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LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS (LGPD)
Vivemos em um tempo em que a sociedade atua com 
uma quantidade enorme de dados pessoais de forma 
indiscriminada, que só aumenta à medida em que 
ocorre maior automação, utilização da internet e das 
redes sociais, utilização de dados na nuvem e da 
inteligência artificial.

A lei geral de proteção de dados é a lei que regulamenta 
os direitos dos titulares dos dados, impactando todos os 
fornecedores, prestadores de serviços, empregadores, no 
meio digital ou não, pois todos precisarão observar e se 
adequar às diretrizes desta lei.

Trazemos alguns pontos relevantes para sua leitura, e 
ficamos à disposição para auxiliar em qualquer dúvida 
ou necessidade para a adequação da sua empresa à esta 
lei.

•ei Norte-Americana Anticorrupção – Foreign Corrupt Practices Act – FCPA.  
•Lei de Suborno do Reino Unido – UK Bribery Act – UKBA.
•Código Penal da França – modificado em 2007 – institui penalidades severas para pessoas físicas e jurídicas.
•Lei Anticorrupção Brasileira– Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
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1. POR QUE FOI CRIADA?

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
foi criada para estabelecer um ambiente 
regulatório nacional confiável, seguindo 
uma tendência mundial de proteção aos 
dados pessoais e dados pessoais 
sensíveis.

Ainda que estivesse em discussão há 
uma década, pode-se dizer que a lei 
brasileira foi sancionada após escândalos 
de espionagem e violação de privacidade 
como os casos do Facebook - Cambridge 
Analytica.

Até então, não havia uma legislação 
específica e mais detalhada sobre este 
assunto, apenas tratando-se os temas 
através dos conceitos do Código Civil 
bem como  do Marco Civil da Internet.

•ei Norte-Americana Anticorrupção – Foreign Corrupt Practices Act – FCPA.  
•Lei de Suborno do Reino Unido – UK Bribery Act – UKBA.
•Código Penal da França – modificado em 2007 – institui penalidades severas para pessoas físicas e jurídicas.
•Lei Anticorrupção Brasileira– Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
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2. ESTA LEI VAI 
ME IMPACTAR?

● A lei vale para Pessoas Físicas e Jurídicas, 

desde que desenvolvendo atividade 

econômica;

● Vale para todos os segmentos e portes de 

empresas; 

● Todas as empresas, de alguma forma, 

tratam dados pessoais;

● Diversas áreas das empresas tratam dados 

pessoais, tais como RH, TI, Logística, 

Financeiro, Marketing, etc; 

● Haverá uma Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados, que fiscalizará, receberá 

denúncias, aplicará sanções e multas;

● Estabelece obrigações às empresas com 

segurança das informações, governança e 

de ter um encarregado de dados; 

● Cria direitos para titulares dos dados que 

precisam ser observados e as hipóteses 

autorizadoras para o tratamento dos dados. 

● Muda a forma das empresas se relacionarem 

com seus clientes e usuários, pois todos terão 

o  direito de questionar seus dados pessoais 

armazenados, questionar a proteção e 

privacidade de seus dados, e solicitar que as 

suas informações pessoais sejam apagadas 

de um banco de dados.

● Possibilidade de denúncias para a autoridade 

de proteção de dados, bem como de 

demandas judiciais daqueles que se 

sentirem lesados.



● Dado Pessoal Sensível: Informações 
como raça, religião, orientação sexual, 
posição político partidária, dados 
biométricos, dados referentes à saúde... 
Que podem sujeitar o titular a alguma 
prática discriminatória, devem observar 
padrões de segurança mais restritos para 
o tratamento;

● Dados Anonimizados: São aqueles dados 
impossíveis de se identificar que é o seu 
titular. “[...] considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na 
ocasião de seu tratamento”.

