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• O que é Privacidade e por que é tão importante

• Casos Polêmicos

• Princípios e Fundamentos da LGPD

• O que é Dados Pessoal e Dado Pessoal Sensível

• Bases Legais para Tratamento de Dados Pessoais

• Conceitos e Novos Papéis – Operador, Controlador, 

• Conceitos e Novos Papéis - DPO, ANPD

• Transferência Internacional de Dados

• Multas e demais Sanções

• Responsabilidade Civil na LGPD

• Como se aplicam essas multas, é possível recorrer, diminuir o prejuízo?

• O que é Segurança da Informação

• Dicas



• Advogado, formado em 2002 pela Faculdade de Direito de

Sorocaba, com formação técnica em Processamento de Dados.

• Especialização em Direito Digital pelo Insper.

• Pós-graduado em Direito Digital e Compliance (Instituto Damásio)

• Pós Graduado em Direito Empresarial e Contratos (IBMEC).

• + 20 anos como executivo em empresas de tecnologia.

• Certificado pela EXIN como DPO (Data Protection Officer) e

Information Security Officer.

• Parceiro de Consultoria e revendedor One Trust, com todas as

certificações na plataforma de Governança de Dados.

• Encarregado de Dados Consultivo (DPO as a Service).

• Palestrante e Professor.

• Conselheiro Jurídico - Sociedade São Vicente de Paulo

Dr. Bruno Souza Pinto



• Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Ibirapuera;

• Carreira de 23 anos dedicada à Segurança da Informação, tendo
assumido cargos de liderança e executivos (CSO - Chief Security
Officer), em empresas de vanguarda bastante conhecidas (Claro,
TIM, Lockheed Martin);

• Concluiu MBA Em Gestão Financeira de Negócios pelo IBMEC;

• Embaixador no Brasil da PARROT Security, comunidade de
desenvolvimento de uma Distribuição de Segurança baseada em
DEBIAN/LINUX;

• Entusiasta na adoção de soluções de Código-Aberto em Segurança
da Informação;

• Pesquisador e pentester.

Fabio Marques





As sanções administrativas ocorrem sem prejuízo das demais situações ações judiciais para 
ressarcimento por danos provocados aos titulares de dados pessoais

Caso Prático

https://www.conjur.com.br/2020-set-
30/compartilhar-dados-consumidor-terceiros-gera-
indenizacao

“Compartilhar dados do consumidor com empresas estranhas à relação 

contratual viola dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados —

LGPD (Lei 13.709/19) —, além de direitos previstos pela própria 

Constituição, tais como a honra, a privacidade, a autodeterminação 

informativa e a inviolabilidade da intimidade, gerando o dever de 

indenizar ”

O entendimento é da juíza Tonia Yuka Koroku, da 13ª Vara Cível de São 
Paulo. É a primeira decisão a se valer da LGPD de que se tem 
conhecimento em São Paulo. Na sentença, proferida nesta segunda-
feira (29/9), a magistrada condenou companhia do ramo imobiliário, a 
indenizar em R$ 10 mil um cliente que teve informações pessoais 
compartilhadas com outras empresas.

https://www.conjur.com.br/2020-set-30/compartilhar-dados-consumidor-terceiros-gera-indenizacao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm


Conceito de Privacidade

Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Artigo 12 - Ninguém será sujeito à interferência na sua vida 
privada, na sua família, no seu lar ou na sua 

correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. 
Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais 

interferências ou ataques.

Fonte: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos

https://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-human-rights/videos/right-to-privacy.html
https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos


Privacidade na Constituição Federal /88

Constituição Federal - 1988

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, 
a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação;

https://pt.wikipedia.org/wiki/Privacidade

https://pt.wikipedia.org/wiki/Privacidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Privacidade


Caso de Exemplo: Target

Com o uso de informações de consumo para 
criação de perfis de cliente, sem o cliente saber, 
descobriu a gravidez antes da família. 



https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/mapa-da-protecao-de-dados-pessoais

https://www.serpro.gov.br/lgpd/menu/a-lgpd/mapa-da-protecao-de-dados-pessoais


O MUNDO JÁ FALA NO ASSUNTO HÁ MUITO TEMPO..

