
ALERTA LGPD
ebook

www.lbaddauy.com.br

https://www.lbaddauy.com.br/
https://www.lbaddauy.com.br/


Sumário
Uma introdução ou as três frentes da LGPD......................................................................................................................................................................................................................1
ALGPD #1 - Reputação em proteção de dados..................................................................................................................................................................................................................2
ALGPD #2 - O que é a LGPD?.......................................................................................................................................................................................................................................................3
ALGPD #3 - Dados pessoais: o que são?...............................................................................................................................................................................................................................4
ALGPD #4 - Compliance de dados e budget.......................................................................................................................................................................................................................5
ALGPD #5 - Dados sensíveis: o que são?..............................................................................................................................................................................................................................6
ALGPD #6 - Encarregado de Dados (Data Protection Officer).................................................................................................................................................................................7
ALGPD #7 - Proteção de dados como um direito da pessoa humana (PEC 17).............................................................................................................................................8
ALGPD #8 - COVID-19 e Proteção de Dados......................................................................................................................................................................................................................9
ALGPD #9 - Autoridade Nacional de Proteção de Dados..........................................................................................................................................................................................10
ALGPD #10 - COVID-19 e a vacatio legis...............................................................................................................................................................................................................................11
ALGPD #11 - Anonimização de dados....................................................................................................................................................................................................................................12
ALGPD #12 - Telemedicina e LGPD.........................................................................................................................................................................................................................................13
ALGPD #13 - LGPD e o consentimento do titular dos dados....................................................................................................................................................................................14
ALGPD #14 - Prorrogação da vacatio legis, Medida Provisória 959/2020........................................................................................................................................................15
ALGPD #15 - Tratamento de Dados:  o que é?...................................................................................................................................................................................................................16
ALGPD #16 - LGPD e as microempresas e empresas de pequeno porte..........................................................................................................................................................17
ALGPD #17 - STF suspende MP sobre compartilhamento de dados por empresas de telefonia........................................................................................................18
ALGPD #18 - Dois anos de vigência do GDPR..................................................................................................................................................................................................................19
ALGPD #19 - Gerenciamento de risco de terceiros.....................................................................................................................................................................................................20
ALGPD #20 - Segurança de dados.......................................................................................................................................................................................................................................21
ALGPD #21 - Vacatio Legis da LGPD - Lei 14.010/2020..............................................................................................................................................................................................22
ALGPD #22 - Responsabilidade em segurança de dados.......................................................................................................................................................................................23
ALGPD #23 - Data mapping - Inventário de dados........................................................................................................................................................................................................24
ALGPD #24 - Sanções administrativas...............................................................................................................................................................................................................................25
ALGPD #25 - Transferência internacional de dados...................................................................................................................................................................................................26
ALGPD #26 - Tratamento de dados pelo poder público............................................................................................................................................................................................27
ALGPD #27 - LGPD e arbitragem...........................................................................................................................................................................................................................................28
ALGPD #28 - LGPD no Agronegócio....................................................................................................................................................................................................................................29
ALGPD #29 - Depois do alerta, mãos à obra!...................................................................................................................................................................................................................30
Créditos...................................................................................................................................................................................................................................................................................................31



Uma introdução

A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), é o grande marco legislativo 

brasileiro que trata da proteção de dados pessoais e da privacidade, independentemente do meio utilizado.

O tratamento de dados pessoais, isto é, as operações realizadas com informações de uma pessoa natural identificada ou 

identificável, precisa obedecer a uma série de princípios que resguardam direitos fundamentais previstos na Constituição, como 

liberdade e privacidade, e o livre desenvolvimento da personalidade. Assim, tanto as pessoas naturais quanto as jurídicas (as 

empresas) precisam observar o que dita a lei.

Embora se trate de um único texto legal, a LGPD possui três marcos temporais de vigência, porque  sofrera  constantes prorrogações, 

em especial como consequência direta da pandemia de COVID-19. Vejamos:

- Os artigos 55-A  a 55-L e 58-A e 58-B, que tratam da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e do Conselho 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade estão em vigor desde 28 de dezembro de 2018;

- Os artigos 52, 53 e 54, que cuidam das sanções administrativas previstas na lei, devem entrar em vigor no dia 1º de agosto de 

2021, resultado de uma alteração promovida pela Lei 14.010/2020; e

- Os demais artigos, ou a estrutura normativa da lei, devem entrar em vigor após sanção ou veto presidencial da MP 959/20201, 

uma consequência da supressão de seu artigo 4º pelo Senado.

Por meio dos Alertas LGPD (ALGPD), resultado de uma coluna semanal publicada em nossas redes sociais entre 4 de fevereiro  e 

4 de agosto de 2020, esperamos que os leitores possam ter uma visão global, objetiva e simplificada dos principais pontos da lei.

