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• Controvérsia como oportunidade

• Ninguém tem o gabarito



A LGPG VAI PEGAR? 

• 20º Carolina do Norte – EUA - Enquanto há restrições para a realização de casamentos 
em alguns lugares do mundo, outros facilitam demais o processo do matrimônio. Na 
Carolina do Norte, por exemplo, se um casal entrar em um hotel e pedir um quarto de 
casal para a hospedagem, eles já podem se considerar legalmente casados.

• 9º Inglaterra - No país em que mais de duas mil leis foram revogadas em toda a história, 
uma se  destaca das demais. Nenhum funcionário do governo britânico tem a permissão 
de morrer dentro do Parlamento. Caso isso aconteça, por incrível que pareça, o morto 
pode ser preso.

• 6º Columbia – EUA - No condado localizado na Pensilvânia, estourar bexigas na rua é 
ilegal. Além disso, cantar no chuveiro ou dormir no congelador (!) também são duas 
práticas proibidas.

• 1º Chicago – EUA - Na terceira cidade mais populosa dos Estados Unidos, é proibido 
comer em um lugar que esteja pegando fogo.

https://camilavazvaz.jusbrasil.com.br/artigos/453920021/conheca-as-22-leis-mais-bizarras-de-todo-o-mundo

https://camilavazvaz.jusbrasil.com.br/artigos/453920021/conheca-as-22-leis-mais-bizarras-de-todo-o-mundo


https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/04/11/dados-pessoais-de-24-milhoes-de-usuarios-do-sus-sao-vazados-na-internet.htm

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/04/11/dados-pessoais-de-24-milhoes-de-usuarios-do-sus-sao-vazados-na-internet.htm


https://thehackernews.com/2019/09/doordash-data-breach.html

https://thehackernews.com/2019/09/doordash-data-breach.html


https://thehackernews.com/2019/07/capital-one-data-

breach.html

https://thehackernews.com/2019/07/capital-one-data-breach.html

https://thehackernews.com/2019/07/capital-one-data-breach.html
https://thehackernews.com/2019/07/capital-one-data-breach.html


https://thehackernews.com/2019/07/bulgaria-nra-data-breach.html

https://thehackernews.com/2019/07/bulgaria-nra-data-breach.html


https://thehackernews.com/2019/04/georgia-tech-data-breach.html

https://thehackernews.com/2019/04/georgia-tech-data-breach.html


https://olhardigital.com.br/noticia/-exclusivo-site-do-detran-rn-expoe-dados-de-todos-os-brasileiros-com-cnh/91308

https://olhardigital.com.br/noticia/-exclusivo-site-do-detran-rn-expoe-dados-de-todos-os-brasileiros-com-cnh/91308


https://www.istoedinheiro.com.br/a-nova-lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd-foi-aprovada-o-que-isso-muda/

https://www.istoedinheiro.com.br/a-nova-lei-geral-de-protecao-de-dados-lgpd-foi-aprovada-o-que-isso-muda/


PRIVACIDADE COMO FUNDAMENTO

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

I - o respeito à privacidade;

....

. Subjetividade do conceito de privacidade

. Varia de acordo com cultura, classe social, idade, etc.



APLICABILIDADE

Art. 3º Esta Lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede 
ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:

I - a operação de tratamento seja realizada no território nacional;

II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços ou o 
tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou (Redação dada pela 
Lei nº 13.853, de 2019)

III - os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional.

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

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;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2


DADO PESSOAL SENSÍVEL

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

II - 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;

Questões:

. Como tratar a fotografia? 

