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Nova introdução:

A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), entrou em vigor em 

setembro de 2020, após uma série de discussões e adiamentos.

A vigência da LGPD representa um marco em proteção de dados e privacidade nunca visto antes no ordenamento jurídico brasileiro. 

Os direitos nela previstos, aguardados com muita expectativa por parte dos titulares, já começaram a ser exercidos tão logo houve 

a sanção presidencial.

Nesta segunda série do Alerta LGPD (ALGPD), buscamos trazer ao debate a LGPD na prática de diversos órgãos, setores e 

organizações, e ainda um panorama das ações que vêm sendo desenvolvidas e aplicadas nesses segmentos para se adequarem 

à nova estrutura normativa.

Resultado da coluna semanal publicada em nossas redes sociais entre 29 de setembro e 22 de dezembro de 2020, esperamos 

que este ebook possa fornecer aos nossos leitores uma visão global, objetiva e simplificada dos principais pontos da lei, agora em 

pleno exercício.

As informações constantes deste ebook estão sujeitas a alteração. Para informações atualizadas e outros alertas legais sobre o 

tema, acompanhe nossas redes sociais.

a adequação continua
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ALGPD #30 - LGPD em campo: ações judiciais e requisições dos 
titulares

Em vigor desde o dia 18 de setembro de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD já tem sido utilizada como 

fundamento para a proposição de ações judiciais e de demandas dos titulares de dados. Em setembro de 2020, o 

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou a primeira ação civil pública envolvendo a matéria contra uma 

empresa que supostamente comercializava dados pessoais pela internet. Vale destacar que podem ser entendidos 

como dados pessoais os nomes, endereços postal e de e-mail e até os hábitos de consumo online (ALGPD#3).

Empresas de diferentes setores, de varejistas a instituições bancárias, passaram a receber requisições dos titulares 

para corrigir, excluir e/ou acessar os dados sob tratamento. Além destas, outras hipóteses estão previstas no artigo 

18 da LGPD.

Tanto a ação quanto as requisições demonstram que mesmo sem uma Autoridade Nacional atuante (ALGPD#9) à 

época, a LGPD já pode servir de amparo a demandas que buscam impedir a inobservância dos direitos nela previstos. 

Esta também é uma oportunidade para as empresas acelerarem os projetos de conformidade e estabelecerem um 

canal de comunicação com os titulares de dados.

2



ALGPD #31 - LGPD no Judiciário: as medidas do CNJ

O Conselho Nacional de Justiça-CNJ, instituição responsável pelo controle e aperfeiçoamento do Poder Judiciário 

brasileiro, aprovou no segundo semestre de 2020 duas importantes medidas para a proteção de dados pessoais.

A primeira delas, a Resolução nº 334/2020, instituiu o Comitê Consultivo de Dados Abertos e Proteção de Dados, 

responsável pela realização de estudos técnicos que auxiliarão o CNJ a desenvolver e implementar uma política 

de dados abertos alinhada à LGPD. O Comitê também será responsável, dentre outras atribuições, pela definição 

de medidas que limitem o acesso massificado a documentos das partes de um processo e de medidas técnicas e 

administrativas para a segurança dos dados.

A segunda medida é uma recomendação para que os órgãos do Judiciário permitam ao público o acesso aos dados 

de sistemas e repositórios por meio de APIs, sigla em inglês traduzida para ‘interface de programação de aplicação’. 

As APIs são normas que usam determinados padrões e protocolos para possibilitar e facilitar a comunicação entre 

plataformas.

O que se percebe é que com a entrada em vigor da LGPD, diversos setores estão fazendo da necessária adequação 

uma oportunidade de melhoria; a qual, no caso do CNJ, é importante tanto para os titulares quanto para o próprio sistema 

jurisdicional.
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ALGPD #32 - LGPD nas fusões e aquisições (M&A)

As operações de fusões e aquisições (M&A), que podem envolver transferências entre bases de dados, agora também 

dependem do nível de adequação das empresas com a LGPD.

Logo na fase inicial das negociações entre a possível compradora e a target (empresa a ser comprada), um plano 

sólido acerca do tratamento de dados a ser realizado pela primeira precisa ser definido. Em alguns casos pode ser 

desejável inclusive a anonimização das informações.

Durante a due diligence (auditoria), é igualmente importante para a compradora analisar todos os riscos a que os 

dados estão expostos, pois questões como alteração na base de dados, transferência internacional (nas operações 

chamadas Cross Border) e mudanças no tratamento devem não só ser ajustadas entre as empresas, mas também 

comunicadas ao titular.