As informações constantes deste ebook estão sujeitas a alteração em decorrência do processamento do Projeto de Lei de 

Coversão da MP 959/2020. Para informações atualizadas e outros alertas legais sobre o tema, acompanhe nossas redes sociais.

1 Por meio de nota de esclarecimento, a Assessoria de Imprensa do Senado Federal informou, em 26 de agosto de 2020, que a LGPD só entrará 
em vigor após a sanção ou veto do Projeto de Lei de Conversão resultante da MP 959/2020.

ou as três frentes da LGPD
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ALGPD #1 - Reputação em proteção de dados

No cenário global dos negócios, os consumidores têm cada vez mais se preocupado em saber que uso as empresas 

fazem de seus dados pessoais, informações sobre a pessoa capazes de identificá-la. Notícias sobre vazamento de 

dados são cada vez mais frequentes nos meios de comunicação, facilitando a conscientização do consumidor. Nesse 

contexto, a segurança e proteção de dados tornou-se um dos principais ativos de uma empresa, essencial para a 

construção de sua reputação. 

No Brasil, entrará em vigor a Lei n° 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados. De 4 de fevereiro a 

4 de agosto de 2020, o L. Baddauy Advocacia trouxe em suas redes sociais informações semanais sobre esta lei que 

afetará a rotina de todas as empresas brasileiras, de todos os portes. 

2



ALGPD #2 - O que é a LGPD?

LGPD  é a sigla para Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, que entrará em vigor 

no Brasil. A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito 

público ou privado. 

A LGPD tem como principais objetivos a garantia de transparência na coleta, armazenamento, compartilhamento e 

qualquer outra forma de tratamento de dados pessoais das pessoas físicas em qualquer meio, visando a proteger os 

direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, 

impondo, assim, um padrão de proteção mais elevado aos dados pessoais e significativas penalidades quando da 

ocorrência de seu descumprimento.
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ALGPD #3 - Dados pessoais: o que são?

A LGPD estabelece normas aplicáveis ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, tanto por pessoas 

naturais (a pessoa física), como por pessoas jurídicas, estando incluídas aqui, portanto, todas as empresas. 

Mas o que são os “dados pessoais”? A própria lei define dado pessoal como a informação relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável. Exemplos óbvios são: nome, telefone, CPF, gênero etc. 

Contudo, a lei não possui uma lista de quais seriam estes dados. A avaliação também precisa ser feita contextualmente. 

Se uma determinada informação, em conjunto com outras informações complementares disponíveis, é potencialmente 

capaz de possibilitar a identificação de uma pessoa, aquela informação será considerada dado pessoal.
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ALGPD #4 - Compliance de dados e budget

É visível que dados são hoje um ativo chave para as empresas. No 

entanto, quando se trata de dados pessoais, coletados pela organização, 

a conformidade, ou compliance, com a LGPD, e, eventualmente, com 

marcos regulatórios de outros países, tornou-se indispensável. Não se 

pode mais simplesmente solicitar aos clientes e usuários que forneçam 

seu telefone, CPF, gênero etc., sem seguir as regras da LGPD. 

As consequências para práticas de tratamento de dados pessoais que 

não estejam de acordo com a regulamentação legal e, futuramente, 

com as regras a serem criadas pela Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados, são (e serão) bastante graves, indo desde a redução do 

valor reputacional da empresa, responsabilização civil, até sanções 

administrativas, em forma inclusive de multas. 

O setor de compliance passa a ter uma abrangência maior, embora 

muitas vezes pareça distante de empresas de menor porte. Porém, o 

compliance de dados será dever de todas a partir da vigência da LGPD. 

Isto tem um impacto sobre o orçamento da empresa, que terá de investir 

em melhora de ferramentas de segurança da informação, treinamento 

de colaboradores, nomeação de um encarregado de dados, elaboração 

de documentos de compartilhamento de dados, enfim, tudo o que 

envolverá sua política de privacidade.
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+veja também
O ALGPD #6 trata da figura e das 
responsabilidades do encarrega-
do de dados (data protection officer).



ALGPD #5 - Dados sensíveis: o que são?

Além da definição de dados pessoais (ALGPD #3), é importante saber que a LGPD também estabelece normas aplicá-

veis ao tratamento de dados pessoais sensíveis. Mas o que são esses dados? Pela definição da Lei, dados sensíveis 

são aqueles que versam sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou 

a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 

biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. 