3. PENALIDADES E CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS

A LGPD não se ateve apenas a criar 
conceitos referentes a dados e novos 
procedimentos regulatórios, ela também 
estabeleceu sanções para aqueles que 
descumprirem suas regras, dentre elas:

▪ Advertência;

▪ Multas administrativas que podem 
atingir até 50 milhões de reais;

▪ Multa diária;

▪ Comunicação pública da infração 
após devidamente apurada e 
confirmada sua ocorrência;

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

•ei Norte-Americana Anticorrupção – Foreign Corrupt Practices Act – FCPA.  
•Lei de Suborno do Reino Unido – UK Bribery Act – UKBA.
•Código Penal da França – modificado em 2007 – institui penalidades severas para pessoas físicas e jurídicas.
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• Eliminação dos dados pessoais a 
que se refere a infração;

• Suspensão do uso do banco de 
dados;

• Suspensão do exercício da atividade 
de tratamento dos dados pessoais a 
que se refere a infração;

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

Responsabilidade civil, na esfera judicial, 
das empresas perante seus clientes tendo 

em vista o não cumprimento da lei.
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A LGPD ao estabelecer o tratamento de dados 
que seja implementado no Brasil, se preocupou 
em dividir definir conceitos referentes aos dados 
suscetíveis de tratamento em três categorias, 
quais sejam:

● Dado Pessoal: É toda a “informação 
relacionada a pessoa natural identificada 
ou identificável”. Desta forma, dado 
pessoal é tudo aquilo que identifica uma 
pessoa natural, como por exemplo nome, 
CPF, dados cadastrais, geolocalização, e 
até mesmo interesses e hábitos de 
consumo;

O que são Dados Pessoais?
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4. QUAIS SÃO OS DIREITOS DOS 
TITULARES DOS DADOS

A LGPD estabelece que o titular é toda a 
“pessoa natural a quem se referem os dados 
pessoais que são objeto de tratamento”. 

Ou seja, o titular é qualquer usuário de um 
determinado serviço que disponibiliza seus 
dados para que sejam realizados o 
tratamento ofertado e desfruta de uma série 
de garantias. 
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Desta forma serão os direito assegurados aos 
titulares de dados: 

I. Confirmação da existência de tratamento;

II. Acesso aos dados / cópia dos dados;

III. Correção dos dados;

IV. Anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados;

V. Portabilidade dos dados;

VI. Eliminação dos dados; 

VII. Informação das entidades públicas e privadas com as   
quais o controlador realizou uso compartilhado de 
dados;

VIII. Informação sobre a possibilidade de não fornecer  
consentimento e sobre as consequências da negativa;

IX. Revogação do consentimento.
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O QUE SIGNIFICA  
TRATAMENTO DOS DADOS 

Coletados

Processados                  

Armazenados

Destruídos

COMO OS DADOS SÃO

TRATAMENTO DE DADOS SEGUNDO A LEI

Transferência  > Difusão > 
Coleta > Produção > Recepção > 

Classificação > Utilização

5.
TRATAMENTO 
DOS DADOS

Direitos e liberdades 
fundamentais do titular

Interesse legítimo do 
controlador ou de terceiros



6. DEZ HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZADORAS PARA O 
TRATAMENTO DOS DADOS

A lei brasileira foi inspirada na lei 
europeia, porém possui maior número 
de hipóteses legais autorizadoras do 
tratamento de dados. São elas:

I - mediante o fornecimento de 
consentimento pelo titular;

II - para o cumprimento de obrigação 
legal ou regulatória pelo controlador;

III - pela administração pública, para o 
tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de 
políticas públicas;

IV - para a realização de estudos por 
órgão de pesquisa;

V - quando necessário para a execução de 
contrato ou de procedimentos preliminares;

•ei Norte-Americana Anticorrupção – Foreign Corrupt Practices Act – FCPA.  
•Lei de Suborno do Reino Unido – UK Bribery Act – UKBA.
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VI - para o exercício regular de direitos em processo 
judicial, administrativo ou arbitral;

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

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

IX - quando necessário para atender aos interesses 
legítimos do controlador ou de terceiro;

X - para a proteção do crédito.

Ressaltamos que é muito importante o 
conhecimento e a correta utilização da 
base legal autorizadora em cada 
situação.
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7. A LGPD NÃO SE APLICA

No que se refere a exceção a aplicação 
da LGPD, também há previsão de 
hipóteses onde não se aplicarão as 
regras quanto ao tratamento de dados 
pessoais, dentre elas:
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• Em casos de fins exclusivamente particulares 
e não econômicos;

• Fins jornalísticos;
• Fins artísticos;
• Fins acadêmicos;
• Em caso de segurança pública;
• Defesa nacional;
• Segurança do Estado;
• Atividades de investigação e repressão de 

infrações penais.

A LGPD estabelece, em uma das hipóteses, 
que o tratamento de dados pessoais deverá 
ser realizado mediante o fornecimento de 
consentimento do titular. Esta hipótese 
autorizadora do tratamento de dados, 
possivelmente, é a que necessita de maior 
atenção quanto a sua implementação. 