Na Bélgica e na Espanha, especificamente, uma foto é tratada como informação pessoal se for processada para 
fins de identificação (por exemplo, no local de trabalho ou na escola), mesmo que ela revele informações 
confidenciais, como raça, etnia, religião ou deficiência da pessoa. No entanto, se a finalidade do 
processamento se relacionar com a informação sensível (por exemplo, triagem étnica, perfil de 
imigrantes, investigação de má conduta do aluno, etc.), a foto pode ser classificada como informação 
pessoal sensível.

https://www.linkedin.com/pulse/lgpd-fotos-infer%C3%AAncias-e-sensibilidade-de-dados-cesar-ferreira-
mcf/

https://www.linkedin.com/pulse/lgpd-fotos-infer%C3%AAncias-e-sensibilidade-de-dados-cesar-ferreira-mcf/


ANPD – PAPEIS E POSTURA

• A Lei define diversas responsabilidades da ANPD

• Papéis

• Definitivo

• Informativo

• Consultivo

• Coercitivo

• Qual a postura vai prevalecer no Brasil?



PAPEIS E RESPONSABILIDADES

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem 
competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; Quem? Subdelegação?

VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em nome do controlador; Quem? Quantos?

VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD); Quem? Alcance de atividades e disponibilidade?

IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador;

Outros papeis? Ex. Curador de dados 



http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398595&caixaBusca=N

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398595&caixaBusca=N


https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/17/disputa-sobre-acesso-a-dados-sigilosos-de-alunos-pesou-na-

demissao-do-presidente-do-inep.ghtml

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/17/disputa-sobre-acesso-a-dados-sigilosos-de-alunos-pesou-na-demissao-do-presidente-do-inep.ghtml


PRICÍPIOS E HIPÓTESES

Art. 6° - princípios da atividade de tratamento de dados

. finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, 
transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização/prestação 
de contas

Art. 7° - hipóteses de tratamento de dados

consentimento do titular / cumprimento de obrigação legal ou regulatória / 
execução de políticas públicas / realização de estudos por órgãos de pesquisa / 
execução de contrato do qual seja parte o titular / exercício regular de direito em 
processo judicial, administrativo ou arbitral / proteção da vida ou da incolumidade 
física do titular ou de terceiro / para tutela à saúde, procedimento realizado por 
profissionais da área / necessário para atender a direitos legítimos do controlador ou 
de terceiro / para proteção ao crédito



CAPÍTULO IV – ÓRGÃOS PÚBLICOS

Art. 23. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público 
referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 
(Lei de Acesso à Informação) , deverá ser realizado 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, desde que:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm#art1


LGPD, LAI E COMPARTILHAMENTO
Art. 7° - hipóteses de tratamento de dados

§ 3º O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o 
interesse público que justificaram sua disponibilização. 

§ 5º O controlador que obteve o consentimento referido no inciso I do caput deste artigo que necessitar 
comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento 
específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta 
Lei.

§ 7º O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os §§ 3º e 4º deste artigo poderá ser 
realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o 
novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios 
previstos nesta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

Artigo interessante sobre LAI x LGPD - https://www.poder360.com.br/opiniao/congresso/como-conciliar-
transparencia-publica-e-protecao-de-dados-questiona-manoel-galdino/

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art2
https://www.poder360.com.br/opiniao/congresso/como-conciliar-transparencia-publica-e-protecao-de-dados-questiona-manoel-galdino/


LGPD E COMITÊ CENTRAL DE GOVERNANÇA DE DADOS
• Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019

• Dispõe sobre a governança no compartilhamento de dados no âmbito da administração pública 
federal e institui o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados.

• Art. 21. Fica instituído o Comitê Central de Governança de Dados, a quem compete deliberar 
sobre:

• I - as orientações e as diretrizes para a categorização de compartilhamento amplo, restrito e 
específico, e a forma e o meio de publicação dessa categorização, observada a legislação 
pertinente, referente à proteção de dados pessoais;

• II - as regras e os parâmetros para o compartilhamento restrito, incluídos os padrões relativos à 
preservação do sigilo e da segurança;

• IV - a forma de avaliação da integridade, da qualidade e da consistência de bases de dados 
derivadas da integração de diferentes bases com o Cadastro Base do Cidadão;

• VI - as orientações e as diretrizes para a integração dos órgãos e das entidades de que trata o art. 
1º com o Cadastro Base do Cidadão;

https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/767341613/decreto-10046-19

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/241501619/art-21-do-decreto-10046-19
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/241501617/art-21-inc-i-do-decreto-10046-19
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/241501615/art-21-inc-ii-do-decreto-10046-19
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/241501611/art-21-inc-iv-do-decreto-10046-19
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/241501607/art-21-inc-vi-do-decreto-10046-19
https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/767341613/decreto-10046-19


CADASTRO BASE CIDADÃO X ICN (OFF TOPIC)

LEI Nº 13.444, DE 11 DE MAIO DE 2017.