O artigo 8º da LGPD possui a previsão de que o titular deverá ser informado de forma específica sobre mudança de 

controlador ou de finalidade de tratamento, por exemplo. Havendo discordância, o consentimento pode ser revogado.

Em todos os casos é fundamental haver transparência quanto à coleta, uso, compartilhamento e demais hipóteses de 

tratamento, além de previsão nas políticas de privacidade da empresa. A governança de dados sem dúvidas deve ser 

incluída na agenda das operações de M&A.
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ALGPD #33 - LGPD e os dados de crianças e adolescentes

As crianças, junto com os adolescentes, também são consideradas titulares de dados pessoais pela LGPD. O tratamento 

desses dados foi disciplinado em seção específica da legislação.

De acordo com o artigo 14, o tratamento deverá ser realizado observando o melhor interesse do menor de idade e as 

legislações pertinentes, como a própria Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Para 

tanto, são obrigatórios o fornecimento de consentimento dos pais ou responsáveis e a verificação desse consentimento 

pelo controlador.

Outro ponto importante é a previsão, na política de privacidade, dos tipos de dados que são coletados, sua forma 

de utilização e os meios de se exercitarem os direitos assegurados pela LGPD, o que dialoga com o § 2º do mesmo 

artigo 14. A lei ainda possibilita o uso de recursos audiovisuais para simplificar o entendimento dos pais, responsáveis e 

inclusive dos menores acerca dessas informações.

A semana do Dia das Crianças (12 de outubro) em 2020 se encerrou com a escolha de cinco nomes para a ANPD, 

incluindo o de seu diretor-presidente. A Autoridade poderá, quando atuante, fornecer orientações sobre esses tópicos 

fundamentais, para que a proteção da privacidade de crianças e adolescentes se torne uma prática das empresas.
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ALGPD #34 - LGPD no setor educacional

No último Alerta falamos sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. E um exemplo de setor 

que precisa estar atento à disciplina da LGPD é o educacional, ainda mais no cenário de pandemia, com um modelo de 

ensino híbrido que alterna atividades remotas e presenciais.

Escolas públicas e privadas, entendidas como controladoras, devem dar especial atenção ao consentimento dos pais 

ou responsáveis, que é obrigatório, e a outras bases legais de tratamento dos dados elencadas no artigo 7º da lei.

É sempre importante frisar a necessidade de informar a maneira como ocorre e as finalidades do tratamento, seja 

em previsão contratual - caso da matrícula - ou na política de privacidade. Isso é particularmente relevante porque as 

operações podem envolver dados sensíveis dos alunos, como os referentes à sua saúde; além de informações sobre 

desempenho pedagógico e registros de imagem – caso das gravações.

Os dados de professores e funcionários não ficam de fora, e sua proteção segue na mesma linha. Um canal de 

comunicação com os titulares, na forma do encarregado de dados, também facilita o exercício de direitos.

A segurança de dados neste setor requer etapas de conformidade muito bem observadas. O respeito à privacidade de 

todos os envolvidos agora é prática padrão. 
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ALGPD #35 - LGPD e os prontuários eletrônicos

Os impactos da atual pandemia no cenário de proteção de dados e privacidade alcançaram as novas práticas da 

telemedicina. Um modelo que ainda era pouco utilizado, mas que ganhou força é o dos prontuários eletrônicos do 

paciente (PEP), ou electronic health record, regulado pela Resolução CFM nº 1.821/2007 e pela Lei nº 13.787/2018. A 

legislação faz menção à LGPD como norma reguladora da digitalização e utilização de sistemas para registros médicos.

Todo o histórico médico do paciente, não restrito, mas na forma de diagnósticos, prescrições e resultados de exames, 

passa pelo processo de digitalização ou fica armazenado nos bancos de dados dos sistemas eletrônicos. Um outro 

aspecto a ser observado é que os dados referentes à saúde ou à vida sexual e os dados genéticos são considerados 

sensíveis, o que implica um maior dever de cuidado por parte do agente de tratamento.

A sempre mencionada necessidade de transparência quanto ao tratamento é fundamental para a segurança de 

titulares, operadores e controladores. A lei dos PEPs inclusive prevê prazos específicos para a eliminação de registros 

em papel ou digitalizados, bem como outros direitos e garantias do paciente.

