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Fonte: https://www.telesintese.com.br/mundo-passara-por-onda-de-regulacao-do-uso-de-dados-pessoais-ate-2023/
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Panorama da legislação de proteção de dados no mundo

3
https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide
https://respostas.sebrae.com.br/como-e-a-lei-de-protecao-de-dados-pessoais-no-mundo/

GDPR
General Data 

Protection Regulation
Regulation (EU)

2016/679

https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide
https://respostas.sebrae.com.br/como-e-a-lei-de-protecao-de-dados-pessoais-no-mundo/
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TIMELINE - COMPLIANCE

Constituição 
Federal 1988
Assegurando a 
privacidade dentre 
outros direitos 
fundamentais 

Lei 9.983/2000
Tipificou o crime 
de inserção de 
dados falsos em 
sistema de 
informações

Lei 
11.419/2006
Dispõe sobre a 
informação do 
processo 
judicial

Decreto nº 
7962/2013
Regulamentou o 
comércio 
eletrônico

Lei 7.962/2013
Decreto do 
Comércio 
Eletrônico

Lei 
12.737/2012
Lei Carolina 
Dieckman que 
tipificou o crime 
de invasão de 
sistemas

Lei nº 
12.965/2014
Marco Civil da 
Internet

Lei Geral de 
Proteção de 
Dados 
LGPD Lei nº 
13.709/2018

Lei do 
Stalking
Lei nº 
14.132/2021

Lei 
14.010/2020
Prorrogou
As multas
LGPD
Para 
1º. Agosto
2021

Lei 
8.078/1990
Código de 
Defesa do 
Consumidor

Lei 13.105/2015
Novo Código de 
Processo Civil 
que dispõe do 
documento 
eletrônico como 
prova

Lei Geral de 
Proteção de 

Dados 
PessoaisLei 13.709/2018
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O QUE A LGPD TRAZ DE 

NOVIDADE PARA O BRASIL?

• É uma regulação específica para tratamento de dados pessoais

• Prevê a proteção de dados em quaisquer meios – digitais ou 

analógicos

• Protege o direito fundamental à privacidade sob a ótica dos dados 

pessoais

• Traz regras claras para instituições públicas e privadas que realizam 

tratamento de dados pessoais

• Inaugura um novo rol de direitos aos titulares de dados

• Apresenta sanções próprias – multas, publicização da infração, 

eliminação dos dados, bloqueio do tratamento etc



LGPD
Lei 13.709/2018

PILARES

65 artigos

10 capítulos

6 domínios

GOVERNANÇA 

E PROTEÇÃO DE 

DADOS 

PESSOAIS

GESTÃO DE 

DADOS 

PESSOAIS

SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO

GESTÃO DE RISCO 

DE DADOS PESSOAIS

GESTÃO DE 

DADOS 

PESSOAIS EM 

TERCEIROS

GESTÃO DE 

INCIDENTES



pesquisa realizada pela codeby no primeiro trimestre de 2021*130 profissionais entrevistados

Fonte: https://www.segs.com.br/seguros/296334-lgpd-da-ao-consumidor-direito-total-sobre-seus-dados



Princípios da LGPD

Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os

seguintes PRINCÍPIOS:



Exemplo de Dado 
Pessoal

Número do IP

Informação relacionada a pessoa 
natural identificada ou identificável.

Nome / CPF / RG

Placa de carro

Localização pelo 
WhatsApp

Número 
Funcional

Art 5º, I

Foto / 
Imagem*

Fonte: PG Advogados



Exemplo Dado Pessoal 
Sensível

Atestados médicos / 
saúde ocupacional

Categoria especial de dados pessoais que a lei 
confere maior proteção.
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.

Dados de saúde 
e vida sexual

Nome social

Origem étnica* / religião /

Dados de biometria

Art 5º, II

Informação política / 
sindical

Fonte: PG Advogados
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❑Pessoa física (cidadão, consumidor)

❑Representantes legais de pessoas jurídicas

❑Colaboradores / Servidores Públicos

❑Visitantes 

❑Fornecedores e Terceirizados (suas equipes – pessoas 

físicas)

❑Dependentes (beneficiários)

Quem são os Titulares de 
Dados 



Direitos dos titulares 
de dados

ART. 18/LGPD

❑ Confirmação do tratamento

❑ Acesso aos dados;

❑ Alteração dos dados;

❑ Eliminação dos dados;

❑ Portabilidade dos dados

❑ Anonimização de dados inadequados

❑ Revogação de consentimento;

❑ Não discriminação no uso dos dados;

❑ Revisão de decisões automatizadas.

❑ Petição (controlador ou ANPD)



TERMINOLOGIAS DA LGPD

CONTROLADOR
ART. 5º, VI/LGPD

pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a 

quem competem as decisões referentes ao tratamento de 

dados pessoais. 

OPERADOR
ART. 5º, VII/LGPD

Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o 

tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

ENCARREGADO
ART. 5º, VIII/LGPD

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).



REGULAÇÃO DA RESPONSABILIDADE NA LGPD
Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a

legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar,

consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo pelo qual é realizado;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi

realizado.

Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos

dados o controlador ou o operador que, ao deixar de adotar as medidas de

segurança previstas no art. 46 desta Lei, der causa ao dano.



SEGURANÇA DA 

INFORMAÇÃO

SENHA SEGURA

CRIPTOGRAFIA

ANTIVÍRUS/ANTISPYWARE

DLP

1

2

3

4

LGPD 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.

LGPD 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.



PREVENÇÃO 
é a palavra-chave

1. MUDANÇA DE CULTURA

2. IMPLEMENTAÇÃO DE 

MEDIDAS TÉCNICAS 

PROTETIVAS

3. TER REGRAS CLARAS 

ATUALIZADAS

4. EQUIPE TREINADA
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