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A LGPD objetiva, em resumo, ampliar a segurança no

tratamento de dados pessoais de usuários online tem como

inspiração a General Data Protection Regulation (GDPR),

assinada em 2016 na União Europeia.

Assim, a LGPD visa equilibrar direitos fundamentais com

desenvolvimento tecnológico e econômico, tanto de

pessoa física quanto jurídica, em meio físico e digital, por

isso se aplica em qualquer operação de tratamento de

dados realizada em território nacional por qualquer pessoa

(física ou jurídica), independentemente do meio, do país de

sua sede ou do país onde estejam localizados os dados.

A atividade de tratamento de dados a que se refere a

LGPD é aquela que tem por objetivo a oferta ou o

fornecimento de bens ou serviços ou o tratamento de

dados de indivíduos localizados no território nacional.

Ou seja, toda operação que englobe o registro, uso e

modificações de dados fornecidos ou obtidos por

informações prestadas por alguém no Brasil (para

informações internacionais há previsão própria).

1. O QUE É?



Segundo a LGPD, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas 
seguintes hipóteses:

✓ Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

✓ Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

✓ 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;

✓ Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

✓ 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;

✓ Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral;

✓ Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

✓ Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou 

autoridade sanitária;

✓ 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;

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

2. AO QUE SE APLICA?



No entanto, a LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais 
realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e 
não econômicos; realizado para fins exclusivamente jornalístico e 
artísticos ou acadêmicos; realizado para fins exclusivos de segurança 
pública; defesa nacional; segurança do Estado; ou atividades de 
investigação e repressão de infrações penais.

Assim como não se aplica a informações provenientes de fora do 
território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso 
compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou 
objeto de transferência internacional de dados com outro país que 
não o de proveniência, desde que o país de proveniência também 
proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao 
previsto na Lei.

2. AO QUE SE APLICA?



Caso o controlador pretenda usar os dados obtidos ou possa 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 na Lei, mas mesmo nas exceções os direitos do titular 

das informações deve ser preservado.

No entanto, caso a pretensão do controlador mude, ele pode obter novo consentimento para o uso dos 

dados mandando um e-mail com confirmação de aceite para o titular, por exemplo.

E no caso de dados públicos?

O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o 

interesse público que justificaram sua disponibilização. Sendo, no entanto, dispensada a exigência do 

consentimento para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do 

titular.

Como deve ser dado o consentimento?

Por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular, de modo que a 

cláusula de consentimento esteja destacada das demais cláusulas contratuais, visto que o ônus de provar 

a obtenção do consentimento é do controlador e precisa ser claro e especifico (não pode ser genérico 

demais) porque é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento.

3. EXIGÊNCIA DE CONSENTIMENTO



Salienta-se que o consentimento pode ser revogado a qualquer momento 
mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e 
facilitado.

Ou seja, se a pessoa não quiser mais que tenha os dados, deve poder revogar o 
consentimento concedido (isso pode ser feito por uma opção de descadastrar 
no e-mail).

É possível a anulação de consentimento por culpa do controlador: 
Sim, será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham 
conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas 
previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. 

Assim, quando o tratamento de dados pessoais for condição para o 
fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular 
será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais 
poderá exercer seus direitos.

3. EXIGÊNCIA DE CONSENTIMENTO



4. DIREITOS DO TITULAR EM RELAÇÃO À INFORMAÇÃO



CAUTELA NECESSÁRIA:

A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador um relatório de impacto à proteção de 
dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, 
observados os segredos comercial e industrial. Nesse relatório deverá conter os dados que o 
controlador possui, que não são sigilosos, e qual o uso deles.

A manutenção e uso desses dados é fundamentada no “legítimo interesse do controlador”, 
por meio do qual o controlador pode fazer o tratamento de dados pessoais para finalidades 
legítimas, que são, por exemplo:

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 seus direitos.

5. E OS DADOS QUE MANTEMOS DOS CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E FORNECEDORES?



✓ Deve observar o melhor interesse da criança e do adolescente;

✓ Deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos 

um dos pais ou pelo responsável legal;

✓ Assim como para as demais pessoas, os controladores deverão manter pública a informação 

sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o 

exercício dos direitos;

✓ Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento quando a coleta for 

necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem 

armazenamento, ou para sua proteção, mas em nenhum caso poderão ser repassados a 

terceiro sem o consentimento;

✓ e, Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares que sejam crianças 

e adolescentes em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao 5 / 9 fornecimento de 

informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade.

