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Sobre a Lei



Linha do tempo da LGPD

02

08/07/2019
Aprovada a Lei n° 13.853/2019 - 

Entre outras mudanças, cria a ANPD - 
Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados e altera a entrada em vigor 
para Agosto de 2020

14/08/2018
Aprovada a Lei n° 

13.709/2018
Lei Geral de Proteção de 

dados

01 03
03/04/2020

PL n° 1.179, que altera a entrada em vigor da 
LGPD é aprovado pelo Senado. Diante disto, a 
LGPD teria eficácia plena a partir de janeiro de 
2021, com exceção de sanções administrativas, 

que ficariam para Agosto de 2021



Linha do tempo da LGPD
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14/05/2020
Câmara dos deputados aprova a PL n° 1.179 que 
prevê aplicações das penalidades para agosto de 

2021 e a eficácia plena da LGPD conforme 
votação MP 959/2020. Com isso, evitando a 

sobreposição de comandos normativos.

29/04/2020
O Presidente edita a MP 

259/2020 que altera a eficácia 
plena da LGPD. As penalidades 

ficam para maio de 2021

04 06
10/06/2020

Lei 14.010/2020 é sancionada pelo 
presidente da república. Punições às 

empresas só começarão apenas a partir de 
Agosto de 2021



Linha do tempo da LGPD
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18/09/2020
Encerrou o prazo sem que houvesse 

manifestação presidencial. 
Finalmente a LGPD entra em vigor.

25/08/2020
Senado derruba artigo 4° da MP 
959/2020: entrada da LGPD em 

agosto de 2020 e penalidades para 
agosto de 2021.

07



Proteção de dados pelo mundo



Sobre a Lei

Em agosto de 2018 é aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 
13.709/2018) - a LGPD, uma evolução na legislação brasileira diante 
aos desafios do mundo digital, que a partir do marco civil da internet, 
viu a necessidade de criar uma regulamentação com foco na proteção 
de dados pessoais e sigilo das informações sensíveis da população.

A LGPD aborda todos  os princípios, direitos e penalidades sobre o 
tema, com o objetivo de proteger a liberdade e privacidade de 
indivíduos, garantindo esses direitos fundamentais.



Sobre a Lei

A LGPD foi inspirada e baseada na GDPR - a 
Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, em 
vigor desde 2016 - GDPR – Regulation (EU) 
2016/679, e com isto coloca o Brasil no 
mesmo patamar de outros países com 
legislação específica sobre o tema, 
garantindo maior estabilidade nas relações 
comerciais transnacionais e melhorando sua 
percepção diante de investimentos 
estrangeiros.



Sobre a Lei

A LGPD tem a missão de transformar positivamente a cultura social e comercial 
sobre a importância da privacidade e da proteção dos  dados pessoais, 
consolidando o potencial da informação e a responsabilidade de todos em sua 
utilização.

Inserida em um contexto globalizado de compartilhamento da informação e, no 
também relevante aspecto das transações financeiras, sua força e impactos já 
influem diretamente nas relações de rigor ético.



Sobre a Lei

Na prática empresarial, as organizações deverão se adequar 
aos novos modos de utilização dos dados pessoais, 

observando as regras legais e instituindo melhores medidas 
de salvaguarda para estarem em conformidade, 

principalmente nas operações internacionais.



Quem fiscalizará o cumprimento da LGPD? 

A ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão 
responsável pela fiscalização.  É um órgão federal criado em 2019 com 
objetivo de regulamentar e fiscalizar a LGPD, informando, advertindo e 
aplicando sanções e multas, quando houver necessidade;

Por se tratar de um nova lei e com diversas exigências a serem 
implementadas, houve um período de informação ao público, um tempo 
para adequação das empresas que termina em 08/2021 , para só então 
aplicar às sanções por desobediência a LGPD;



Tratamento
de dados



Tratamento de dados

Mas afinal, o que é o tratamento de dados? 

Solicitar dados para um cadastro ou consultar as informações de uma 
empresa podem ser caracterizadas como tratamento de dados.

A Lei se aplica a qualquer ação tomada em relação aos chamados dados 
pessoais – tratamento - seja ela realizada por pessoa física ou jurídica – 
sem distinção de porte ou estrutura – que tenha sido realizada em 
território brasileiro ou com os dados coletados no país.

A Lei se aplica à todos!



