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Introdução
O Brasil deu um passo relevante para a superação de uma era de atraso nos
temas relativos à proteção de dados pessoais e privacidade, matérias até então
regidas por princípios gerais e diplomas normativos esparsos, muitos dos quais
com aplicação setorial limitada, o que causava imprevisibilidade na regulação
das condutas a serem observadas no tratamento de dados pessoais.
Nesse contexto, a Lei n.º 13.709/2018, sancionada pela Presidência da
República em 14 de agosto de 2018 e tratada como Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (“LGPD”), alça o país a uma nova categoria de proteção
legislativa na esfera dos dados pessoais, equiparável a centenas de países que
já contavam com legislação específica para a proteção de dados pessoais.
A tramitação de projetos de leis sobre a matéria, que caminhavam a passos
lentos há anos, recebeu notável impulso após a entrada em vigor do
Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia – GDPR (General
Data Protection Regulation), bem como por conta dos recentes escândalos
envolvendo vazamento de dados pessoais em alta escala, inclusive no Brasil.
Procurou-se estabelecer uma legislação capaz de garantir (i.) o respeito
à privacidade, (ii.) a autodeterminação informativa, (iii.) a liberdade de
expressão, de informação, de comunicação e de opinião; (iv.) a inviolabilidade
da intimidade, da honra e da imagem; (v.) os direitos humanos, o livre
desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania
pelas pessoas naturais, em conciliação com (vi.) o desenvolvimento econômico
e tecnológico e a inovação; (vii.) a livre iniciativa, a livre concorrência e a
defesa do consumidor e (viii.) os direitos humanos, o livre desenvolvimento da
personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.
Esses oito pilares deverão guiar a interpretação e a aplicação da LGDP, pois,
apesar dos seus avanços no estabelecimento de regras específicas para
as atividades de tratamento e para a proteção de dados pessoais, ainda há
espaços de dúvidas sob o viés teórico e prático. Outra fonte interpretativa, sem
dúvida, é o GDPR, tendo em vista a especificidade e a abrangência das suas
disposições, nas quais claramente inspirou-se o marco legal brasileiro.
03

02

Introdução

O Brasil deu um passo relevante para a superação de uma era de atraso nos
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A tramitação de projetos de leis sobre a matéria, que caminhavam a passos
lentos há anos, recebeu notável impulso após a entrada em vigor do
Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia – GDPR (General
Data Protection Regulation), bem como por conta dos recentes escândalos
envolvendo vazamento de dados pessoais em alta escala, inclusive no Brasil.
Procurou-se estabelecer uma legislação capaz de garantir (i.) o respeito
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Esses oito pilares deverão guiar a interpretação e a aplicação da LGDP, pois,
apesar dos seus avanços no estabelecimento de regras específicas para
as atividades de tratamento e para a proteção de dados pessoais, ainda há
espaços de dúvidas sob o viés teórico e prático. Outra fonte interpretativa, sem
dúvida, é o GDPR, tendo em vista a especificidade e a abrangência das suas
disposições, nas quais claramente inspirou-se o marco legal brasileiro.
A nova lei reúne, em um único diploma, um conjunto de normas que trata (i.)
das hipóteses nas quais se admite o tratamento de dados pessoais, (ii.) dos
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princípios a serem observados nas atividades de tratamento; (iii.) dos requisitos
para a obtenção do consentimento válido dos titulares dos dados; (iv.) dos
direitos dos titulares; (v.) do tratamento de dados pessoais sensíveis e de dados
de crianças e adolescentes; (vi.) do tratamento de dados pessoais pelo Poder
Público; (vi.) das exigências para a transferência internacional de dados; (viii.)
das obrigações dos agentes de tratamento de dados e sua responsabilidade
por danos causados aos titulares; (ix.) das medidas e padrões de segurança a
serem observados na atividade de tratamento; e (x.) das sanções administrativas
aplicáveis às hipóteses de infrações cometidas às normas previstas na lei.
O texto sancionado sofreu vetos relevantes, sendo o principal deles a exclusão
dos artigos que previam a criação da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (“ANPD”) e o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais
e da Privacidade (“CNPDPP”), bem como suas respectivas atribuições e
competências, por considerar-se que a criação de tais órgãos por iniciativa do
Poder Legislativo seria inconstitucional.
Em 27/08/2020, contudo, foi publicado o Decreto Federal nº 10.474/2020,
que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em
Comissão e das Funções de Confiança da ANPD, estando pendente apenas a
indicação e aprovação dos membros dos órgãos internos da ANPD.
O referido Decreto dispoe que a ANPD possui autonomia técnica e decisória,
e tem como objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
Cabe à ANPD, entre outras competências, zelar pela proteção dos dados
pessoais, elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados,
fiscalizar e aplicar sanções em caso de descumprimento à LGPD.
A LGPD entrou em vigor em 18 de setembro de 2020 e passa a valer para
as empresas com operações no Brasil, mesmo que tenham sede ou base de
dados no exterior.
O início da vigência da LGPD decorreu da sanção do Presidente Jair Bolsonaro
à Lei 14.058 (lei de conversão da MP 959). Embora tal lei não verse sobre
proteção de dados, continha, na versão original do seu projeto, a previsão
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de postergação da vigência da LGPD, o que acabou não prevalecendo no
Senado.