6. O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



OBTENÇÃO DO CONSENTIMENTO:

Importante sempre ter ciência de qual o público
alvo para elaborar a mensagem do termo de
consentimento, porque as informações sobre o
tratamento de dados deverão ser fornecidas de
maneira simples, clara e acessível, consideradas
as características físico-motoras, perceptivas,
sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com
uso de recursos audiovisuais quando adequado,
de forma a proporcionar a informação necessária
aos pais ou ao responsável legal e adequada ao
entendimento da criança.

6. O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES



O término do tratamento de dados pessoais e sua eliminação 
ocorrerá quando:

✓ A finalidade foi alcançada;

✓ Os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao 

alcance da finalidade específica almejada;

✓ Fim do período previsto para o tratamento;

✓ Comunicação (pedido) do titular, resguardado o 

interesse público;

✓ ou Determinação da autoridade nacional.

Os dados pessoais poderão ser conservados para as 
seguintes finalidades:

✓ Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

controlador;

✓ Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que 

possível, a anonimização dos dados pessoais;

✓ Transferência a terceiro, desde que respeitados os 

requisitos de tratamento de dados dispostos nesta Lei;

✓ ou Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por 

terceiro, e desde que anonimizados os dados. 

7. DO TÉRMINO DO TRATAMENTO DE DADOS



A transferência internacional de dados pessoais por pessoas jurídicas de direito privado 
somente é permitida nos seguintes casos:

✓ Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de 

proteção de dados previstos nesta Lei (a definição do conteúdo dessas cláusulas será definida quando for padrão e verificada 

quando especifica pela autoridade nacional), na forma de:

a) cláusulas contratuais específicas para determinada transferência;

b) cláusulas-padrão contratuais; 

c) normas corporativas globais; 

d) selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos; 

✓ Quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de 

investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional; Quando a transferência for necessária 

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

✓ Quando a autoridade nacional autorizar a transferência; 

✓ Quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional; 

✓ Quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo 

dada publicidade; 

✓ ou Quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em destaque para a transferência, com informação 

prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente está de outras finalidades.

8. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

OBS: Tende a vir regulamentação complementar para este tipo de transferência tanto por pessoa jurídica de 

direito privado quanto público. 



Da segurança e do sigilo de dados:

✓ Selecionados os agentes de tratamento, estes devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas 
aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito (a autoridade nacional 
tende a criar regulamentações complementares e é necessário que o responsável pela equipe esteja sempre 
atento); 

✓ O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que 
possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, em prazo a ser definido pela autoridade, que deverá conter: a 
descrição da natureza dos dados pessoais afetados; as informações sobre os titulares envolvidos; a indicação das 
medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e 
industrial; os riscos relacionados ao incidente; os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido 
imediata; e as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo; 

✓ A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário para a salvaguarda dos 
direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências; 

✓ Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos 
requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais da LGPD (ou seja 
tudo tem que ser claro e detalhado e constar no termo de consentimento quais os dados estão
sendo obtidos e para que);

9. GOVERNANÇA: SEGURANÇA E POLÍTICA EMPRESARIAL



Da política interna e das boas práticas de governança:

Somado à adaptação e cautelas que a empresa terá que adotar, deverá adaptar contratos e demais documentos, 
bem como é recomendável criar uma política de proteção de dados e implementar um programa de governança 
em privacidade que:

✓ Demonstre o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o 
cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais;

✓ Seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente do 
modo como se realizou sua coleta;

✓ Seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados 
tratados;

✓ Estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de 
impactos e riscos à privacidade;

✓ Tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação transparente e 
que assegure mecanismos de participação do titular;

✓ Esteja integrado a sua estrutura geral de governança e estabeleça e aplique mecanismos de supervisão 
internos e externos;

✓ Conte com planos de resposta a incidentes e remediação;
✓ e Seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e 

avaliações periódicas;

9. GOVERNANÇA: SEGURANÇA E POLÍTICA EMPRESARIAL



Quando um tratamento é irregular? 
Quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, 
consideradas as circunstâncias relevantes, como o modo pelo qual é realizado; o resultado e os riscos que razoavelmente 
dele se esperam; e as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. 