Tais dados são definidos como sensíveis pois dizem respeito a algo muito próprio e inerente ao ser humano e a sua 

privacidade e, por isso, o regramento para tratamento é mais rigoroso, já que num eventual vazamento, por exemplo, 

tais dados têm maior potencial de gerar situações de preconceito e discriminação. A Lei ainda define as hipóteses em 

que tais dados poderão ser tratados, frisando-se que o titular dos dados deve expressar o seu consentimento de forma 

específica e destacada, de maneira que esteja ciente de todas as finalidades para as quais seus dados sensíveis estão 

sendo solicitados.
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ALGPD #6 - Encarregado de Dados (Data Protection Officer)

O encarregado de dados é o profissional que deverá atuar, dentro da empresa, como canal de comunicação entre esta, 

os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), conforme exigido pela LGPD. Dentre as 

principais atividades exercidas por este agente estão: (i) aceitar reclamações dos titulares e comunicações da ANPD, 

de modo a prestar esclarecimentos e tomar providências em relação a ambos; (ii) orientar os funcionários e contratados 

da entidade a seguirem as práticas de proteção de dados pessoais; e (iii) executar as demais atividades determinadas 

pelo controlador ou aquelas estabelecidas em normas complementares pela ANPD, por exemplo. 

É importante ressaltar que a indicação de um encarregado de dados é requisito para a realização de tratamento de 

dados pessoais. Sua identidade e informações de contato devem ser disponibilizadas publicamente, de preferência 

no site do controlador, o que reforça o compromisso deste agente em atuar como intermediário da relação titular-

controlador-ANPD.
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ALGPD #7 - Proteção de dados como um direito da pessoa hu-
mana (PEC 17)

O grande avanço tecnológico dos últimos anos trouxe consigo 

a problemática da privacidade e proteção de dados, que está no 

centro das discussões atuais, tanto no contexto mundial quanto 

nacional, impulsionadas pelo Regulamento da União Europeia 

(GDPR) sobre a proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento e circulação de dados pessoais, e pela 

LGPD brasileira (ALGPD #2). 

A coleta desenfreada de dados pessoais e as várias notícias de 

vazamento dão conta de como nossas informações estão sendo 

mal utilizadas e de como é urgente a proteção e preservação 

desses dados, inclusive elevando-os ao caráter de direito da 

pessoa humana (direito fundamental), de forma a serem protegidos 

com maior rigor e amplitude, principalmente no que diz respeito 

aos chamados dados pessoais sensíveis (ALGPD #5). 

Neste sentido, há uma Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC 17/2019), que aguarda para ser votada no Senado Federal, 

que já considera a necessidade de proteger os dados pessoais 

constitucionalmente, já que os dados pessoais, sensíveis ou não, 

são uma expressão direta da nossa própria personalidade.
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+veja também
Conheça mais sobre a PEC 17/2019 (Proposta de 
Emenda à Constituição), que pretende incluir a pro-
teção de dados pessoais entre os direitos e garan-
tias fundamentais.



ALGPD #8 - COVID-19 e Proteção de Dados

Estamos vivendo um boom do trabalho remoto, o home office, já que 

precisamos todos ficar em casa como medida para contenção da 

propagação do novo coronavirus. Para um trabalho remoto eficiente, 

existem sugestões oferecidas por profissionais de RH, relacionada à 

produtividade e saúde do profissional, inclusive emocional. Contudo, 

há um aspecto que não pode ser negligenciado pelas empresas e 

profissionais autônomos: a proteção dos dados. 

Ainda que a empresa possua uma política de segurança de dados, o 

trabalho remoto não se encontrava na rotina dos colaboradores, ou, ao 

menos, não na escala em que está acontecendo. Os responsáveis pelo 

tratamento dos dados (encarregado e controlador de dados) precisam 

estar atentos a práticas de compliance de dados específicas para o 

trabalho remoto, como conferência da segurança do equipamento a 

ser utilizado pelo colaborador e da sua rede residencial de internet, 

elaboração de termos de responsabilidade a ser assinado pelo 

colaborador etc. 

É possível que as empresas, após a quarentena, optem por manter 

parte da equipe em home office. Assim, a atenção ao assunto merecer 

ser dada desde logo, lembrando-se que vazamentos estarão sujeitos a 

sanções pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 
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ALGPD #9 - Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Conforme previsão da LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD) é um órgão da administração pública federal, integrante 

da Presidência da República, que, seguindo o modelo de outros países, 

será responsável por implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD 

no país, sendo a sua criação e funcionamento essenciais para garantir 

a harmonia na interpretação da lei e zelar pelas normas de privacidade e 

proteção de dados. 

A ANPD também será responsável por regulamentar disposições da 

LGPD e direcionar deveres dos agentes que não estão esclarecidos. A 

importância da ANPD está na sua própria finalidade, que é a fiscalização 

do cumprimento da LGPD, que poderá solicitar relatórios às empresas, 

para verificar o regular tratamento de dados. As infrações serão punidas 

com sanções administrativas, de acordo com a gravidade. Além disso, a 

interlocução entre a ANPD e a empresa será feita por meio do encarregado 

de dados (ALGPD #6). 

Apesar de ter sido criada, a ANPD não foi instituída, não houve nomeação 

de membros, o que é importante para que o Brasil seja considerado 

adequado perante os países europeus que aplicam as normas de 

proteção de dados europeias, pois sinalizará internacionalmente que 

reconhece a importância de proteger dados.