https://www.youtube.com/
watch?v=MjPpG2e71Ec&list
=PLNDhG6CEncIfujmoo7cw
awutoXIVBkiVw&index=1&t
=1s

https://www.youtube.com/watch?v=MjPpG2e71Ec&list=PLNDhG6CEncIfujmoo7cwawutoXIVBkiVw&index=1&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MjPpG2e71Ec&list=PLNDhG6CEncIfujmoo7cwawutoXIVBkiVw&index=1&t=1s


Escândalo Cambridge Analítica

• 200 mil usuários facebook instalaram os 
“joguinhos”

• 87 milhões de dados de usuários violados

• Formação de Perfis Psicométricos

• Usados nas eleições para Presidência dos 
EUA

• Impulsionou a lei de Privacidade e Proteção 
de Dados da Europa - GDPR

https://www.youtube.com/watch?v=zjvy9fFQsEw

https://www.youtube.com/watch?v=zjvy9fFQsEw
https://www.youtube.com/watch?v=zjvy9fFQsEw


*fonte: https://www.serpro.gov.br/lgpd

O que é LGPD?

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) é a lei nº 13.709, aprovada em agosto de 2018 e com vigência a partir 
de agosto de 2020.

Alcança todas as empresas que realizam qualquer tipo de tratamento de dados pessoais de seus clientes, 
funcionários, candidatos, ex-funcionários, prestadores, terceiros, viajantes, etc.

MISSÃO: Proteger os Direitos Fundamentais (Liberdade, Privacidade, Personalidade, Livre Desenvolvimento

A lei visa criar um cenário de segurança jurídica, com a padronização de normas e práticas, para promover a 
proteção aos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. 

JÁ ESTÁ EM VIGOR!
Desde SET/2020

INÍCIO DAS MULTAS EM 
(AGO/2021)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13709.htm


Tratamento de Dados Pessoais = TUDO

LGPD – Lei 13.709/2018 

Art. 5º Para os fins desta lei considera-se

X - tratamento: 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;



Princípios do 
Tratamento de 
Dados Pessoais



O que é Dado Pessoal ? 
(conceito)

Dado pessoal: 

É a informação ou conjunto de informações 

relacionado a pessoa natural viva, identificada 

ou identificável. 

É o conjunto de informações distintas que 
podem levar à identificação de uma 

determinada pessoa.

Dado pessoal sensível: 
Dado pessoal 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;



https://www.serpro.gov.br/lgpd/cidadao/quais-sao-os-seus-direitos-lgpd

Direitos do Usuário /
Titular de Dados
Artigo 18



• TITULAR DE DADOS PESSOAIS

Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento; (Ex: Clientes, Viajantes, 
Funcionário, Prestador, Terceiro, Candidato)

• CONTROLADOR

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao 
tratamento de dados pessoais; (Empresa ou Pessoa que toma decisão sobre o dado pessoal).

• OPERADOR

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em 
nome do controlador; (Aquele que está envolvido no processo de negócio, que trata dados pessoais em 
nome de um CONTROLADOR).

• ENCARREGADO (DPO – DATA PROTECTION OFFICER) 
Pessoa (PF ou PJ) indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os 
titulares dos dados e a ANPD;

• ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados)
Órgão responsável por regular o setor, fiscalizar, autuar, analisar recursos. - https://www.gov.br/anpd/pt-br

Novos papéis na governança de dados

https://www.gov.br/anpd/pt-br


Transferência Internacional
de dados pessoais. 

É permitido ?

SIM! Fique atento às regras do artigo 33. Exemplo:

I - para países ou organismos internacionais que proporcionem

grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta

Lei;

II - quando o controlador oferecer e comprovar garantias de

cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de

proteção de dados previstos nesta Lei....



Bases Legais para Tratamento de Dados
Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

Consentimento fornecido pelo titular

Cumprimento de Obrigação Legal ou
regulatória pelo controlador

Pela administração pública, execução de
políticas públicas

Execução de Contrato ou de procedimentos 

preliminares relacionados a contrato do qual seja 
parte o titular, a pedido do titular dos dados

Para a realização de estudos por órgão
de pesquisa,

Exercício regular de direitos em processo judicial,
administrativo ou arbitral

Proteção da vida, ou da incolumidade física do
titular ou terceiro

Para a tutela da saúde, exclusivamente, em

procedimento realizado por profissionais da
saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária

Quando necessário para atender aos interesses
legítimos do controlador ou de terceiro,

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



ADVERTÊNCIA MULTAS PUBLICIZAÇÃO PARALIZAÇÃO ELIMINAÇÃO

Com indicação de 
prazos e medidas 

corretivas.