Cabe destacar ainda que as penalidades previstas na LGPD serão aplicadas
pela ANPD apenas a partir de 01º de agosto de 2021. De qualquer forma,
importante destacar que os órgãos de proteção e defesa do consumidor, por
exemplo, poderão fiscalizar as condutas das empresas para verificar eventual
violação à lei quando os titulares dos dados forem consumidores.
A seguir, o leitor encontrará um breve resumo dos principais pontos de atenção
da LGPD. A equipe do Souto Correa está à disposição para auxiliar sua empresa
em quaisquer questões envolvendo a nova legislação.
Atenciosamente,
Souto Correa Advogados.
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1 Aplicabilidade da LGPD
A LGPD aplica-se ao tratamento de dados pessoais de pessoas naturais,
realizado por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou
privado, inclusive em ambientes digitais.
As novas normas regularão o tratamento de dados pessoais nas mais diversas
relações, aplicando-se a, por exemplo, clientes, consumidores, empregados,
trabalhadores terceirizados e prestadores de serviços.
Em sentido semelhante à regulamentação europeia, a LGPD prevê a aplicação
extraterritorial das obrigações nela contidas a qualquer entidade que realize
atividade de tratamento de dados pessoais no Brasil ou que oferte bens e
serviços ao mercado nacional.
APLICAÇÃO
Como regra geral, a LGPD aplica-se:
• às atividades de tratamento realizadas no Brasil;
• às atividades cujo objetivo seja a oferta de bens e serviços no país;
• ao tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional;
• em casos que envolvam dados coletados no país – considerando-se coletado
no Brasil todo e qualquer dado cujo titular nele se encontre no momento da
coleta.
O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público
conta com regras específicas previstas na LGPD. As empresas públicas e
as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência,
na exploração de atividade econômica, passam a ter o mesmo tratamento
dispensado pela LGPD às pessoas jurídicas de direito privado particulares. Se,
porém, estiverem operacionalizando ou executando políticas públicas, terão o
mesmo tratamento dispensado ao Poder Público.
EXCEÇÕES
• Pessoas naturais que realizam o tratamento de dados pessoais para fins
exclusivamente particulares e não econômicos não estão abarcadas pela LGPD.
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• Atividade de tratamento realizada exclusivamente para fins (i.) jornalísticos,
artísticos, acadêmicos; (ii.) de segurança pública; (iii.) de defesa nacional; (iv.)
de segurança do Estado; e (v.) de atividades de investigação de repressão de
infrações penais.
• Empresas cujas atividades de tratamento sejam realizadas fora do Brasil e que
(i.) não envolvam dados compartilhados com agentes de tratamento brasileiros
ou (ii.) cujos dados sejam objeto de transferência internacional com outro país
que não o de proveniência, desde que este proporcione grau de proteção de
dados pessoais adequado ao previsto na Lei.
OUTRAS NORMAS RELEVANTES
Vale lembrar, ainda, que existem outras leis brasileiras regulando o tratamento
de dados pessoais, tais como o Marco Civil da Internet e leis setoriais (Lei do
Cadastro Positivo, por exemplo). O Código de Defesa do Consumidor (“CDC”)
também pode se aplicar ao tratamento de dados pessoais quando se estiver
diante de uma relação de consumo.
Por fim, destaca-se que o GDPR pode ser aplicado a empresas brasileiras e
estrangeiras desde que (i.) tenham filial ou representação na União Europeia; (ii.)
ofertem bens ou serviços, independente de pagamento, ao mercado europeu;
ou (iii.) coletem dados de pessoas naturais localizadas na União Europeia.
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2 Conceitos e princípios
CONCEITOS
A definição de dado pessoal da LGPD é ampla, abrangendo toda e qualquer
informação relacionada a qualquer pessoa natural identificada ou identificável
(isto é, que possa ser identificada, por exemplo, por meio de um nome,
um número, um dado de localização ou mesmo um elemento específico da
identidade física, fisiológica, genética, mental, econômica, cultural ou social
dessa pessoa). Os dados utilizados para formação do perfil comportamental de
determinada pessoa natural, se identificada, também são considerados dados
pessoais, de acordo com a LGPD.
A LGPD também estabelece o conceito de dado anonimizado, assim
denominado o dado que, por meio da utilização de meios técnicos razoáveis e
disponíveis na ocasião de seu tratamento, perde a possibilidade de associação
a um indivíduo, de modo que o titular do dado não pode ser identificado. Essa
categoria de dados não é considerada dado pessoal e, por isso, encontra-se fora
do âmbito de incidência da LGPD (a menos que o processo de anonimização
seja revertido ou possa ser revertido por esforços razoáveis).
Considera-se titular a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais
que são objeto de tratamento. Portanto, as pessoas jurídicas (empresas
ou associações), a princípio, não gozam da proteção, dos direitos e das
prerrogativas dispostos na LGPD.
Por sua vez, o conceito de tratamento engloba toda operação realizada
com dados pessoais, incluindo coleta, produção, utilização, transmissão,
processamento, armazenamento, avaliação ou controle da informação,
modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
PRINCÍPIOS
Todas as atividades de tratamento de dados pessoais devem observar a
boa-fé e os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso,
qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação,
responsabilização e prestação de contas.
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Todas as atividades de tratamento de dados pessoais devem observar a
boa-fé e os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso,
qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação,
responsabilização e prestação de contas.