É por isso que a governança de dados no setor médico é tão importante.
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ALGPD #36 - LGPD e a segurança da informação

No dia 3 de novembro de 2020, o Superior Tribunal de Justiça sofreu um ataque cibernético que causou a 

indisponibilidade de seus sistemas. Por conta disso, a segurança da informação voltou a ser o centro dos debates. 

O conceito amplo, regulado por normas internacionais, abrange não só dados pessoais, mas todo o complexo de 

informações que trafegam dentro da organização.

Um dos pilares é justamente o da disponibilidade da informação. Eventual vazamento ou formas de indisponibilização 

geram impacto direto na integridade dos dados sob tratamento. É por isso que a LGPD possui no artigo 6º o princípio 

da segurança. A partir dele e do artigo 46, medidas técnicas e administrativas devem ser adotadas para proteger os 

dados contra acessos não autorizados, perda e alteração, por exemplo. Vale lembrar que o livre acesso do titular e a 

responsabilização do agente de tratamento são outros dois princípios relacionados.

A lei ainda prevê que a ANPD poderá estabelecer padrões técnicos mínimos para a adoção de tais medidas de 

segurança. A Autoridade teve seu Conselho Diretor nomeado em decretos publicados no dia 6 de novembro de 2020.

As práticas de governança de dados incluem, portanto, normas de segurança e mecanismos de mitigação de 

riscos eficazes, e que sejam aptos a garantir uma ação preventiva.
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ALGPD #37 - LGPD nas startups

As startups são muito conhecidas por aliar repetição, escalabilidade e lucratividade em ambientes de incerteza, como 

é o caso do cenário pandêmico atual. Esse modelo de negócios se utiliza fortemente das soluções tecnológicas para o 

desenvolvimento de produtos e serviços.

Dados da StartupBase indicam que 19,4% das startups brasileiras são B2C, ou seja, se relacionam diretamente com 

o consumidor. Já no modelo de negócios, há preponderância dos chamados SaaS, do inglês “software as a service”, 

relacionados à distribuição e comercialização de softwares. Nesse contexto, a proteção de dados se mostra inerente 

às atividades da startup. 

Elas podem se valer do artigo 46 da LGPD para inserirem a segurança e o sigilo dos dados desde a concepção do 

produto ou serviço, conceito conhecido internacionalmente como privacy by design.  Isso é especialmente relevante 

porque educação e saúde são dois de seus grandes mercados de atuação, e que podem envolver sobretudo o 

tratamento de dados pessoais sensíveis.

Para além das normas simplificadas a serem endereçadas pela ANPD, as startups podem tratar a proteção de dados 

como questão de governança e valorização de seus ativos. Seja na fase de ideação ou de scaleup, a LGPD é mais uma 

das principais aliadas das startups no processo de inovação.
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ALGPD #38 - LGPD e o e-commerce

No dia 27 de novembro de 2020 foi realizada a primeira black friday com a LGPD já em vigor, o que demonstra que 

consumidores e varejistas online precisam estar ainda mais atentos às operações que realizam.

As relações de compra e venda no ambiente web são diretamente dependentes da coleta e do tratamento de dados 

pessoais pelos varejistas, entendidos agora como agentes de tratamento. É por isso que documentos como a política 

de privacidade e os termos de uso do site ou da plataforma são fundamentais para tornar a operação mais transparente 

e facilitar o exercício dos direitos previstos legalmente.

Essa transparência está relacionada, por exemplo, com a eventual previsão de compartilhamento dos dados dos 

consumidores com parceiros e fornecedores, hipótese em que será indispensável o consentimento do titular. A 

operação pode envolver, dentre outros dados, nome, CPF, e-mail, histórico e preferências de compra, e dados bancários 

ou do cartão de crédito.

Por parte dos varejistas, uma transação segura envolve não só cautela e medidas preventivas, mas conhecimento 

em governança de dados. Além da satisfação do cliente, a própria reputação da empresa é impactada positivamente 

quando adequada à legislação de proteção de dados.
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ALGPD #39 - LGPD e a autocomposição digital

Começou no dia 30 de novembro de 2020, a 15ª Semana Nacional da Conciliação, uma iniciativa do Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) que envolve todos os Tribunais de Justiça, do Trabalho e Federais para avaliar a possibilidade de 

acordo entre as partes em determinados processos. Durante a semana foram realizadas as conciliações processuais, 

com processos em tramitação.

Na semana anterior, o CNJ havia aprovado um projeto para a realização de conciliação e mediação digitais, a partir 

da implementação de um sistema eletrônico de acordo com a política de governança e gestão do processo judicial 

eletrônico (Resolução 335/2020).