2% do 
faturamento 

anual limitado a 
R$ 50.000.000 
por infração, o 
que for menor

Após devidamente 
apurada e confirmada 

a infração.

Parcial do 
funcionamento do 
BANCO DE DADOS, 

e/ou do tratamento de 
dados.

Eliminação dos dados 
pessoais a que se 
refere a infração.

As sanções administrativas ocorrem sem prejuízo das demais situações ações judiciais para 
ressarcimento por danos provocados aos titulares de dados pessoais

Artigo 52 – Sanções



• Responde pelos danos patrimoniais,
morais individuais ou coletivos tais como
violação de dados.

• Responde solidariamente pelos danos
causados pelo Operador, se diretamente
envolvido no tratamento que resultar em
danos ao titular de dados pessoais.

Da Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos

• Responde pelos danos patrimoniais,
morais individuais ou coletivos tais como
violação de dados.

• Responde solidariamente caso
descumpra a legislação (equiparando-se
ao controlador caso não houver seguido
as instruções do mesmo).

Artigo 43 § 2º O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, 

for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo 
titular resultar-lhe excessivamente onerosa.

Controlador Operador



MAS E SE MINHA EMPRESA 
FOR MULTADA?

É POSSÍVEL DIMINUIR / 
CONTER O PREJUÍZO DE 

ALGUMA FORMA?



CAPÍTULO VII
DA SEGURANÇA E DAS BOAS PRÁTICAS

Seção I
Das Sanções Administrativas

Art. 52. § 1º As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa, de 
forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes 
parâmetros e critérios:

I - a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados;
II - a boa-fé do infrator;
III - a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator;
IV - a condição econômica do infrator;
V - a reincidência;
VI - o grau do dano;
VII - a cooperação do infrator;
VIII - a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao 
tratamento seguro e adequado de dados, em consonância com o disposto no inciso II do § 2º do art. 48 desta Lei;
IX - a adoção de política de boas práticas e governança;
X - a pronta adoção de medidas corretivas; e
XI - a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.



https://www.serpro.gov.br/lgpd/cidadao/quais-sao-os-seus-direitos-lgpd

LGPD + SEGURANÇA INFORMAÇÃO
Treinamento

MAS O QUE A LGPD EXIGE A 
RESPEITO DE SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO?

O QUE EU DEVO FAZER?



CAPÍTULO VII
DA SEGURANÇA E DAS BOAS PRÁTICAS

Seção I
Da Segurança e do Sigilo de Dados

Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados
pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

§ 1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no caput deste
artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da
tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei.

§ 2º As medidas de que trata o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço
até a sua execução.

Art. 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a
garantir a segurança da informação prevista nesta Lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término.



Conceito – Segurança da Informação

• Segurança da Informação é a proteção existente sobre as

informações de uma determinada empresa ou pessoa.

• Entende-se por informação todo e qualquer conteúdo ou dado

que tenha valor para alguma organização ou pessoa. É o que

deve ser protegido.

“O preço da liberdade é a eterna vigilância” 

John Philpot Curran - orador irlandês, político, advogado 



SGSI – Gerir a Segurança da Informação

• É um sistema de gestão corporativo voltado para a Segurança da
Informação, que inclui toda a abordagem organizacional usada para
proteger a informação empresarial e seus critérios de Confidencialidade,
Integridade, Disponibilidade e Autenticidade.

• O SGSI inclui estratégias, planos, políticas, medidas, controles, e diversos
instrumentos usados para estabelecer, implementar, operar, monitorar,
analisar criticamente, manter e melhorar a segurança da informação.