Por força de tais princípios, o tratamento de dados deve ser limitado ao mínimo
necessário para a realização de propósitos legítimos, específicos e informados
ao titular. Os dados não poderão ser usados para finalidades que não tenham
sido informadas aos titulares, assim como é vedada a possibilidade de alteração
posterior da finalidade do tratamento de dados.
Por exemplo, uma vez coletados dados necessários para que o titular possa fruir
de um serviço, encerrada a prestação de tal serviço, tais dados não poderão
ser utilizados pelos agentes de tratamento para finalidades diversas, acerca das
quais o titular não prestou consentimento.
Em atenção aos princípios da LGPD, os agentes de tratamento de dados devem
ser capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de
proteção de dados pessoais e as medidas que foram adotadas em tal sentido.
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3 Sujeitos envolvidos no
tratamento de dados pessoais:
Controlador, Operador,
Encarregador e Autoridade
Nacional de Proteção de Dados
AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS
Os agentes de tratamento de dados (“Agentes”) são as pessoas naturais ou
jurídicas que realizarem operações com dados pessoais, tais como coleta,
recepção, produção, reprodução, transmissão, classificação, utilização,
processamento, arquivamento, transferência, difusão, dentre outros.
Os Agentes deverão 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.
São elencados na lei duas espécies de Agentes: Controlador e Operador. O
Controlador será a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,
a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
O Operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que
realiza o tratamento de dados pessoais em nome do Controlador.
O Operador deverá realizar o tratamento de acordo com as instruções
fornecidas pelo Controlador, que verificará a observância dessas instruções
e das normas sobre a matéria. Tanto Controlador quanto Operador devem
manter registro das operações de tratamento, especialmente quando baseado
no legítimo interesse.
Compete ao Controlador a elaboração do Relatório de impacto à proteção
de dados pessoais, consistente em documentação contendo a descrição
dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às
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liberdades civis e aos direitos fundamentais, a descrição dos tipos de dados
coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança
das informações, bem como as medidas, salvaguardas e mecanismos de
mitigação de risco adotadas.
ENCARREGADOS
Todo Controlador deve ter obrigatoriamente um Encarregado pelo tratamento
de dados pessoais para atuar como canal de comunicação com o controlador
para os titulares e para a autoridade nacional.
A identidade e as informações de contato do Encarregado deverão ser
divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no site
do Controlador.
Compete ao Encarregado o dever de receber reclamações e comunicações dos
titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; receber comunicações
do órgão competente e adotar providências; orientar os funcionários e os
contratados da entidade a respeito das práticas a serem adotadas em relação
à proteção de dados pessoais; e executar as demais atribuições determinadas
pelo Controlador ou estabelecidas em normas complementares.
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD)
Em 26 de agosto de 2020, foi sancionado o Decreto n. 10.474 (“Decreto”) que
aprovou a estrutura regimental da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(“ANPD”). Nos termos do Decreto, a ANPD é órgão integrante da Presidência
da República, dotado de autonomia técnica e decisória, com jurisdição em
todo o território nacional.
O objetivo de tal órgão é a proteção dos direitos fundamentais de liberdade e
privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa
natural.
Dentre suas atribuições, destacam-se os deveres de (i) elaboração de diretrizes
para Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade; (ii)
fiscalização e aplicação de sanções mediante processo administrativo que
assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; (iii) disseminação
do conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção e
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medidas de segurança; (iv) estímulo à adoção de padrões para serviços e
produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados
pessoais, devendo esses padrões levar em consideração as especificidades
das atividades e o porte dos responsáveis; e (v) edição de regulamentos e
procedimentos sobre proteção de dados, assim como sobre relatórios de
impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento
representar alto risco.
Vale dizer que a competência para aplicação das sanções previstas na
LGPD é exclusiva da ANPD e que suas competências prevalecerão sobre as
competências correlatas de outros órgãos da administração pública, sendo a
ANDP o órgão central de interpretação da LGPD.
Não se pode esquecer, no entanto, que, segundo a LGPD, as sanções a serem
aplicadas pela ANPD não substituem a aplicação de sanções administrativas,
civis ou penais definidas na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor), e em legislação específica.
O Decreto entrou em vigor na data de publicação da nomeação do diretorpresidente da ANPD no Diário Oficial da União, que ocorreu dia 15 de outubro
de 2020.
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4 Direitos do titular
A LGDP prevê diversos dispositivos sobre os direitos dos titulares de dados
e suas exceções, bem como as obrigações impostas aos responsáveis pelo
tratamento de dados pessoais.
Em relação aos direitos dos titulares, a LGDP amplia e especifica a
regulamentação de direitos já previstos na Constituição Federal, no Código
Civil, no CDC, no Marco Civil da Internet e na Lei do Cadastro Positivo, bem
como prevê a possibilidade de a ANDP estabelecer regulamentação adicional
sobre alguns dispositivos da LGDP. Por exemplo, o parágrafo primeiro do art.
46 da LGDP permite à ANPD dispor sobre padrões técnicos mínimos acerca
das medidas de segurança a serem observadas pelos agentes de tratamento.
Os direitos dos titulares podem ser identificados especificamente por meio
de alguns tópicos, quais sejam, Transparência, Direitos em Geral e Direitos de
Ação.