Os princípios de proteção de dados e segurança da informação deverão estar presentes em todos os momentos, 

da manifestação das partes às audiências virtuais, de modo que fiquem resguardados os dados pessoais das partes 

envolvidas na autocomposição.

Em 30 de novembro também foi comemorado o dia internacional da segurança da informação. O CNJ esperava, à 

época, o protocolo de prevenção e gerenciamento de crise contra ilícitos cibernéticos de seu comitê de segurança 

cibernética.

Desta forma, com a normativa sobre mediação e conciliação virtuais, já haverá uma estrutura de compliance a ser 

implementada e seguida pelos tribunais.
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ALGPD #40 - LGPD e direito penal

Em novembro de 2020 foi entregue à Câmara dos Deputados anteprojeto de lei chamado de LGPD Penal. Formulado 

por uma comissão de juristas, ele deverá dispor sobre o tratamento de dados nas áreas de segurança pública e 

persecução penal. As atividades de investigação e repressão de infrações penais estão expressamente excluídas do 

escopo da LGPD.

O anteprojeto apresenta o conceito de dado pessoal sigiloso, protegido constitucionalmente e tratado apenas em 

atividades de persecução penal, que vão da investigação à ação penal. 

A estrutura é semelhante à da LGPD, ressalvadas as devidas particularidades, como previsões sobre tecnologias de 

vigilância, tratamento de elevado risco e acesso à informação e transparência. A cooperação internacional é outro 

ponto de destaque.

A fiscalização da aplicação da lei caberia à Unidade Especial de Proteção de Dados em Matéria Penal (UPDP), no âmbito 

do CNJ.

Também foi criado um tipo penal criminalizando a transmissão ilegal de dados pessoais. Quem praticar o crime para 

obter vantagem indevida ou prejudicar o titular dos dados ou terceiro estará sujeito a reclusão e multa. Foram previstas 

ainda causas de aumento de pena.

Fins lícitos, como o exercício da liberdade de imprensa, não serão afetados pelo anteprojeto, que agora deve iniciar sua 

tramitação.
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ALGPD #41 - LGPD e os avisos de privacidade

Tendo por base o fundamento da autodeterminação informativa e o princípio da transparência, ambos previstos na 

LGPD, as empresas de diversos setores devem se atentar à necessidade de disponibilizarem um aviso de privacidade 

quando realizarem tratamento de dados pessoais em seus websites.

O documento, por vezes chamado de política de privacidade, dispõe de maneira objetiva, simples, acessível e 

transparente sobre os meios de coleta de dados pessoais, sua finalidade, as bases legais do tratamento, os direitos 

do titular e as formas de exercê-los – incluindo as informações do encarregado (art. 41, §1º) -, como os dados são 

armazenados e se são compartilhados, uso de cookies, dentre outras. O objetivo é deixar claro como a empresa trata 

os dados pessoais a partir das disposições da LGPD.

Na Europa, onde se aplica o GDPR, as empresas são aconselhadas a manterem links de acesso ao aviso em todas as 

páginas do website, e principalmente naquelas onde a coleta de dados ocorre. É por isso que os avisos fazem parte 

das políticas de boas práticas e governança e do próprio policy framework da empresa.
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ALGPD #42 - LGPD, ANPD e próximos passos

Entrou no ar em dezembro de 2020 o site institucional da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da 

administração pública responsável, dentre outras funções, por apreciar petições de titulares contra controladores e 

elaborar diretrizes para uma política nacional em proteção de dados e privacidade. É preciso lembrar que a fiscalização 

e aplicação de sanções, a partir de agosto de 2021, é só uma das competências.

Um índice de perguntas frequentes foi disponibilizado de modo a facilitar o entendimento de conceitos-chave da LGPD e 

das atribuições da ANPD como um todo. Um fale conosco e a integração com a plataforma Fala.Br também possibilitam 

o envio de dúvidas e solicitações, o que deve se tornar cada vez mais frequente.

Os próximos passos serão endereçados não só à Autoridade ou ao setor público, mas a todas as empresas e 

organizações que tratam dados pessoais. Ao longo desta segunda série, destacamos a prática da legislação já em vigor.

Junto com o ano de 2020, o ALGPD se despede com a sensação de dever cumprido.

O L. Baddauy Advocacia continuará acompanhando todas as novidades e atualizações mais importantes sobre a LGPD 

ao longo de 2021.
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