• Dispõe sobre a Identificação Civil Nacional (ICN)

• Art. 1º É criada a Identificação Civil Nacional (ICN), com o objetivo de identificar o brasileiro em suas 
relações com a sociedade e com os órgãos e entidades governamentais e privados.

Decreto nº 10.046, de 9 de outubro de 2019

• Art. 16. Fica instituído o Cadastro Base do Cidadão com a finalidade de:

• I - aprimorar a gestão de políticas públicas;

• II - aumentar a confiabilidade dos cadastros de cidadãos existentes na administração pública, por 
meio de mecanismos de manutenção da integridade das bases de dados para torná-las qualificadas e 
consistentes;

• III - viabilizar a criação de meio unificado de identificação do cidadão para a prestação de serviços 
públicos;

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.444-2017?OpenDocument
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/241501689/art-16-do-decreto-10046-19
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/241501687/art-16-inc-i-do-decreto-10046-19
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/241501685/art-16-inc-ii-do-decreto-10046-19
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/241501683/art-16-inc-iii-do-decreto-10046-19


PADRÕES E FORMATOS

Art. 12. § 3º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em 
processos de anonimizaçãoe realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho 
Nacional de Proteção de Dados Pessoais.

Art. 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso 
compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à 
descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público 
em geral.

Art. 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins 
de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos 
registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência.

Art. 46. § 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.



RELATÓRIOS DE IMPACTO

Art. 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore 
relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, 
referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento, 
observados os segredos comercial e industrial.

XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do 
controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais 
que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como 
medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;



DEVER X PODER

Art. 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados 
pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e 
de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os 
procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões 
técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, as ações educativas, os 
mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao 
tratamento de dados pessoais.

§ 1º Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração, em 
relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade 
dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados do titular.

§ 2º Na aplicação dos princípios indicados nos incisos VII e VIII do caput do art. 6º desta Lei, o 
controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade 
dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá:

I - implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo:

§ 3º As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas 
periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional.



SANÇÕES X ÓRGÃOS PÚBLICOS

Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta 
Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional:

II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, 
grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração; 

V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

§ 3º O disposto nos incisos I, IV, V, VI, VII, VIII e IX do caput deste artigo poderá ser aplicado às 
entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 
1990 (Estatuto do Servidor Público Federal) , na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de 
Improbidade Administrativa) , e na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à 
Informação)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm


COMUNICAÇÃO DE INCIDENTE

Art. 48. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência 
de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos 
titulares.

§ 1º A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela autoridade 
nacional, e deverá mencionar, no mínimo:



NOVAS DEMANDAS OU REFORÇO DAS JÁ EXISTENTES?

• Governança

• Gestão de riscos corporativos

• Classificação de informações

• Gestão de continuidade de negócio

• Gestão de segurança da informação

• Governança de dados

• Processo de tratamento de incidentes

• Necessidade de conscientização



TI – PROCESSOS E BOAS PRÁTICAS
• Gestão de vulnerabilidades

• Gestão de patches

• Gestão de identidade e privilégios – menor privilégio e necessidade de saber

• Desenvolvimento seguro

• Segregação de ambiente

• Gestão de configuração e de mudanças

• Desenvolvimento seguro – SecSDLC e SecDevOps

• Segurança by design – hardening de ativos - incluindo novas teconologias (Cloud e IoT)

• Shadow IT

• SNMP?
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