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A Lei Geral de Proteção de Dados

A LGPD representa um marco histórico brasileiro de regulamentação sobre a
privacidade e proteção de dados pessoais.

O objetivo da LGPD é proteger a privacidade dos cidadãos e oferecer maior
controle e transparência em relação às informações pessoais que são
armazenadas em bancos de dados e arquivos físicos de instituições privadas e
órgãos públicos.

 Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018 | LGPD 

. 10 capítulos & 65 artigos        

. Vigência parcial em 18 de setembro de 2020    

 Aplicação das Sanções Administrativas a partir de agosto/2021



Proteção de Dados Pessoais 
Grau de adequação ao redor do mundo

Grau de adequação ao redor 
do mundo | 06 níveis



Privacidade
Toda pessoa tem o direito à sua vida privada e familiar, sua casa e sua correspondência.

Fonte: Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (2002).

[...] “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; [...] Art. 5º. CF 1988

“O direito à privacidade, concebido como tríade de direitos: direito de não ser monitorado; direito de não ser registrado e
direito de não ser reconhecido (direito de não ter registros pessoais publicados) – transcende, pois, nas sociedades
informacionais, os limites de mero direito de interesse privado para se tornar um dos fundamentos do Estado
Democrático de Direito”.

(VIANNA, Túlio Lima - Transparência pública, opacidade privada: o direito como instrumento de limitação do poder na sociedade de controle –

pag. 76 – Rio de Janeiro: Revan, 2007).



Proteção de Dados
Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de
liberdade, de intimidade e de privacidade, nos termos da Lei.

Art. 17 | LGPD

---------------

[...] é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

Art. 5º da CF | Dos Direitos e Garantias Fundamentais

------------

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 115, de 2022)

Altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência

privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais.



A Lei Geral de Proteção de Dados
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO  II
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

CAPÍTULO III
DOS DIREITOS DO TITULAR

CAPÍTULO IV
DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELO PODER PÚBLICO

CAPÍTULO V
DA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS

CAPÍTULO VI
DOS AGENTES DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

CAPÍTULO VII
DA SEGURANÇA E DAS BOAS PRÁTICAS

CAPÍTULO VIII
DA FISCALIZAÇÃO

CAPÍTULO IX
DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD) E DO 
CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DA 
PRIVACIDADE

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS



Novas regras e união de dispositivos

Consolidação do tema



Tratamento de Dados Pessoais

Art. 5º | LGPD

“[...] 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;”



Das Sanções Administrativas
 Advertência;

 Multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso anterior;

 Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

 Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

 Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

 Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados;

 Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período

máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período;

 Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados;

 Multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado - último exercício, excluídos os

tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração.



Violação de Dados Pessoais

Conceito de violação de dados*

• Violação de dados pessoais é uma violação da segurança que provoque, de
modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou
o acesso não autorizado, a dados pessoais transmitidos, conservados ou
sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento.

• 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 da LGPD, der causa ao dano.





Funções & Responsabilidades | LGPD

Dinâmica dos atores da LGPD



❑Controlador

É a empresa ou pessoa física que coleta dados pessoais e toma todas as
decisões em relação à forma e finalidade do tratamento dos dados.

❑Operador

É a empresa ou pessoa física que realiza o tratamento de dados pessoais 
sob as ordens do controlador. Implementa os controles de segurança da 
informação e executa a operação do dia a dia.

❑ DPO ou Encarregado pelo tratamento dos dados pessoais (Interno ou 
Externo)

Encarregado pelo tratamento dos dados (DPO). Responsável, indicado 
pelo Controlador para garantir a aplicação da Lei.

• Atender demandas dos titulares dos dados.
• Orientar colaboradores quanto as práticas de proteção de dados.
• Canal de Comunicação com a ANPD.



ANPD | Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados

A ANPD é o órgão da administração pública federal responsável por
zelar pela proteção de dados pessoais e por implementar e fiscalizar
o cumprimento da LGPD no Brasil.



ANPD | Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados



Jornada de Implementação da LGPD

Experiências vividas 

Universidade FUMEC e outras 
Instituições Privadas

i. Planejamento Inicial | Pré-projeto

ii. Ações | Projeto de Implementação

iii. Desafios e Oportunidades | Projeto & Programa



Planejamento Inicial | Pré-projeto

Equipe Multidisciplinar



Pilares: Projeto -> Programa

Pilares para consolidação do 
projeto



Premissas

Base para consolidação das 
diretrizes do projeto

 A Instituição será responsável pela adoção de medidas para adequação aos termos da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD), visando, sobretudo, garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais;

 Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais deverão ser estruturados de forma a atender aos requisitos
de segurança, aos padrões de boas práticas de governança, aos princípios previstos na LGPD e às demais normas
regulamentares;

 Todos os servidores, colaboradores, terceirizados, clientes e público externo que possuíram ou possuem dados pessoais
vinculados a instituição terão o direito à proteção de dados pessoais que lhes digam respeito;

 Os dados pessoais deverão ser tratados para fins específicos, explícitos e legítimos e não devem ser processados de
maneira incompatível com esses propósitos;

 Os titulares dos dados têm o direito de acessar os seus dados coletados e, sobre eles, o direito de retificá-los e, se
houver respaldo, viabilizar o apagamento dos mesmos.