TRANSPARÊNCIA
Dentre os princípios previstos na LGPD, consta a transparência, que é a garantia
aos titulares dos dados de que as informações sobre o tratamento realizado
e os agentes de tratamento serão claras, precisas e facilmente acessíveis. A
LGDP contém diversos dispositivos visando à ciência dos titulares quanto à
extensão do tratamento de dados pessoais, garantido aos titulares:
• informação quanto aos propósitos do tratamento, os quais devem ser
legítimos, específicos e explícitos, sem a possibilidade de tratamento posterior
de forma incompatível com essas finalidades;
• facilidade e gratuidade na consulta sobre a forma e duração do tratamento,
e acerca da integralidade de seus dados pessoais;
• informações claras, precisas, ostensivas e facilmente acessíveis sobre (i.) o
tratamento, sua finalidade, forma e duração; (ii.) o controlador e seu contato; (iii.)
o uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade do tratamento;
(iv.) os direitos do titular; ressalvada a proteção aos segredos comerciais e
industriais dos agentes de tratamento;
• demonstração das medidas eficazes e capazes para cumprimento da LGDP;
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vedação ao fornecimento de informações genéricas, enganosas, obscuras ou
abusivas acerca do tratamento para obtenção de consentimento do titular;
• ciência sobre alterações nas informações fornecidas pelo controlador ou
na finalidade de tratamento, para revogação de consentimento em caso de
discordância;
• ciência sobre tratamento de dados pessoais como condição para fornecimento
de produto ou serviço e meios para exercício dos direitos do titular;
• inclusão, em veículos de fácil acesso, sobre tratamento de dados pessoais por
pessoas jurídicas de direito público, bem como a previsão legal, a finalidade,
os procedimentos e práticas para a execução dessas atividades;
• informação quanto ao encarregado pelo tratamento de dados pessoais;
• informação acerca das consequências do não consentimento ao tratamento
de dados pessoais pelo titular.
DIREITOS EM GERAL
Os direitos dos titulares são regulamentados pela LGDP tanto de forma
expressa, quanto de forma indireta, por meio de obrigações impostas aos
agentes de tratamento. Além dos direitos de transparência e os de ação, a
LGDP garante aos titulares:
• tratamento de dados pessoais limitado ao mínimo necessário de acordo com
a finalidade;
• implementação de medidas de segurança técnicas e administrativas com o
fim de proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;
• impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos
ou abusivos;
• necessidade de obtenção de consentimento do titular para tratamento
de dados pessoais, por escrito de forma destacada de demais cláusulas
contratuais, ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do
titular, resguardadas as demais hipóteses de tratamento previstas na LGDP que
dispensam o consentimento;
• necessidade de consentimento específico do titular para compartilhamento
de dados pessoais com outros controladores;
• possibilidade de revogar o consentimento a qualquer momento, mediante
procedimento facilitado e gratuito, inclusive em decorrência de alteração nas
condições de tratamento;
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nulidade de consentimento obtido com informações enganosas, abusivas,
genéricas ou sem apresentação transparente, clara e inequívoca;
• tratamento de dados pessoais sem consentimento do titular, na hipótese de
legítimo interesse e estrita necessidade, a partir de situações concretas, como
apoio e promoção de atividades do controlador e proteção do exercício regular
dos direitos do titular, garantida a transparência ao titular e oponibilidade em
caso de violação à LGDP;
• tratamento de dados sensíveis mediante consentimento ou de acordo com as
demais hipóteses previstas na LGPD;
• tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes mediante obtenção
de consentimento específico e destacado de pelo menos um dos pais, exceto
para a proteção da criança e de acordo com as restrições previstas na LGPD;
• término do tratamento (a) quando alcançada a finalidade; (b) na hipótese
de deixarem de ser necessários ou pertinentes para a finalidade específica; (c)
mediante comunicação do titular, resguardado o interesse público; ou (d) por
determinação da autoridade nacional em decorrência de violação à LGDP;
• eliminação dos dados após término do tratamento, salvo de acordo com as
exceções previstas na LGDP;
• obtenção de confirmação do tratamento de acordo com os formatos e
possibilidades previstas na LGDP; bem como acesso aos dados; correção de
dados incompletos, inexatos ou desatualizados; anonimização, bloqueio ou
eliminação de dados desnecessários, excessivos ou em desconformidade com
a LGDP;
• portabilidade dos dados, que será regulada pela ANPD, observado o segredo
comercial e industrial;
• prestação de informação caso o controlador esteja impossibilitado de adotar
as devidas providências;
• revisão de decisões tomadas unicamente com tratamento automatizado de
dados pessoais e recebimento dos critérios relativos à decisão automatizada;
• transferência internacional de dados pessoais somente para países ou
organismos com nível de proteção de dados pessoais adequados ou quando
o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento aos termos da
LGDP, mediante o consentimento do titular especifico e em destaque para a
transferência, com as informações prévias do caráter internacional da operação
ou conforme demais hipóteses previstas na LGDP;
• manutenção de registro das operações de dados pessoais pelo controlador
e operador;
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• indicação, pelo controlador, de informações acerca do encarregado pelo
tratamento de dados pessoais, o qual deverá receber as reclamações e
comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências,
além das demais obrigações previstas na LGDP;
DIREITOS DE AÇÃO
Caso os pedidos dos titulares dos dados direcionados aos controladores
relativamente a seus direitos previstos na LGPD resultem infrutíferos, os titulares
podem cobrar o cumprimento de seus direitos tanto pela via administrativa,
como judicial. A LGDP contém importantes garantias visando ao exercício
desses direitos de ação:
• aplicabilidade da LGDP em decorrência de tratamento de dados pessoais
por pessoa de direito público ou privado, independentemente do meio,
do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, caso (a)
qualquer etapa da operação de tratamento seja realizada no Brasil; (b) o titular
se encontre no Brasil no momento da coleta; ou (c) caso a finalidade seja a
oferta ou fornecimento de bens ou serviços;
• direito de peticionar ao controlador, à ANDP, ou aos órgãos de defesa do
consumidor (quando se tratar de relação de consumo);
• exercício dos direitos dos titulares em juízo individual ou coletivamente;
• responsabilidade solidária entre controlador e operador, nas hipóteses legais,
bem como entre diferentes controladores, por danos causados aos titulares;
• inversão do ônus da prova a favor do titular caso verossímil a alegação e
hipossuficiente o titular para fins de produção de prova, ou quando a produção
de prova for excessivamente onerosa;
• ônus da prova do controlador em relação à obtenção de consentimento,
quando esta for a hipótese legal;
• possibilidade de citar e intimar o controlador estrangeiro, independentemente
de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente
ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal,
estabelecimento ou escritório instalado no Brasil;
• reparação dos danos sofridos em decorrência do tratamento de dados
pessoais irregular, observadas as excludentes previstas em lei.