Observando a finalidade e previsões legais, tais 
como:

● Consentimento expresso;
● Vedada a utilização dos dados para finalidade 

diferente;
● Autorização genérica é nula;
● Compartilhamento de dados;
● Prazo Armazenamento.

CONSENTIMENTO



8. ABRANGÊNCIA

A Lei Geral de proteção de dados abrangerá:

● Dados coletados no território nacional, ainda que 
sejam armazenados fora do Brasil;

● Oferta ou fornecimento de bens, serviços ou 
tratamento dentro do Brasil;

● Dados de brasileiros tratados fora do Brasil.

•ei Norte-Americana Anticorrupção – Foreign Corrupt Practices Act – FCPA.  
•Lei de Suborno do Reino Unido – UK Bribery Act – UKBA.
•Código Penal da França – modificado em 2007 – institui penalidades severas para pessoas físicas e jurídicas.
•Lei Anticorrupção Brasileira– Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
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9. ENCARREGADO DE DADOS OU DPO 
(DATA PROTECTION OFFICER).
 
O que é isso?

Outro ponto relevante quanto ao caminho para a adequação as normas da 
LGPD, é a criação da figura do Encarregado de Dados (ou Data-Protection 
Officer - nomenclatura do GDPR) o qual é a “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)”; 

Poderá ser uma pessoa interna ou externa, com conhecimentos suficientes 
para representar a empresa em relação a 



10. ADEQUAÇÃO À LEI

O que eu PRECISAREI 
FAZER para me adequar?

REVISÃO DE TODA A FORMA DO 
TRATAMENTO DOS DADOS 
(DIAGNÓSTICO)

• O que?
• Pra quê?
• O que faço com estes dados? 

(Processos)
• Onde estão armazenados os dados?

• IDENTIFICAÇÃO DE 
VULNERABILIDADES e criação de 
registros e evidências

• DESIGNAÇÃO DO DPO (Encarregado 
de Dados), para reporte de incidentes 
e Interlocução perante a Autoridade 
Nacional de Dados

• Treinamento e Aculturamento para 
toda a empresa o atendimento à lei

•ei Norte-Americana Anticorrupção – Foreign Corrupt Practices Act – FCPA.  
•Lei de Suborno do Reino Unido – UK Bribery Act – UKBA.
•Código Penal da França – modificado em 2007 – institui penalidades severas para pessoas físicas e jurídicas.
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Contratos, Documentos, Políticas

● Revisão ou elaboração de Contratos 
com terceiros e fornecedores 

● Revisão do código de conduta da 
empresa 

● Revisão de Políticas de Segurança da 
Informação, Privacidade e dos termo 
de uso.

● Criação do Relatório de impacto da 
proteção de dados, criação de 
evidências de processos e 
consentimentos.

● Revisão de Contratos de Trabalho, 
termos de confidencialidade, 
documentos e práticas de recursos 
humanos.

● Orientação e revisão de documentos 
e práticas das diversas áreas da 
empresa.
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11. MEDIDAS DE 
SEGURANÇA

PRIVACY BY DESIGN 

• Representa a existência de 
mecanismos de segurança e 
privacidade dos dados desde a 
concepção dos sistemas e 
processos. 

PRIVACY BY DEFAULT 

• Representa a obrigatoriedade de 
que todas as ferramentas sejam 
configuradas de forma padrão 
para garantir a maior 
privacidade possível ao titular 
dos dados. 

Art. 46, §2º: Os agentes de 
tratamento devem, portanto, 

desde a concepção do produto 
ou do serviço, até a sua 

execução, 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.
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12. VIGÊNCIA A PARTIR DE 
QUANDO?

1. Vigência em 03/05/2021, com sanções a partir de 01/08/2021 (Lei 
14.010/2020)

De toda a forma, adequação é fundamental não só para estar em 
compliance quando a lei passar a vigorar, mas por ser exigência 
contratual de inúmeros clientes, além de julgados já existentes que 
já reconhecem direitos com base em preceitos constitucionais, 
direitos do consumidor, marco civil da internet, etc)
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E a sua empresa, como está na 
implementação da LGPD?

Gostaria de saber como colocar isso em prática?

www.mda.adv.br – contato@mda.adv.br
     Contato: (11) 2628.8598 -  (19) 35128818             