10

+veja também
Os artigos 52 a 54 da LGPD, ao disporem 
sobre a fiscalização a ser exercida pela 
ANPD, estipulam as espécies de sanções 
administrativas que podem ser aplica-
das aos agentes de tratamento de dados.

     capítulo IX da LGPD
Trata da organização e competências da 
ANPD e do Conselho Nacional de Prote-
ção de Dados Pessoais e da Privacidade.



ALGPD #10 - COVID-19 e a vacatio legis

Muito se tem discutido sobre o adiamento da entrada em vigor da LGPD (previsto para agosto de 2020), debate que 

começou antes da pandemia da COVID-19, mas ganhou força quando o Senado aprovou texto substitutivo do Projeto 

de Lei n° 1.179/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito 

Privado no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

O PL traz disposições transitórias para diversas normas, propondo a alteração da LGPD, com prorrogação para 1° de 

agosto de 2021 da vigência dos artigos 52 a 54, que dispõem sobre a fiscalização e sanções administrativas, e para 1° 

de janeiro de 2021 as demais disposições. O texto substitutivo do PL foi encaminhado à Câmara dos Deputados para 

votação. 

Há prós e contras na prorrogação da vacatio legis da LGPD, destacando-se, como prós, as justificativas do PL, que são 

as dificuldades técnica e econômica que as empresas enfrentarão, advindas da pandemia. Como contra, cita-se o fato 

de que é iminente a necessidade de o Brasil sinalizar internacionalmente que está adequado às regras de proteção de 

dados e privacidade. 

Espera-se, contudo, que seja instituída com brevidade a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ALGPD #9), 

fundamental para o momento em que a lei entrar em vigor. 
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vigência original
Entrada em vigor da LGPD: 16 de agosto de 2020.

vigência com o PL 1.179/2020
Entrada em vigor dos artigos 52 a 54 (sanções administrativas): 1° de 
agosto de 2021.



ALGPD #11 - Anonimização de dados

Um dos recursos mais efetivos para a garantia da privacidade e proteção de dados trazido pela LGPD é a anonimização 

dos dados, que consiste na utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento, por meio dos 

quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. Significa dizer que é um processo 

que remove ou modifica informações que possibilitem a identificação de uma pessoa, tais como nome, endereço, CPF. 

Vale frisar que a partir do momento em que o dado se torna anonimizado ele não é mais considerado dado pessoal 

para os fins da lei, salvo quando o processo de anonimização for passível de reversão, quando então é chamada de 

pseudonimização. 

A anonimização é um direito dos titulares de dados e garante maior segurança e controle no uso dos dados, pois dificulta 

ou impede que o titular do dado seja identificado, caso ocorra um vazamento, por exemplo. Várias são as técnicas para 

a anonimização dos dados, tais como a encriptação, em que são aplicados algoritmos de criptografia, e a perturbação, 

que consiste no mascaramento das informações, trocando-se os dados reais por valores fictícios. Ressalta-se que a 

ANPD (ALGPD #9) será responsável por esclarecer quais serão os padrões e técnicas aceitas para esse procedimento.
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ALGPD #12 - Telemedicina e LGPD
Foi sancionada a Lei que estabelece a utilização da telemedicina durante 

a pandemia da COVID-19. A Lei n° 13.989 foi publicada em 16 de abril de 

2020 e permite o atendimento médico sem necessidade de contato 

com o paciente, por meio do uso de tecnologia. 

O Ministério da Saúde já havia publicado a Portaria MS 467/2020, 

regulamentando a telemedicina como uma das medidas de 

enfrentamento da COVID-19, além de que os Conselhos Federais de 

Medicina, Psicologia, Enfermagem e Nutrição tinham se posicionado a 

favor do oferecimento de cuidados em saúde à distância. É inegável que 

a telemedicina ajudará a impedir a propagação do coronavírus ao evitar 

a sobrecarga do sistema de saúde e o contato com pessoas infectadas, 

mas é necessário que seja utilizada de forma segura em relação às 

informações trocadas entre médico e paciente e quanto ao tratamento 

dos dados sensíveis de saúde(ALGPD #5). 

É importante que os dados obtidos durante a consulta por telemedicina 

sejam protegidos, para não serem acessados sem autorização e em 

violação à privacidade do titular, além de que eventuais informações 

sobre pacientes infectados pelo coronavírus devem ser compartilhadas 

com as autoridades públicas de maneira que fiquem resguardadas 

a dignidade, os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos 

indivíduos. 
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     art. 3° da Lei 13.989/2020
“Entende-se por telemedicina, entre outros, o 
exercício da medicina mediado por tecnolo-
gias para fins de assistência, pesquisa, preven-
ção de doenças e lesões e promoção de saúde”.