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5 Requisitos para o tratamento
de dados
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS MEDIANTE CONSETIMENTO DO
TITULAR
A LGPD estabelece hipóteses restritas em que o tratamento de dados pessoais
pode ocorrer. Uma das hipóteses é o tratamento de dados pessoais mediante
consentimento dos titulares – que deve ser a manifestação livre, informada e a
salvo de dúvidas do titular dos dados, concordando com o tratamento de seus
dados pessoais para uma determinada finalidade, que deve ser ostensiva e
adequadamente informada pelos agentes de tratamento.
O tratamento não pode ultrapassar a finalidade externada ao titular e para a
qual ele prestou o seu consentimento. Havendo mudança da finalidade, ela
deverá ser previamente comunicada ao titular para que ratifique ou não o
consentimento anteriormente prestado.
O consentimento deverá ser prestado por escrito, em cláusula contratual
destacada, ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do
titular. Além disso, o titular poderá a qualquer tempo revogar o consentimento,
devendo ser assegurado um procedimento gratuito e facilitado para isso. Deve
ser garantido ao titular amplo acesso aos seus dados, bem como o direito de
alterar e atualizar as suas próprias informações.
OUTRAS HIPÓTESES LEGAIS DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
São previstas também situações em que o tratamento de dados sem
consentimento do titular é autorizado. São elas:
• para o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias pelo controlador;
• pela administração pública, para execução de políticas públicas;
• para realização de estudos por órgãos de pesquisas, desde que seja garantida,
ao máximo 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;
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• para exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou
arbitral;
• para proteção da vida ou integridade física do titular dos dados ou de
terceiros;
• para tutela da saúde, por entidades da saúde e/ou sanitárias; e
• para a proteção do crédito;
• quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou
de terceiros. O interesse do controlador poderá fundamentar o tratamento
de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas as situações
concretas, que incluam, dentre outras, o apoio e a promoção de atividades
do controlador, a proteção do exercício de direitos que beneficiem o titular,
sempre respeitados os direitos e liberdades fundamentais do titular.
O consentimento também será dispensado para tratamento de informações
que se tornaram públicas por divulgação do próprio titular, resguardados os
direitos fundamentais do titular, previstos na LGPD e na Constituição Federal.
Nos casos em que o tratamento de dados pessoais for condição para o
fornecimento de produtos ou serviços ou para exercício de direito, o titular
será informado com destaque a esse respeito e sobre os meios para exercer os
direitos do titular previstos em lei.
TÉRMINO DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
O término do tratamento deverá ocorrer nas seguintes situações: (i.) com o
atingimento da finalidade, quando os dados deixarem de ser necessários para
tal atingimento ou com o fim do período de tratamento; (ii.) por solicitação
do titular; ou (iii.) por determinação de autoridade nacional, em razão de
descumprimento ao disposto na LGPD.
Com o término do tratamento, os dados pessoais deverão ser eliminados,
podendo ser mantidos nas seguintes hipóteses: (i.) se necessário para
cumprimento de obrigações legais ou regulatórias; (ii.) para estudo por órgão
de pesquisa, desde que garantida, ao máximo possível, a anonimização dos
dados pessoais; (iii.) transferência a terceiro, de acordo com a lei; e (iv.) para
uso exclusivo do controlador desde que os dados sejam anonimizados e não
possam ser acessados por terceiros.