Responsabilização por Danos: 
O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a 
alguém dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é 
obrigado a repará-lo.
No entanto:

▪ Salienta-se que os operadores respondem solidariamente se tiverem descumprido a LGPD ou quando não tiver 
seguido as orientações da LGPD; 

▪ O ônus da prova pode ser revertido para a empresa; 
▪ É possível o ingresso de ações de reparação por danos coletivos; 
▪ Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis, na medida de sua 

participação no evento danoso. 
▪ Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem que não realizaram o tratamento 

de dados pessoais que lhes é atribuído; ou que realizaram sem violação à LGPD e correlatas; ou que o dano é 
decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. 

▪ Além dos danos pela LGPD, o titular pode questionar danos da relação de consumo e demais danos cíveis e 
administrativos.

10. RISCOS E PENALIDADES



Das sanções administrativas
Os agentes de tratamento de dados que não atenderem a lei ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas 
aplicáveis pela autoridade nacional após processo administrativo e conforme gravidade:

▪ Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; 

▪ 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; 

▪ Multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; 

▪ Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência; 

▪ Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização; 

▪ Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração; 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.

10. RISCOS E PENALIDADES



Como será a apuração da pena?

As sanções serão aplicadas de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de 
acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados: 

▪ A gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados; 
▪ A boa-fé do infrator; 
▪ A vantagem auferida ou pretendida pelo infrator; 
▪ A condição econômica do infrator; 
▪ A reincidência; 
▪ O grau do dano; 
▪ A cooperação do infrator; 
▪ A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos 

internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e 
adequado de dados; 

▪ A adoção de política de boas práticas e governança; 
▪ A pronta adoção de medidas corretivas; e 
▪ A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da 

sanção. Além da sanção mencionada, é possível aplicar outras sanções 
administrativas, civis ou penais e em legislação específica.

10. RISCOS E PENALIDADES



Como será a apuração do valor da multa?

No cálculo do valor da multa, a autoridade nacional poderá 
considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, 
quando não dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade 
empresarial em 9 / 9 que ocorreu a infração, definido pela autoridade 
nacional, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou 
não for demonstrado de forma inequívoca e idônea.

OBS: A autoridade nacional definirá, por meio de regulamentos 
próprio, as formas detalhadas de cálculo de pena, das sanções e das 
multas.

10. RISCOS E PENALIDADES



Medidas para cessar a violação

Quando houver infração a esta Lei em decorrência do 
tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a 
autoridade nacional poderá enviar informe com medidas 
cabíveis para fazer cessar a violação (não quer dizer que 
enviará, a empresa terá que adotar medidas 
espontaneamente para ter um atenuante na pena). 

Ademais, a autoridade nacional poderá solicitar a agentes 
do Poder Público a publicação de relatórios de impacto à 
proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de 
padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados 
pessoais pelo Poder Público, por isso é importante ficar 
atento.

10. RISCOS E PENALIDADES



Diante das novas demandas da sociedade e da legislação brasileira em relação ao uso de 
dados, é importante que as empresas passem a: 

1. Mapear a entrada e como é feito o tratamento dos dados pessoais 
2. Mapear e classificar todos os dados já obtidos (pessoais, sensíveis, necessários à finalidade 

do negócio) armazenados na empresa, assim como a existência ou não de 
consentimento de uso para, caso não exista, providenciá-lo. É necessário identificar, 
ainda, os stakeholders internos e externos, a existência de processos de proteção de 
dados e a análise de gaps e riscos. 

3. Mapear os riscos do tratamento para que possam ser evitados 
4. Criar a política de proteção de dados e adaptar os documentos com o apoio do jurídico 
5. Treinar as equipes que tratam dos dados pessoais, orientando sobre os riscos e cautelas 
6. Eleger um DPO (Data Protection Officer) interno, que é o profissional responsável por 

aconselhar e verificar os dados pessoais de terceiros, com conhecimentos regulatórios 
sobre proteção de dados 

7. Elaborar o Relatório de Impacto e controles para gerenciamento de pedidos de dados

11. DA CONCLUSÃO