ALGPD #13 - LGPD e o consentimento do titular dos dados

A LGPD, assim como o GDPR europeu, tem o consentimento como fundamento principal e norteador na interpretação 

e aplicação da lei. Ou seja, todos os agentes envolvidos no tratamento de dados devem estar atentos às regras e 

requisitos do consentimento, visto que se trata da autorização dada pelo titular para tratamento de seus dados. 

O consentimento, conforme definição da lei, é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda 

com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada, sob pena, inclusive, de configurar-se 

vício de vontade caso a manifestação não ocorra nestes termos. O ato de consentir deve, portanto, ser expressado 

da maneira mais evidente possível pela pessoa natural titular dos dados, ou por responsável legal, havendo regras 

adicionais no caso de tratamento de dados pessoais sensíveis (ALGPD #5), ocasião em que o consentimento deve ser 

fornecido de forma específica e destacada, para finalidades específicas. 

Há casos em que o consentimento do titular é dispensado, tais como para tutela da saúde, proteção do crédito, 

interesse público, mas mesmo nestes casos os agentes de tratamento não estão desobrigados das incumbências 

legais, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular.
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     art. 5°, XII da LGPD
O consentimento é a “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o ti-
tular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade 
determinada”.

+veja também
De acordo com o art. 8°, § 5º da LGPD, o consentimento pode ser revo-
gado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular.



ALGPD #14 - Prorrogação da vacatio legis, Medida Provisória 
959/2020

Foi publicada em 29 de abril de 2020, em edição extra do Diário Oficial, a Medida Provisória n° 959, que prorroga 

a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) para o dia 3 de maio de 2021, por meio da 

alteração do inciso II, artigo 65, da LGPD. 

Conforme informamos no ALGPD #10, a discussão sobre a prorrogação da vacatio legis da LGPD começou antes 

mesmo da pandemia da COVID-19 e diversos Projetos de Lei já previam o adiamento escalonado da lei, com a justificativa, 

principalmente, de que as empresas enfrentarão dificuldades técnicas e econômicas advindas do atual cenário.

15

como era
Entrada em vigor da LGPD: 16 de agosto de 2020.

como ficou com a MP 959/2020
Entrada em vigor das demais disposições: 3 de maio de 2021.



ALGPD #15 - Tratamento de Dados:  o que é?

Em nossos alertas, já trouxemos a definição de dados pessoais (ALGPD #3) e de dados pessoais sensíveis (ALGPD 

#5), além de explicar que a LGPD dispõe sobre o tratamento desses dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por 

pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado (ALGPD #2). Mas o que é tratamento de dados para a LGPD? 

A lei define tratamento como sendo: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 

produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, 

arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 

transferência, difusão ou extração. 

Com a entrada em vigor da LGPD, não será mais possível realizar nenhuma das formas de tratamento de dados sem 

que haja fins específicos, legítimos, explícitos e informados. Além disso, o artigo 7° da LGPD elenca as hipóteses em 

que o tratamento poderá ser realizado: com o consentimento do titular dos dados (ALGPD #13); para o cumprimento 

de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; para proteção da vida e tutela da saúde, para realização de pesquisa 

por órgãos de pesquisa, dentre outros. Vale frisar que o não cumprimento sujeita o infrator às penalidades legais.
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ALGPD #16 - LGPD e as microempresas e empresas de pequeno 
porte

É iminente a necessidade de todas as empresas brasileiras, independentemente do tamanho, conhecerem e se 

prepararem para a entrada em vigor da LGPD, até porque é visível o fato de que a proteção de dados será um ativo chave 

para todas as empresas (como já falamos no ALGPD #4), já que o não cumprimento da legislação pode acarretar em 

sanções pecuniárias, responsabilização civil e até mesmo em redução do valor reputacional. 

A LGPD não contém previsão, em seu texto, de tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, apesar de 

haver dispositivo que inclui, como uma das competências da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD 

(ALGPD #9), a edição de normas, orientações e procedimentos simplificados para as micro e pequenas empresas se 

adequarem à lei, assim como para as iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem 

startups ou empresas de inovação. 

Enquanto tais normas simplificadoras não são editadas, é importante que as micro e pequenas empresas comecem 

a se preparar, jurídica, estrutural e economicamente, para o adequado tratamento dos dados pessoais que lhes são e 

serão confiados pelas pessoas físicas.
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     art. 55-J, XVIII da LGPD
Compete à ANPD “editar normas, orientações e procedimen-
tos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos pra-
zos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, 
bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou 
disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de ino-
vação, possam adequar-se a esta Lei”.