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6 Dados pessoais sensíveis e dados
de crianças e adolescentes
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS
Dados sensíveis são aqueles vinculados a uma pessoa natural que dizem
respeito à origem racial ou étnica, às convicções religiosas, às opiniões
políticas, à filiação a sindicatos ou a organizações de caráter religioso, filosófico
ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual e dados genéticos ou
biométricos. O tratamento de dados pessoais sensíveis é vedado, exceto com
o consentimento expresso do titular, para finalidades específicas, ou sem o
consentimento expresso do titular, nas seguintes hipóteses: (i.) cumprimento
de obrigação legal ou regulatória; (ii.) execução, pela administração pública,
de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos; (iii.) realização
de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a
anonimização dos dados; (iv.) exercício regular de direitos; (v.) proteção da vida
ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; (vi.) tutela da saúde; ou
(vii.) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de
identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, exceto no
caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam
a proteção dos dados pessoais. A LGPD prevê a vedação do compartilhamento
de dados sensíveis com a finalidade de obtenção de vantagem econômica,
ressalvadas exceções previstas.
DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Os dados relativos a crianças e adolescentes deverão ser tratados “no seu
melhor interesse”, observando a necessidade de consentimento dado por
pelo menos um dos pais ou responsável legal. A exceção a essa autorização
expressa se dá nos casos em que a coleta for necessária para contatar os pais ou
responsável legal ou para proteção do menor. Os responsáveis pelo tratamento
desses dados deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados
coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos
direitos a eles inerentes. Tais informações deverão ser fornecidas de maneira
simples, clara e acessível, com uso de recursos audiovisuais quando adequado,
de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou responsável legal
e adequada ao entendimento da criança.
03

19

7 Transferência Internacional de
dados
A transferência internacional de dados pessoais envolve, basicamente, três
etapas: (1) a coleta de dados pessoais no território de determinado país; (2)
a transmissão dos dados pessoais para uma organização internacional ou país
estrangeiro; e (3) o tratamento dos dados pessoais pelo país ou organização
internacional destinatário.
O tema é tratado pela LGPD em capítulo próprio, conforme regras dos artigos
33 a 36. A LGPD estabelece, como regra geral, a proibição da transferência
internacional de dados (de modo semelhante ao GDPR). A transferência
internacional de dados pessoais coletados no Brasil somente será permitida
nas hipóteses listadas na lei, quais sejam:
1. Para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de
proteção de dados pessoais adequado ao previsto na LGPD;
2. Quando o Controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos
princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos
na LGPD, na forma de indicação de cláusulas contratuais específicas para
determinada transferência, normas corporativas globais e selos, certificados
e/ou códigos de conduta regularmente emitidos, ou por meio da adoção de
cláusulas-padrão contratuais;
3. Para cooperação jurídica internacional;
4. Para proteger a vida ou a incolumidade física do titular ou de terceiro;
5. Quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados autorizar;
6. Quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de
cooperação internacional;
7. Para execução de política pública ou atribuição legal do serviço público;
8. Quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico e em
destaque;
9. Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo Controlador;
10. A pedido do titular, quando necessária à execução de contrato ou de
procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual este seja parte; e
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11. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou
arbitral.
A ANPD tem papel importante no assunto. Além da prerrogativa de autorizar
determinada transferência internacional de dados, a ANPD é responsável por:
1. Avaliar o nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo
internacional que receberá os dados pessoais transferidos;
2. Definir o conteúdo de cláusulas-padrão contratuais estabelecidas com o
intuito de viabilizar determinada transferência de dados; e
3. Verificar cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência,
normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta.
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8 Responsabilidade dos Agentes
de tratamento de dados
RESPONSABILIDADE
Os agentes de tratamento de dados serão responsabilizados pela reparação
dos danos patrimoniais ou morais, individuais ou coletivos decorrentes do
tratamento irregular de dados.
O tratamento de dados é considerado irregular em caso de inobservância da
legislação ou quando a atividade de tratamento não fornecer a segurança que
dela legitimamente possa ser esperada pelo titular, considerando-se, para
tanto, (i.) o modo de tratamento de dados pessoais; (ii.) os resultados e os
riscos que possam ser esperados; e (iii.) as técnicas de tratamento de dados
pessoais disponíveis à época em que o tratamento foi realizado.
A LGPD prevê a solidariedade entre todos os controladores que estiverem
diretamente envolvidos no tratamento de dados do qual resulte danos ao
titular, pois a eles cabem as decisões sobre o tratamento de dados. O operador,
por sua vez, somente responde solidariamente quando descumprir a legislação
de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do
controlador.
EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE
Nas ações em que se discute a reparação de danos decorrentes de atividades
de tratamento de dados pessoais, para que possam se eximir de sua
responsabilização, a LGPD atribui aos agentes de tratamento o ônus de provar:
(i.) que não realizaram o tratamento de dados pessoais; (ii.) que não houve
violação à legislação de proteção de dados; ou (iii.) que o dano é decorrente
de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.
Em atenção ao regime geral de responsabilidade civil, discute-se se os
agentes de tratamento de dados poderão invocar como excludentes de
responsabilidade a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ainda que não
expressamente previstas na LGPD, em razão de eventos que não estejam
relacionados aos riscos ordinariamente esperados de suas atividades.
03

22

Responsabilidade dos Agentes de tratamento de dados

VOLTAR AO SUMÁRIO

REGRAS PROCESSUAIS E ÔNUS PROBATÓRIO
As ações de reparação de danos podem ser exercidas individual ou
coletivamente em juízo – nesse último caso, pelo rol de legitimados previsto
na Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85) e no CDC, caso em que o dano
a que se busca reparação deverá ter ocorrido no âmbito de uma relação de
consumo.