Gerenciar

Controlar

Comunicar

Proteger

Identificar



Treinamento de 
Conscientização

Diagnóstico &
Mapeamento

Dados Pessoais

Avaliação de 
Risco

Plano de Ação

Revisão e ajuste 
dos Contratos  

(Jurídico)

Implementação 
de Medidas de 

Segurança

Revisão das 
medidas 
aplicadas

Monitoramento

Etapas de um programa de conformidade



• Formas de Coleta (quem, como, onde)

• Finalidade (Por que se coleta? Qual o uso? A Lei permite?

• A informação é compartilhada? (Se sim, com quem, motivo?)

• Onde é armazenada ? Em nuvem? Se sim, qual país? Pode?

• Quem usa a informação? Temos contrato com essa pessoa?

• Essa pessoa ou empresa pratica Segurança da Informação?

• Ficou claro o o por que de envolver participação de perfis de

Tecnologia, Segurança da Informação, Jurídico e Área de Negócio?

Identifique o Ciclo de Vida da Informação



Medidas de Segurança

• Treinamento de boas práticas

• Proteção “End Point”(estação de
trabalho)

• Análise de Vulnerabilidade

• Teste de Penetração

• Reavaliar / Implantar Políticas de
Segurança da Informação

• Atualizações de Software,
Padronizações de sistemas

• Revisão dos controles de Acesso a
dados pessoais e dados sensíveis

• Revisão de Segurança de rede sem fio

• Treinamento Conscientização

• Treinar Colaboradores para
atender os titulares de Dados

• Revisão de Contratos

• Políticas de Privacidade

• Revisar Bases Legais de
Tratamento de Dados

• Revisar Finalidade de
Tratamento dos Dados Pessoais

• Minimização dos Dados
Pessoais

Blindagem Jurídica Processos 

• Treinar Colaboradores para atender
os titulares de Dados

• Análise de Risco

• Revisar e Documentar Fluxos de
Dados

• Criar Inventário de Dados

• Estruturar processo de
Atendimento aos Titulares de
Dados

Exemplo de medidas de Adequação à LGPD



DICAS



Disseminação de boas praticas - Conscientização

• As pessoas têm que saber o por que de praticar
segurança. Boas Práticas é o melhor caminho de
se prevenir

• Todo sistema moderno tem diferentes recursos
de segurança e proteção de dados.

• A equipe deve conhecer como eles funcionam e
quais são as suas bases.

• Isso permite a configuração da aplicação com
um foco na redução de vulnerabilidades e
pontos que possam prejudicar o dia a dia do
usuário.



Controles de Privacidade no Facebook



Controles de Privacidade no Facebook



Controles de Privacidade no Google

Digitar no Google



Controles de Privacidade no Google



DICAS: Segurança no escritório e em sua casa

• Instale um bom programa de antivírus e, pelo menos uma vez por semana, faça uma verificação completa do computador;
• Use sempre cópia original do programa de antivírus, pois as cópias “piratas” geralmente já estão infectadas e não funcionam

corretamente;
• Somente instale programas legítimos, de fontes confiáveis, evitando sites de compartilhamento de softwares piratas, pois

estes são as principais fontes de disseminação de programas nocivos;

• Não abra e-mails e arquivos enviados por desconhecidos;
• Não abra programas ou fotos que dizem oferecer prêmios;
• Cuidado com os e-mails falsos de bancos, lojas e cartões de crédito;
• Jamais abra arquivos que terminem com as extensões ’PIF’, ‘SCR’, ‘BAT’, ’VBS’, ’CPL’, ’COM’ e principalmente ‘EXE’, quando

recebidos por e-mail ou de fonte não confiável ou duvidosa.
• Se você desconfiar de um e-mail recebido, mesmo quando enviado por pessoa conhecida, cuidado, pois pode ser um e-mail

falso: não abra!
• Ao adquirir ou alugar equipamentos acessíveis via rede, como roteadores Wi-Fi e modems ADSL (eles podem estar

configurados com senha padrão, facilmente obtida na Internet).
• Altere as senhas padrão para evitar o acesso não autorizado aos equipamentos
• Caso necessite utilizar computadores de terceiros, utilize o modo de navegação anônima, isso evita que os dados fiquem

registrados no computador.
• Ao compartilhar recursos do seu computador, estabeleça senhas para os compartilhamentos e permissões de acesso

adequadas.



Softwares Desatualizados (super comum por aí..)