Tratamento de dados

A garantia de privacidade e transparência 
em relação ao tratamento das informações 
passar a ser peças chaves na relação com o 
novos mercados e consumidores. 



Tratamento de dados

Coletar, enriquecer, produzir, receber, classificar, utilizar, acessar, 
reproduzir, transmitir, distribuir, processar, arquivar, armazenar, avaliar, 
eliminar, trafegar, modificar , extrair entre dezenas de outras ações são 
chamadas de tratamento de dados. 

A partir de agora, todos os envolvimentos no processo em que a 
informação está envolvida deve obedecer as bases legais da LGPD





Tratamento de dados

Existem exceções na aplicação da lei, disposto no artigo 4º.  São aqueles:

Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não 
econômicos;

Ou seja, todo tratamento de dados que não tenha como objetivo 

qualquer finalidade comercial está fora da aplicabilidade da lei.

Esta regra aplica-se somente à pessoas físicas. Ongs e entidades sem 

fins lucrativos deverão se adequar e cumprir os requisitos legais.



Tratamento de dados

Existem situações em que a LGPD não se aplica devido à 
natureza de sua finalidade, como por exemplo:

a) Segurança Pública;
b) Defesa Nacional;
c) Segurança do Estado; ou
d) Atividades de investigação e repressão de infrações penais; 



Tratamento de dados

Provenientes de fora do território nacional.

São os dados coletados fora do território nacional que não sejam objeto 
de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de 
tratamentos brasileiros ou transferência internacional de dados, desde 
que ele tenha algum tipo de legislação específica voltada à proteção de 
dados.



Definições



O que são dados pessoais?

Dado pessoal é qualquer informação que permite identificar uma 
pessoa física, de forma direta ou indireta, chamada de titular pela lei.

A LGPD não tem uma lista discriminando os documentos, porém, os 
exemplos são amplamente difundidos, como nome, endereço, telefone, 
RG, CPF, até a geolocalização, o endereço IP, interesses, 
comportamento, etc.



O que são dados pessoais?

A LGPD tem como objetivo proteger os dados pessoais de pessoas 
físicas. É importante lembrar que as empresas - pessoas jurídicas - são 
constituídas de pessoas físicas, como sócios, diretores, colaboradores, 
clientes, parceiros comerciais, devendo observar e se responsabilizar 
pelo tratamento desses dados e cumprimento da LGPD



O que são dados sensíveis?

Dados sensíveis são dados que têm algum tipo de potencial de dano ou 
constrangimento para o seu titular e assim demandam maior proteção e 
responsabilidade no tratamento. Alguns exemplos são:

1. Origem racial
2. Origem étnica
3. Convicção religiosa
4. Opinião política
5. Filiação a sindicato
6. Prontuários médicos e histórico de saúde ou vida sexual
7. Dado genético, biométrico ou deficiência





Anonimização dos dados

É a técnica de desassociação do titular ao dado, de forma que este dado 
não possa voltar a identificar o titular. Um exemplo simples é o Censo do 
IBGE. Extraímos centenas de informações de uma pesquisa sem 
conseguir ou precisar identificar o titular. 

Com a anonimização dos dados eles deixam de ser considerados dados 
pessoais para fins da proteção da Lei. Mas importante: um dado só é 
considerado anonimizado quando a técnica para anonimização não 
puder ser revertida. Se de alguma forma a identificação ocorrer, 
significa que o dado não foi anonimizado e, sim, pseudo anonimizado, 
estando sujeito à LGPD.



Pseudo Anonimização de dados

É o dado que tem associação dificultada, a identificação 
somente será possível mediante informação complementar, 
que deverá ser mantida separada pelo controlador. 

Continua sendo considerado legalmente como dado 
pessoal, como por exemplo, a identificação de um número 
de série para uma ordem de serviço entregue na produção, 
referente à uma pessoa natural. 

A aplicação de tais técnicas se torna importante diante das 
recomendações de boas práticas em governança de dados, 
além de constituírem direitos e requisitos pela Lei.



Direitos
DOS TITULARES DOS DADOS



Direito dos titulares dos dados 

O titular do dado é toda e qualquer pessoa física. 

Dentro do contexto da LGPD, titular podem ser clientes, fornecedores, 
funcionários e qualquer outra pessoa que fornecem os seus dados 
pessoais para o Controlador.

A LGPD concede ao titular pleno direito sobre suas informações pessoais.