A LGPD adotou a teoria dinâmica do ônus da prova, prevendo que, no curso
das ações em que se discutir a prática de violações à legislação de proteção de
dados, o juiz poderá inverter o ônus probatório em favor do titular de dados,
em duas hipóteses: (i.) quando se constatar cumulativamente verossimilhança
das alegações do titular e sua hipossuficiência para fins de produção de provas;
ou (ii.) quando a produção de prova pelo titular for excessivamente onerosa.
INCIDÊNCIAS DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
(“CDC”)
As hipóteses de violação de direito do titular ocorridas no âmbito das relações
de consumo continuarão sujeitas à incidência de responsabilização do CDC.
Dessa forma, a previsão de regras específicas pela nova lei não afasta os
direitos e prerrogativas previstos no CDC.
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9 Segurança e boas práticas
MEDIDAS DE SEGURANÇA
Os agentes de tratamento de dados (controlador e operador) são responsáveis
por adotar medidas de segurança e de sigilo, sejam elas físicas, técnicas
(em especial, todas as medidas próprias de tecnologia da informação)
e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais contra acessos
desautorizados. Tais medidas devem coibir acessos intencionais ou acidentais
que possam acarretar a divulgação, destruição, perda, alteração, comunicação
ou qualquer outra consequência ilícita ou que viole a finalidade da prestação
dos dados pessoais. As medidas antes referidas deverão ser implementadas
e adotadas desde o início da concepção do produto ou do serviço até a sua
execução.
Os sistemas de tratamento de dados devem necessariamente estar estruturados
para atender aos requisitos de segurança, padrões de boas práticas e princípios
gerais da LGPD. Dentre as medidas de segurança e sigilo estão incluídos
os instrumentos técnicos que tornem os dados pessoais ininteligíveis e/ou
impossíveis de serem acessados por terceiros não autorizados.
O estabelecimento dos padrões técnicos mínimos para segurança e sigilo de
dados ainda será objeto de regulamentação pela ANPD.
Atualmente, já existem normas que tratam de segurança da informação, como
as normas da família ISSO/CEI 27000, que estabelecem padrões internacionais
para o segmento de segurança da informação.
COMUNICAÇÕES DE INCIDENTES DE SEGURANÇA
Todos os incidentes de segurança que possam acarretar risco ou dano relevante
aos titulares, notadamente os casos de vazamento ou destruição de dados,
deverão ser comunicados pelo Controlador à autoridade competente e ao
titular em prazo razoável a ser definido pela ANPD.
A comunicação deverá conter (i.) a descrição da natureza dos dados pessoais
afetados; (ii.) os riscos relacionados ao incidente; (iii.) as medidas que foram
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ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos adversos; (iv.) as
informações sobre os titulares envolvidos; (v.) a indicação das medidas técnicas
e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos
comercial e industrial; (vi.) os motivos da demora, no caso de a comunicação
não ter sido imediata. Questões práticas impõem que as informações dos itens
iv, v e vi sejam prestadas exclusivamente ao órgão competente, com dispensa
de sua comunicação aos titulares.
À ANPD também cabe a adoção das providências adequadas em caso de
incidentes de segurança, o que inclui a ampla divulgação do fato nos meios
de comunicação e as medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente.
BOAS PRÁTICAS E GOVERNANÇA
A LGPD procura criar uma regulamentação flexível, estimulando o
desenvolvimento livre, porém, seguro, das atividades de tratamento
de dados. Objetiva-se que o órgão regulador seja capaz de estimular a
autorregulamentação e a adoção de padrões de qualidade e segurança.
Assim, os agentes de tratamento (em especial, o controlador) poderão
estabelecer internamente ou por meio de associações regras de Boas Práticas
e de Governança, que incluam diretrizes para organização, funcionamento,
procedimentos, endereçamento de reclamações, segurança, padrões técnicos,
ações educativas, mecanismos de supervisão interna e mitigação de riscos e
outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais.
As regras de boas práticas e de governança deverão observar natureza, escopo,
sensibilidade dos dados tratados, finalidade, probabilidade de incidente de
segurança e sua gravidade, e os benefícios decorrentes do tratamento de
dados, bem como deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente pelo
agente de tratamento.
O controlador, além disso, poderá implementar programa de governança
de privacidade com a finalidade de promover o cumprimento da LGPD.
Tal programa deverá, no mínimo: (i.) demonstrar o comprometimento do
controlador em adotar processos e políticas internas para proteção de
dados pessoais; (ii.) ser aplicável a todas as informações que estejam sob o
seu controle; (iii.) ser adaptado à estrutura, escala e volume de operações
03

25

Segurança e boas práticas

VOLTAR AO SUMÁRIO

do controlador e sensibilidade dos dados tratados; (iv.) conter políticas de
segurança adequadas em vista dos impactos e dos riscos à privacidade; (v.)
ser capaz de estabelecer uma relação de confiança com o titular, com uma
atuação transparente; (vi.) estar integrado à estrutura geral de governança e
aplicar mecanismos de supervisão e controle, externos e internos; (vii.) conter
plano de resposta a incidentes e situações que imponham a necessidade de
remediação; (viii.) ser constantemente atualizado por monitoramento contínuo
e avaliações periódicas.