ALGPD #17 - STF suspende MP sobre compartilhamento de da-
dos por empresas de telefonia

O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão da eficácia 

da Medida Provisória 954, de 17 de abril de 2020, que dispõe sobre 

o compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações 

prestadoras de serviço telefônico fixo e móvel com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, com a intenção de formar estatística 

oficial sobre a situação de emergência decorrente da pandemia da 

COVID-19. O compartilhamento envolveria relação de nomes, números 

de telefone e endereços de consumidores, pessoas físicas ou jurídicas. 

O STF determinou que o IBGE se abstivesse de requerer a 

disponibilização dos dados de que trata a MP. A decisão chama a 

atenção especialmente porque se baseou nas disposições da LGPD, 

para prevenção de danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da 

vida privada dos brasileiros usuários dos serviços de telefonia, fixa e 

móvel, já que pelo texto da MP não estariam asseguradas garantias de 

tratamento adequado e seguro dos dados. 

Com fundamento, ainda, nas disposições da LGPD, a decisão acrescenta 

que a gravidade do cenário atual não pode legitimar o atropelo de 

garantias fundamentais consagradas na Constituição Federal, como a 

proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.
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ALGPD #18 - Dois anos de vigência do GDPR

No dia 25 de maio de 2020 celebramos os dois anos que o GDPR 

– General Data Protection Regulation, ou Regulamento Geral de 

Proteção de Dados, entrou em vigência. Trata-se da legislação 

aprovada pela União Europeia, que, de maneira pioneira, instituiu 

regulamento de proteção dos dados pessoais dos cidadãos europeus, 

sendo obrigatório para todos os países-membros e também para 

países de fora da UE, que tratem dados de europeus, em razão de sua 

aplicação extraterritorial. 

O GDPR confere proteção aos titulares de dados pessoais, pois o 

tratamento somente pode ocorrer com a devida autorização. O GDPR 

é o documento legal que embasou a redação da LGPD e sua vigência ao 

longo desses dois anos tem muito a contribuir com a efetividade da lei 

brasileira, tanto em razão dos processos para implementação quanto 

da diminuição dos números de vazamentos de dados e do caráter 

punitivo e educativo de suas sanções, aplicadas pelas autoridades 

lá instituídas, ensinando que as empresas que não se adequarem 

sofrerão com a imediata perda de contratos e se sujeitarão às sanções 

pecuniárias previstas e abalo na reputação.
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ALGPD #19 - Gerenciamento de risco de terceiros

A proteção de dados, além de ser exigível para todas as empresas, 

independentemente do porte (ALGPD #16), constituiu-se também 

num ativo chave (ALGPD #4) e é essencial para a construção de 

sua reputação (ALGPD #1). 

Nesse contexto, é importante lembrar que, para as empresas 

que lidam com fornecedores, prestadores de serviço e parceiros, 

o gerenciamento de risco de terceiros é parte importante do 

processo de implementação da LGPD, o que envolve máximo 

cuidado e diligência na escolha daqueles, além de adequação de 

contratos para constar obrigações relativas ao processamento e 

proteção de dados. 

Isso porque, caso ocorra algum incidente de vazamento de dados 

por parte de um fornecedor ou parceiro com quem a empresa 

mantém compartilhamento de dados, a responsabilização pelos 

danos decorrentes pode ser aplicada para ambos solidariamente, 

conforme previsão dos artigos 42, 43 e 44 da LGPD. 

Por isso a importância de garantir que todos os atores estejam em 

compliance com a LGPD.
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ALGPD #20 - Segurança de dados

Em nossos alertas, já trouxemos que a LGPD tem como principais objetivos 

a garantia de transparência na coleta, armazenamento, compartilhamento e 

qualquer outra forma de tratamento de dados pessoais das pessoas físicas, 

em qualquer meio, visando a proteger os direitos fundamentais de liberdade 

e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 

natural (ALGPD #2).

O tratamento de dados (ALGPD #15) deve observar a boa-fé e diversos 

princípios, como o da segurança (art. 6º, inciso VII, e art. 46), que dispõe que o 

agente que trata dados deve utilizar medidas técnicas e administrativas aptas 

a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 

acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, difusão, 

ou qualquer outra forma de tratamento inadequado ou ilícito.

Significa dizer que toda empresa que trata dados tem o dever de prevenir a 

ocorrência de danos aos titulares dos dados em virtude do tratamento que 

realiza, através da adoção de medidas nesse sentido, mesmo após o término 

do tratamento.

Desta forma, é importante que os sistemas sejam estruturados de forma 

a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e 

governança, aos princípios gerais previstos na LGPD e à demais normas 

regulamentares .
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ALGPD #21 - Vacatio Legis da LGPD - Lei 14.010/2020

Foi publicada em 12 de junho a Lei n° 14.010/2020, 

que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e 

Transitório das relações jurídicas de Direito Privado 

no período da pandemia da COVID-19. Esta nova 

lei prorroga a entrada em vigor de alguns artigos da 

Lei Geral de Proteção de Dados para 1° de agosto 

de 2021, especificamente aqueles referentes às 

sanções administrativas aplicáveis em razão de 

infrações cometidas à LGPD.