• O uso de softwares desatualizados é uma falha grave. Essa
prática expõe o negócio a vulnerabilidades de segurança que
possam ser utilizadas para ataques, como roubo de dados e
sequestro de informações.

• Softwares Piratas não recebem atualização de código. Códigos vão
melhorando com o tempo, boas práticas surgem, corrigindo
vulnerabilidades existentes.

• Softwares desatualizados são alvos comuns de hackers mau
intencionados. Esta é uma das razões de se pagar manutenção de
software: melhoria contínua e melhoras em segurança

• Portanto, é fundamental manter softwares atualizados.



DICAS: Uso da Internet com práticas seguras
• Fique atento aos endereços acessados no seu navegador;

• Verifique se o endereço que está aparecendo em seu navegador é realmente o que você deseja acessar;
• Não confie em tudo o que vê ou lê;
• O navegador não garante sozinho a segurança de informações pessoais, senhas e dados bancários;
• Não autorize instalação de software de desconhecidos ou de sites estranhos;
• Antes de clicar em um link, veja na barra de status do navegador se o endereço de destino do link está de acordo com a

descrição do mesmo;
• Sempre desconfie de ofertas e sorteios dos quais não tenha prévio conhecimento.
• Ao realizar compras pela Internet procure por sites reconhecidamente seguros;
• Se for utilizar o seu cartão de crédito ou tiver que fornecer dados bancários, verifique:

• se a página acessada utiliza tecnologia de criptografia:
• o endereço da página acessada deve começar com “https”;
• verifique se aparece o ícone do cadeado na barra de status (parte inferior) ou à direita da caixa do endereço,

dependendo do navegador;

• Se você desconfiar de um site de compra, deixe-o de lado e compre em outro lugar



DICAS: Utilização Segura de e-mail (não seja ingênuo, desconfie)

• Nunca abra e-mails ou execute arquivos enviados por desconhecidos;

• E-mail é o método mais utilizado para a disseminação de vírus;

• Não clique em links recebidos por e-mail e, caso seja necessário clicar, fique atento para ver onde ele irá levar;

• Desconfie de e-mails do tipo ‘Cartão virtual’, ’Intimação da Polícia Federal’, ‘atualização cadastral do banco’,

’Seu computador está infectado’. Os e-mails podem conter anexos ou links que podem infectar a máquina

quando acessados. Não acredite em todos os e-mails sobre vírus, principalmente aqueles de origem duvidosa

que trazem anexo arquivo para ser executado, prometendo solucionar o problema;

• Jamais acredite em pedidos de pagamento, correção de senhas ou solicitação de qualquer dado pessoal por

e-mail. Comunique-se por telefone com a instituição que supostamente enviou o e-mail e confira o assunto.



DICAS: Aplicativos de Mensagem – tome muito cuidado
• Sempre utilize o segundo fator de autenticação;

• Cuidado com mensagens de números estranhos (que não são seus contatos). Se pedirem para te adicionar em

seus contatos, dizendo que o número mudou, desconfie

• Se esta mesma pessoa que te pediu para adicionar o número, tiver uma foto conhecida, desconfie, ele pode ter

baixado de uma rede social, e pode estar usando para se aproximar, e pedir dinheiro... Cuidado.

• Caso haja necessidade de aceitar algum tipo de arquivo, tenha um antivírus atualizado em sua máquina e

tenha certeza da identidade da pessoa que está enviando. Nunca aceite arquivos de pessoas desconhecidas,

principalmente se tiverem a extensão “exe” e “doc”, pois podem conter vírus ou outro malware;

• Desconfie de contatos de desconhecidos que alegam ser representantes de instituição financeira, suporte de

computadores etc. e que solicitam dados pessoais e/ou sigilosos



DÚVIDAS?



Consultoria de apoio ao projeto

➢ Treinamentos
➢ Campanhas de Conscientização
➢ Projetos de Adequação LGPD
➢ Avaliação de Risco de Fornecedores
➢ Cybersecurity sob demanda
➢ DPO sob demanda

Siga-nos em nossas
redes sociais

Contato@privacidadeparatodos.com.br

https://instagram.com/privacidadeparatodos?igshid=1vvdopwq9crqf
https://www.facebook.com/PrivacidadeParaTodos
mailto:Contato@privacidadeparatodos.com.br