O programa de boas práticas e governança deverá ser passível de demonstração
e de comprovação do atingimento de suas finalidades.
A adoção do programa de boas práticas e governança pode implicar redução
de eventual sanção a ser aplicação por violação à LGPD.
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10 Fiscalização e Sanções
Em caso de infração a qualquer dispositivo da LGPD, o agente de tratamento
de dados, ainda que seja órgão público, estará sujeito a sanções administrativas
que poderão ser aplicadas pelo órgão fiscalizador competente. Tais sanções
englobam:
1. advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
2. multa simples vinculada ao faturamento da empresa;
3. mula diária;
4. publicização da infração;
5. bloqueio de dados pessoais;
6. eliminação dos dados pessoais;
7. suspensão parcial do funcionamento do banco de dados pelo prazo máximo
de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de
tratamento pelo controlador;
8. suspensão da atividade de tratamento de dados pessoais por um período
máximo de 6 meses, prorrogável por igual período;
9. proibição total ou parcial do exercício de atividades relacionadas a tratamento
de dados.
A aplicação das sanções se dará de forma gradativa, isolada ou cumulativa,
de acordo com as peculiaridades do caso concreto e observando alguns
parâmetros, como a gravidade e a natureza da infração 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 de mecanismos e procedimentos internos capazes de
minimizar o dano, 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. Ainda, deverá ser possibilitada a ampla defesa em
procedimento administrativo próprio.
As sanções que envolvem suspensão ou proibição de atividades serão aplicadas
somente após já ter sido imposta ao menos uma das outras modalidades
sanções para o mesmo caso concreto.
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O cálculo do valor da multa poderá atingir até 2% do faturamento da pessoa
jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último
exercício, excluídos os tributos, sendo limitada, no total, a R$ 50.000.000,00
por infração. O órgão fiscalizador competente, que será responsável por definir
as metodologias que orientarão o cálculo do valor-base das multas, poderá
considerar o faturamento total da empresa quando não dispuser do valor
do faturamento do ramo de atividade empresarial específico onde ocorreu a
infração, ou quando o valor for apresentado de forma incompleta.
Em caso de aplicação de multa diária, o infrator será intimado para cumprir
a obrigação imposta. A intimação deverá conter, no mínimo, a descrição
da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu
cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento.
As sanções administrativas previstas na LGPD não substituem a aplicação de
sanções administrativas, civis ou penais definidas no Código de Defesa do
Consumidor e em legislação específica.
Em caso de vazamentos individuais e acessos não autorizados, o controlador
estará sujeito à aplicação das penalidades apenas se não alcançar conciliação
com o titular.
As sanções previstas na LGPD entrarão em vigor em 1º de agosto de 2021.
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11 Entrando em conformidade com
a LGPD
ALGUMAS POSSÍVEIS MEDIDAS PARA CUMPRIR A LEI
• Mapeamento dos processos internos, bem como das relações com terceiros
e clientes que envolvam o tratamento de de dados pessoais;
• Enquadramento de cada tratamento a uma das hipóteses legais;;
• Criação de processo de obtenção e gestão de consentimento para os casos
em que esse for necessário;
• Revisão e adaptação à lei dos contratos mantidos com os operadores de
dados, com a previsão das instruções do controlador ao operador;
• Revisão e estabelecimento de cláusulas de proteção nos contratos celebrados
com fornecedores, parceiros e terceiros;
• Revisão de processos internos, online e/ou off-line (incluindo o serviço de
atendimento ao cliente e a relação com trabalhadores), que se relacionem ao
tratamento de dados;
• Revisão de Termos de Uso e Políticas de Privacidade, quanto à forma de
exposição e ao conteúdo, especialmente no que concerne à obtenção do
consentimento para o tratamento de dados e ao atendimento dos direitos dos
titulares;
• Revisão do processo seletivo de trabalhadores para se definir os dados que
poderão ser coletados, especialmente aqueles considerados sensíveis, a sua
forma de utilização, armazenamento e eliminação;
• Revisão das hipóteses de compartilhamento de dados de trabalhadores
com órgãos governamentais, entidades sindicais e prestadores de serviços
(empresas de gestão de folha de pagamento, operadores de planos de saúde,
etc);
• Criação de processos internos sobre a eliminação de dados;
• Estabelecimento de mecanismos internos de segurança dos dados e de
detecção de eventuais incidentes;
• Estabelecimento de Programa de Boas Práticas e Governança, que, apesar
de não ser obrigatório, poderá proporcionar a redução no valor de eventuais
sanções pecuniárias;
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• Criação de políticas internas estabelecendo medidas de segurança a serem
adotadas por quaisquer pessoas que tenham acesso a dados pessoais e a
consequente penalidade em caso de descumprimento;
• Estabelecimento de mecanismos que possibilitem a obtenção do Relatório
de impacto à proteção de dados pessoais;
• Definição de um Encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que pode
ser próprio ou terceirizado;
• Treinamentos internos para os diferentes times que acessam e/ou tratam
dados pessoais para conscientização quanto à necessidade de cumprimento
das regras da LGPD.
A equipe do Souto Correa possui expertise no tema, de modo que podemos
auxiliar nossos clientes no desenvolvimento de consultorias envolvendo
a criação de um plano estratégico de compliance com a nova legislação,
incluindo todas as atividades descritas acima.
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