Assim, embora a LGPD entre em vigor antes, as 

penalidades aos infratores poderão ser aplicadas 

pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD) somente a partir de agosto de 2021.
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como fica com a Lei 14.010/2020
Entrada em vigor dos artigos 52 a 54 (sanções administrativas): 
1° de agosto de 2021.



ALGPD #22 - Responsabilidade em segurança de dados

Em continuidade ao ALGPD #20, em que tratamos sobre segurança de dados, a 

LGPD também possui previsão de responsabilização do controlador ou operador 

que, em razão do exercício de tratamento de dados pessoais, causar dano a 

outrem patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de 

proteção de dados pessoais. 

A responsabilização e o direito ao ressarcimento de danos nasce quando os dados 

pessoais do titular são tratados de maneira irregular, ou seja, quando são tratados 

sem observância da legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular 

dele pode esperar. Além disso, há responsabilização também quando os danos 

são decorrentes do fato de que os agentes de tratamento não tomaram medidas 

de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de 

acessos não autorizados. 

Segurança de dados deve ser responsabilidade de todos os colaboradores dentro 

da empresa, pois tanto controlador quanto operadores podem ser solidariamente 

responsabilizados em caso de dano ao titular dos dados tratados.
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         o que diz a LGPD
Art. 6°, X: “As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: [...] X - responsabilização e 
prestação de contas [...]”.

Art. 42: “O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimo-
nial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo”.



ALGPD #23 - Data mapping - Inventário de dados

Como já falamos aqui, a segurança de dados (ALGPD #20 e ALGPD #22) é muito importante para todas as empresas 

no contexto da LGPD, não somente para prevenir a ocorrência de danos aos titulares dos dados, mas também por 

constituir-se um ativo chave para as empresas e ser essencial para a construção da reputação.

Para a segurança ser efetiva, a empresa precisa fazer um data mapping, ou inventário de dados, que consiste no 

gerenciamento dos dados através de um mapeamento de como os dados se movem dentro de cada empresa, de forma 

que seja possível visualizar e proteger o fluxo em cada uma de suas etapas.

O inventário de dados é um trabalho multidisciplinar, que envolve o mapeamento, o desenho do fluxo e a busca por 

um sistema capaz de armazenar e proteger os dados, assim é possível verificar se há alguma brecha na segurança e 

centralizar a gestão dos dados da empresa.

É através do data mapping que a empresa consegue definir os objetivos da coleta de dados e a base legal, as categorias 

de dados que estão sendo processados, quais medidas de segurança serão necessárias e por quanto tempo os dados 

precisam ser mantidos, além de ser a base para a emissão de relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que 

pode ser requerido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados às empresas.
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ALGPD #24 - Sanções administrativas

A Lei Geral de Proteção de Dados prevê a aplicação de sanções 

administrativas aos agentes de tratamento de dados, em razão de infrações 

cometidas às normas previstas na lei, que serão aplicadas pela Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados.

Dentre as sanções administrativas previstas na lei, destacamos a 

possibilidade de aplicação de multa simples de até 2% do faturamento da 

pessoa jurídica (limitada a 50 milhões de reais), multa diária e, entre outras, a 

publicização da infração após a confirmação da sua ocorrência.

As sanções são variadas e dependerão de processo administrativo prévio 

em que o agente de tratamento poderá se defender, além de que seguirão 

critérios como o da gravidade e natureza da infração, a boa-fé do infrator, 

condição econômica, reincidência, adoção ou não de mecanismos e 

procedimentos internos capazes de minimizar os danos, a adoção de 

política de boas práticas e governança (ALGPD #4), entre outros.

Ou seja, as sanções podem ser bastante graves, com redução de valor 

reputacional da empresa e sanções pecuniárias relevantes, por isso 

ressaltamos a necessidade iminente das empresas se adequarem a lei.

Lembramos que a Lei n° 14.010/2020 (ALGPD #21) alterou a entrada em 

vigor dos artigos referentes às sanções administrativas para agosto de 

2021.
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ALGPD #25 - Transferência internacional de dados

Você já pesquisou o significado de “internet” no Google? Se não, segue 

a definição: “rede de computadores dispersos por todo o planeta que 

trocam dados e mensagens...”. Não é preciso terminar a definição para 

entender porque a LGPD tutela a transferência internacional de dados, já 

que é evidente o fato de que a circulação de dados pessoais ultrapassa 

as fronteiras de todos os países do mundo.

A LGPD define a transferência internacional de dados pessoais como 

sendo aquela realizada para país estrangeiro ou organismo internacional 

do qual o país seja membro, e permite a sua ocorrência em nove hipóteses, 

dentre elas: quando a transferência for para países que proporcionem grau 

adequado de proteção de acordo com a LGPD; quando for necessária 

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

e quando o titular tiver fornecido o seu consentimento específico para a 

transferência internacional.