Princípios para realização do tratamento dos dados 
pessoais

Art. 6º da LGPD

 Finalidade

 Adequação

 Necessidade

 Livre acesso

 Qualidade dos dados

 Transparência

 Segurança

 Prevenção

 Não discriminação

 Responsabilização e Prestação de Contas



Bases legais

Art. 7º da LGPD

 Cumprimento de obrigação legal ou regulatória

 Atendimento aos interesses legítimos do Controlador ou de Terceiro | “Limitações”

 Execução de Políticas Públicas previstas em Leis e Normativas | “Administração Pública”

 Exercício Regular de Direitos em Processo Judicial

 Realização de estudos por órgãos de pesquisa

 Execução de Contrato | “Limitações legais e normativas”

 Proteção da Vida do Titular ou de Terceiro

 Tutela da Saúde

 Proteção do Crédito

 Consentimento | Titular dos Dados | “Manifestação livre, informada e inequívoca”



Dos Dados Pessoais

 Dado Pessoal

 Dado Pessoal Sensível

 Dado “Pessoal Anonimizado”

 Dado “Pessoal Pseudo-Anonimizado”



Dos Dados Pessoais

Dado Pessoal: (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação relacionada a
pessoa natural identificada ou identificável.

❑ Exemplos:

▫ Nome, RG, CPF, dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de GPS,
identificadores eletrônicos, nacionalidade, registros de conexão (cookies), endereço IP,
entre outros.



Dado Sensível: (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pessoal que verse sobre:

▫ (i) origem racial ou étnica;

▫ (ii) convicção religiosa;

▫ (iii) opinião política;

▫ (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político;

▫ (v) dado referente à saúde ou à vida sexual;

▫ (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

❑ São aqueles dados relacionados a pessoa natural identificada ou identificável por meio dos quais uma
pessoa pode ser discriminada.

❑ A lei oferece maior proteção aos dados considerados sensíveis, bem como aos dados de crianças e
adolescentes.



Dado anonimizado (Art. 5º, III) - dado anonimizado: dado relativo a
titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

É um processo de saneamento de dados pessoais que os altera para
tornar impossível identificar quaisquer indivíduos (titulares dos dados).

É um processo unidirecional. Não deve ser possível inverter o
processo.

Dado pseudo-anonimizado



Dos Titulares dos Dados

. Dirigentes;

. Conselheiros;

. Cooperados;

. Colaboradores;

. Clientes;

. Terceirizados;

. Estagiários;

. Visitantes;

Etc.

Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto 
de tratamento.



Dos Direitos dos Titulares dos Dados | Art. 18 LGPD

O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do 
titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

I - confirmação da existência de tratamento;
II - acesso aos dados;
III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou
tratados em desconformidade com o disposto nesta Lei;
V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição
expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os
segredos comercial e industrial; (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência
VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas
hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;
VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso
compartilhado de dados;
VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as
consequências da negativa;
IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º desta Lei.



Metodologias | Consolidação do Projeto

Experiências acadêmicas | 
Brasil e Europa

 Ferramentas aplicadas na Europa | GDPR

 Templates de Instituições Europeias | França, Alemanha e Itália

 Templates de órgãos internacionais de profissionais de privacidade

 Metodologia | Privacy by Design & Privacy by Default

 PMI Project Management Institute | PMO

 Experiências – Simpósios, Seminários e Cursos

 Guias de boas práticas constantes nas Normas ISO 27.000 | 27701 | 19.600 | 31.000

 Metodologias ágeis | Softwares & Aplicativos



Possíveis riscos

Exemplos de possíveis
riscos no âmbito do
desenvolvimento do
projeto



Elementos essenciais para FAZER ACONTECER

Matriz do Projeto de 
Implementação | LGPD



Desafios e Oportunidades

Contexto prático



Privacidade, Proteção de Dados e Segurança da Informação em 
tempos de pandemia e pós-pandemia

Contexto prático



Medidas transitórias e essenciais

Contexto prático

 Escritório LGPD | Organização, Registro e Controle das Atividades

 Treinamento e Capacitação

 Espaço LGPD | Sítio eletrônico

 Canal de Comunicação com os Titulares dos Dados

 Diretivas de Privacidade, Cookies e Termos e Condições Site

 Relatório de Diagnóstico Institucional

 Atuação corretiva e preventiva | Áreas e processos pontuais e 

críticos

 Adequação de instrumentos diversos | Contratos, Convênios, 

Editais etc

 Anonimização e pseudo-anonimização de dados



Contabilidade de Cooperativas x LGPD | Questões pontuais

-> Menos é mais.

. Trabalhar a política de segurança da informação no âmbito do tratamento dos dados pessoais, comunicação 
interna e externa, escrituração contábil com avaliação crítica dos registros de dados no âmbito das aplicações 
gerenciais, documentais e fiscais;

. Rever formato de trabalho/funções de colaboradores para atender o e-Social;

. Contribuir com a mudança cultural com foco na privacidade e proteção de dados pessoais;

. Pendrives, HD’s Externos, sistemas, arquivos e computadores compartilhados, nível de acesso dos envolvidos no 
tratamento dos dados pessoais, nível de informações repassadas por e-mail, WhatsApp e outros meios.

Etc.



Oportunidades
 Aprimoramento do modelo de negócio, confiança e geração de valor

 Nova visão da alta administração

 Aprimoramento das práticas de governança

 Subsídio real para aprimoramento das políticas de compliance

 Racionalização de procedimentos

 Enfoque na cadeia de valor

 Aprimoramento da infraestrutura tecnológica

 Visão geral e sistêmica das atividades

 Fortalecimento da credibilidade e confiança para com o público em geral

Feedback profissionais da 
área e contexto prático



Pirâmide Norteadora do Programa de Gestão de Privacidade e 
Segurança da Informação

Contexto pragmático

Fonte: Compilação do autor. 



Dinâmica LGPD e o Contexto Prático



Johnny ABJAUD
(31) 99785-6942
johnny@fumec.br

john.abjaud@gmail.com

Considerações finais Obrigado.
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