Agora o titular passa a escolher como os  agentes podem utilizar os seus 
dados, que podem ocorrer as seguintes requisições:



Confirmação de tratamento; 
O titular tem  garantido o direito de 

confirmar se a empresa ou órgão realiza o 

tratamento de seus dados pessoais 

Acesso aos dados
O titular tem o direito de obter uma 

cópia dos dados pessoais tratados pelo 

Controlador.

Correção de  dados
O titular poderá solicitar a correção 

e atualização dos dados pessoais

Portabilidade
O titular poderá solicitar uma cópia de 

todos os seus dados em formato 

interoperável de forma que possa ser 

utilizado por outro Controlador. 

Anonimização, Bloqueio ou 
Eliminação de dados 

O titular deverá ter seus dados 

anonimizados sempre que possível. Os 

dados que não estejam adequados a tal 

finalidade deverão ser excluídos ou 

bloqueados pelo Controlador 

Eliminação dos dados 
tratados por consentimento
Não se trata de um direito absoluto, 

aplicável em hipóteses tais como 

para tratamento que dependa 

exclusivamente de consentimento, 

tal como cadastros, marketing, etc.



Informações sobre 
compartilhamento 
O titular deverá saber 

antecipadamente com que os seus 

dados serão compartilhados.

Informação sobre o não 
consentimento

O titular tem a opção de não 

autorizar o tratamento de dados, mas 

deverá ser informado sobre as 

consequências da negativa

Revogação do 
consentimento

 O titular deverá ter meios 

simplificados de solicitar a 

revogação, nos termos da lei

Reclamação 
O titular poderá abrir reclamação 

contra o controlador dos dados 

junto à ANPD

Oposição
O titular poderá se opor caso discorde 

de um tratamento feito sem seu 

consentimento e o considere irregular





Outras Partes
Atores da LGPD



Outras Partes

Controlador

Operador
Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 
privado, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 
privado, a quem competem as decisões referentes 
ao tratamento de dados pessoais



Outras Partes

D.P.O – Encarregado de Dados

Agentes de Tratamento
Quem realiza o tratamento do dado, sendo ele o 
controlador e operador. 

pessoa indicada pelo controlador e operador 
para atuar como canal de comunicação entre o 
controlador, os titulares dos dados e a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD)



Bases Legais
DA LGPD PARA O TRATAMENTO 
DE DADOS



Toda e qualquer operação de tratamento de dados 

deverá estar em conformidade com pelo menos 

uma das bases legais elencadas no artigo 7º da Lei. 



Base Legais
Hipóteses de tratamentos de dados Base Legais

Consentimento do titular Art. 7, I

Cumprimento de obrigação legal ou regulatória Art. 7, II

Tratamento pela administração pública Art. 7, III

Realização de estudos e de pesquisas Art. 7, IV

Execução ou preparação contratual Art. 7, V

Exercício regular do Direito Art. 7, VI

Proteção da vida e da incolumidade física Art. 7, VII

Tutela de saúde do titular Art. 7, VIII

Legítimo Interesse Art. 7, IX

Proteção de crédito Art. 7, X



Consentimento do titular 
I. mediante o fornecimento de consentimento pelo titular 

Hipótese que exige consentimento do titular do dado. Trata-se da regra da autonomia da 
vontade. É a manifestação livre e inequívoca pela qual o titular concorda com o 
tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. O titular dos dados 
tem liberdade para autorizar, negar ou revogar (reconsiderar) autorização anteriormente 
concedida para tratamento de seus dados pessoais. O ônus da prova do consentimento 
cabe ao controlador, sendo proibido o tratamento de dados pessoais mediante vício de 
consentimento. O consentimento também pode ser tácito quando o titular do dado o 
toma manifestamente público previamente. O controlador que obtiver o consentimento e 
necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá 
obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de 
dispensa do consentimento previstas em Lei. 



Obrigação Legal

II. para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador 

É a regra da legalidade ampla e da preservação do interesse público sobre o 
particular. Esse é um autorizador da LGPD que possibilita que a lei não entre em 
conflito com outras legislações ou regulamentos vigentes. 



Tratamento pela administração pública

III. pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e 
regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos 
congêneres 

É o tratamento de dados feito com a finalidade específica da execução de 
política pública formalmente instituída por Lei ou Ato administrativo. O 
instrumento que fixa a política pública que autoriza o tratamento do dado 
pessoal pode ser desde uma norma formal até um contrato ou instrumento 
congênere. 