Nota-se uma similaridade da LGPD com as normas previstas no GDPR 

– General Data Protection Regulation, lei europeia sobre a proteção de 

dados, não à toa, já que a promulgação da LGPD aqui no Brasil também 

foi com a intenção de ser reconhecido pela União Europeia, e demais 

organismos internacionais, como um país que possui grau adequado de 

proteção de dados pessoais.
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ALGPD #26 - Tratamento de dados pelo poder público

A LGPD dedica um capítulo específico para disciplinar o tratamento de 

dados pessoais pelo Poder Público, estabelecendo regras e eventuais 

responsabilidades no caso de infração à lei.

O tratamento de dados pelas pessoas jurídicas de direito público pode 

ocorrer nos seguintes casos: para o atendimento de sua finalidade 

pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar 

as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço 

público (art. 23, da LGPD).

A realização do tratamento de dados pessoais nessas hipóteses é 

permitida desde que haja transparência pelo Poder Público, já que a 

LGPD também dispõe que o titular dos dados deve ser informado, em 

veículos de fácil acesso, sobre a finalidade do tratamento de seus dados, 

a previsão legal, procedimentos e as práticas utilizadas.

Assim, o Poder Público também deverá se preparar para a entrada 

em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, já que precisará fornecer 

informações aos titulares de dados e à Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados quando solicitadas, bem como efetuar correções, 

garantir a eliminação de dados, interromper o tratamento, dentro outros 

procedimentos necessários e exigidos pela Lei, para que não incorra em 

infrações.
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ALGPD #27 - LGPD e arbitragem

A relação entre a LGPD e a arbitragem pode ser notada em diversos aspectos. A LGPD traz, em artigos distintos, duas 

hipóteses em que os dados pessoais podem ser tratados sem o consentimento do titular: uma no artigo 7°, que dispõe 

sobre tratamento de dados pessoais de maneira geral; e outra no artigo 11, que dispõe sobre o tratamento de dados 

sensíveis. Nas duas hipóteses o tratamento se justifica para o exercício regular de direitos em processo arbitral, ou seja, 

trata-se do direito que as partes têm de produzir provas uma contra a outra dentro do processo arbitral, garantindo-se, 

assim, a ampla defesa e o contraditório.

Além disso, as instituições arbitrais também precisarão se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, já que os dados 

envolvidos nos procedimentos, sendo sensíveis ou não, devem ser tratados com a devida segurança no decorrer e 

após o procedimento arbitral.

É possível, ainda, utilizar-se a arbitragem nos conflitos envolvendo tratamento de dados, para verificação de 

responsabilidade nos casos de vazamento de dados, bem como para aferição de reparação de danos.
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ALGPD #28 - LGPD no Agronegócio

Em comemoração ao Dia do Agricultor (28 de julho), este ALGPD tem o intuito de semear conhecimento sobre o 

assunto e ressaltar a importância da implementação da LGPD também para os players do agronegócio.

É certo que todos aqueles que coletam dados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, precisarão se adequar à LGPD e 

este fato se torna cada vez mais iminente com a aproximação da entrada em vigor da lei.

Em todo tipo de propriedade rural há tratamento de dados pessoais, sejam eles de clientes, fornecedores ou 

colaboradores, temporários ou não, o que exigirá maior rigor na coleta, no armazenamento e em quaisquer outras 

formas de tratamento, com transparência acerca da finalidade da coleta e utilização, e com a devida autorização do 

titular dos dados.

A constante modernização do setor do agronegócio, que traz cada vez mais eficiência na produtividade, deve estar 

acompanhada da eficiência na segurança de dados e na correta implementação e adequação das disposições da 

LGPD aplicáveis.
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ALGPD #29 - Depois do alerta, mãos à obra!

Chegamos ao ALGPD #29 certos de que o cenário mundial, em diversos aspectos, exige que as empresas brasileiras se 

adequem à Lei Geral de Proteção de Dados e de que os consumidores estão cada vez mais conscientes da importância 

da proteção e segurança de seus dados pessoais.

Em fevereiro deste ano, criamos o ALERTA LGPD com o intuito de levar informação e conhecimento sobre os mais 

diversos temas relacionados à LGPD, já que a segurança e a proteção de dados são questões que afetam tanto titulares 

dos dados, quanto aqueles que os coletam, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, além de ser iminente a necessidade 

de que ambos tenham conhecimento dos direitos e deveres expressos na LGPD.

Esta edição encerra os alertas com a expectativa de que tenha cumprido sua missão: ser um verdadeiro ALERTA, 

contribuindo para conscientização sobre a legislação brasileira de proteção de dados e para o desencadeamento da 

preparação de todos para implementação de compliance de dados em suas organizações.
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