Realização de estudos e de pesquisas

IV. para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 
possível, a anonimização dos dados pessoais 

Utilização estrita para realização de estudos por órgão de pesquisa público ou 
privado. 



Execução ou preparação contratual

V. quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos 
preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do 
titular dos dados

Hipótese de consentimento específico do titular para utilização na execução ou 
na preparação de negócio jurídico em que seja parte. No caso de haver 
necessidade de processamento de dado pessoal para a consecução dos termos 
ajustados em contrato, o consentimento do titular estará abrangido pela 
autonomia da vontade expressa no momento da formalização do contrato, não 
sendo necessária nova previsão expressa para o tratamento decorrente do 
negócio. 



Exercício Regular do Direito

VI. para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou 
arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 
(Lei de Arbitragem)

Previsão para exercício regular de direito, incluindo contraditório, ampla defesa 
e devido processo legal Trata-se de ressalva para esclarecer que a proteção aos 
dados pessoais não compromete o direito que as partes têm de produzir provas 
umas contra as outras, ainda que estas se refiram a dados pessoais do 
adversário, ou seja, que não cabe oposição ao tratamento de dados pessoais no 
contexto dos processos judiciais, administrativos e arbitrais.



Proteção da vida e da incolumidade física

VII. para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro

Aplicável nos casos de necessidade de tutela do bem maior da pessoa natural, a vida 
e sua incolumidade,ambos inseridos no conceito de dignidade da pessoa humana 
como fundamento da República.



Tutela de saúde do titular

VIII. para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária

Aplicável nos casos de estrita necessidade de tutela da saúde do titular, de terceiro 
ou pública. É a única hipótese de tratamento de dado manejado por agente 
exclusivo: profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária.



Legítimo Interesse

IX. quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou 
de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais 
do titular que exijam a proteção dos dados pessoais

E uma previsão geral e subsidiária, mediante prévia e expressa motivação pelo 
controlador da finalidade e necessidade (legítimo interesse) do tratamento. O legítimo 
interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais 
para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, 
mas não se limitam a: 1- apoio e promoção de atividades do controlador !! proteção, em 
relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o 
beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades 
fundamentais, nos termos da LGPD.



Legítimo Interesse

Em tais circunstâncias, somente os dados pessoais estritamente necessários para a 
finalidade pretendida poderão ser tratados, devendo o controlador adotar medidas 
para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo 
interesse. Convém salientar que o tratamento autorizado por esta hipótese traz 
consigo conjunto adicional de medidas de salvaguarda dos dados, inclusive com a 
possibilidade de a Autoridade Nacional de Proteção de Dados solicitar ao 
controlador relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, justamente pelo 
risco de violação que tal hipótese acarreta, em particular, para entidades privadas.



Proteção ao Crédito

X. Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na 
legislação pertinente

Previsão para os casos estritos de tutela do crédito. Há expressa 
necessidade de observância simultánea da legislação pertinente.



Princípios
DA LGPD



A LGPD traz 10 princípios que irão balizar quaisquer ações de 
tratamento de dados:

1. Princípio da Adequação

Está previsto no inciso II, do artigo 6.º da LGPD e prevê a “compatibilidade do 
tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do 
tratamento”.

Os dados devem ser tratados de acordo com a sua destinação. A coleta de dados 
deverá ser compatível com a atividade fim do tratamento.

Princípios da LGPD



2. Princípio da Necessidade

A coleta de dados deve ocorrer de forma restritiva, cuidando para que o 
tratamento dos dados pessoais esteja restrito à finalidade pretendida.

3. Princípio da Transparência

Visa garantir aos titulares, informações claras, precisas e facilmente 
acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de 
tratamento dos dados. 

Princípios da LGPD



4. Princípio do Livre Acesso

Possibilitar que o titular dos dados consulte livremente, de forma 
facilitada e gratuita, a forma e a duração do tratamento dos dados, bem 
como sobre a integralidade deles.

5. Princípio da Qualidade dos Dados

Este princípio busca garantir aos titulares dos dados a exatidão, a 
clareza, a relevância e a atualização dos dados, de acordo com a 
necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento.

Princípios da LGPD



6. Princípio da Segurança

Compreende medidas técnicas e administrativas para proteger os dados 
de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão.

7. Princípio da Prevenção

É um dos pilares da Segurança da Informação, buscando a antecipação 
de eventualidades, com a adoção de medidas para prevenir a ocorrência 
de danos em razão do tratamento de dados pessoais.

Princípios da LGPD



8. Princípio da Responsabilização e Prestação de Contas

Neste princípio espera-se que o  controlador ou o operador demonstrem 
todas as medidas eficazes e capazes de comprovar o cumprimento da lei 
e a eficácia das medidas aplicadas.

9. Princípio da Não Discriminação

O tratamento dos dados não pode ser realizado para fins 
discriminatórios, ilícitos ou abusivos, ou seja, não se pode excluir de 
titulares de dados pessoais, no momento de seu tratamento, 
informações determinadas por características, sejam elas de origem 
racial ou étnica, opinião política, religião ou convicções, geolocalização, 
filiação sindical, estado genético ou de saúde ou orientação sexual.

Princípios da LGPD



10. Princípio da Finalidade

Previsto no inciso I do art. 6.º da LGPD, emprega-se como a “realização 
do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e 
informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de 
forma incompatível com essas finalidades”, ou seja, o dado deverá, na 
coleta, ter a indicação clara e completa que a justifique.

Princípios da LGPD



Penalidades
PELO DESCUMPRIMENTO



Penalidades pelo descumprimento

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as obrigações e exigências ou desrespeitarem direitos, passível 
de fiscalização e penalização pela ANPD. 

Dentre outros elementos, a LGPD visa boas práticas de governança, segurança 
e prevenção, aplicando as seguintes penalidades:

I – advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;



Penalidades pelo descumprimento

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 infração;

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;



Penalidades pelo descumprimento

VI – eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

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.





Penalidades pelo descumprimento

Além das sanções acima de natureza administrativa, convém mencionar que as 
empresas que tratam dados são responsáveis solidariamente entre si, 
assumindo a obrigação legal de reparar os prejuízos decorrentes de ato de 
outro agente.



Penalidades pelo descumprimento

É importante avaliar com quem está contratando, pois a falta de proteção de um 
parceiro comercial poderá dar ensejo no ressarcimento de danos via ações 
cíveis, respondendo-as solidária e objetivamente.

Na Europa, o descumprimento da GDPR pelas big techs, por Estados e diversas 
empresas, já somou multas na casa dos bilhões de euros. A alta severidade das 
penalidades servirá como último recurso para a lei “pegar” no Brasil. 

A razão da lei é implementar uma cultura de privacidade na sociedade brasileira 
e seu ambiente de negócios. Por esse motivo, as sanções sempre seguirão 
critérios objetivos, permitindo uma valorização da cultura de proteção de dados 
e seu incentivo, em contrapartida, punindo os displicentes.



Adequação
COMO ESTAR EM CONFORMIDADE 
COM A LGPD?



Processo de adequação
Mapeamento
Listar e organizar todos os dados pessoais e as operações de tratamento;

Classificar 
Classificar os dados pessoais de acordo com tipo, sensibilidade, base de  tratamento e 
finalidade.

Adequar
Adaptar o sistema para atender a legislação e gerar relatório de impacto;

Regularizar
Enquadrar o tratamento de dados pessoais em base jurídica adequada, incluir a obtenção 
do consentimento, caso necessário;

Capacitar 
Todos os colaboradores envolvidos direta ou indiretamente no tratamento 
de dados;



Processo de adequação



Implementação
do projeto



Projeto de Implementação

02 Diagnóstico

01 Data Mapping

03 Consolidação 



Projeto de Implementação



Fase 01 - Data Mapping

● Reunião inaugural;
● Mapeamento de Dados;
● Mapeamento de Contratos;
● Avaliação de Conformidade;
● Análise Técnica;
● Entrega do Diagnóstico



Fase 02 - Diagnóstico e Soluções

● Gap Analysis;
● Plano de ação;
● Enquadramento do Relatório de Impacto;
● Plano de Resposta à Incidentes;
● Plano de contingência;
● Readequação de Tratamento de Dados;
● Follow up da conformidade;



Fase 03 - Consolidação

● Adequação dos Contratos;
● Elaboração de novos documentos;
● Campanha de proteção de dados;
● Elaboração de relatórios finais;
● Fechamento do projeto.



Fase 03 - Consolidação

● Adequação dos Contratos;
● Elaboração de novos documentos;
● Campanha de proteção de dados;
● Elaboração de relatórios finais;
● Fechamento do projeto.
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