
Guia para a Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD)



O que é

Com o objetivo de proteger a liberdade e a 
privacidade do indivíduo, a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) dispõe sobre a 
forma como empresas e órgãos públicos devem 
tratar de tais dados, proporcionando maior 
autonomia aos seus titulares, além de impor a 
responsabilização das empresas pelo mau uso 
destes dados pessoais. 



Contextualização

 O desenvolvimento tecnológico atual criou um mundo cada vez mais digital. As 
novas formas de se relacionar criaram um mundo movido pela informação. Hoje a vida 
em sociedade demanda contínua troca de informações para que se possa usufruir até 
mesmo das facilidades mais banais do cotidiano.
 A consequência é que há um grande volume de informações pessoais circulando na 
rede, o qual, sem uma regulamentação adequada, pode ser utilizado de forma 
indiscriminada.
 Nesse contexto, como primeira legislação nacional específica sobre o tema, a LGPD 
exige alterações na forma de funcionamento e operação de instituições públicas e 
privadas ao estabelecer regras claras sobre coleta, armazenamento e 
compartilhamento de dados pessoais, propondo um padrão mais elevado de 
privacidade.
 A promulgação da LGPD incluiu o Brasil no rol de mais de 120 países ditos 
“adequados” para a proteção de dados, assegurando que o país mantenha relações 
comerciais importantes com blocos econômicos mais sensíveis à problemática da 
proteção de dados, notadamente, a União Europeia. 



Definições importantes
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Dado pessoal: É toda 
informação relacionada a pessoa 
natural identificada ou 
identificável, como, por exemplo, 
nome, CPF, RG, endereços e etc.;

Banco de dados: É um conjunto 
de dados pessoais, que pode ser 
armazenado tanto em meio 
eletrônico como físico.

Titular: A pessoa natural a quem 
se referem os dados a serem 
tratados;

Tratamento: toda operação real-
izada com dados pessoais, lista-
dos na lei de forma exemplificati-
va, como a coleta, produção, re-
cepção, classificação, utilização, 
acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, ar-
quivamento, armazenamento, 
eliminação, avaliação ou controle 
da informação, modificação, co-
municação, transferência, difusão 
ou extração;

Dado pessoal sensível: São 
dados mais suscetíveis de causar 
discriminação, entendidos pela lei 
como os relativos à origem racial 
ou étnica, convicção religiosa, 
opinião política, filiação a sindicato 
ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político, 
assim como os dados referentes à 
saúde ou à vida sexual, dado 
genético ou biométrico de uma 
pessoa natural. 



Abrangência da legislação

A LGPD apenas se aplica ao tratamento de 
dados de pessoas físicas, excluindo os 
dados de pessoas jurídicas ou falecidas;

Aplica-se para o tratamento de dados 
pessoais realizado tanto por pessoa 
natural como por pessoa jurídica, seja de 
direito público ou privado;

Aplica-se independentemente do meio 
e/ou forma de tratamento dos dados, 
portanto, os cuidados são direcionados 
para documentos em formato digital ou 
papel;

Aplica-se a todas as operações de 
tratamento que ocorrem no território 
brasileiro, podendo ser aplicada àquelas 
realizadas fora do país, desde que 

i) o tratamento tenha por objetivo a oferta 
de produtos e/ou serviços ao público 
brasileiro;

ii) os dados pessoais objeto do tratamento 
tenham sido coletados no Brasil;



I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória;

III - pela administração pública, para o tratamento e uso 
compartilhado de dados necessários à execução de 
políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou 
respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos 
congêneres;

IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, 
garantida, sempre que possível, a anonimização dos 
dados pessoais;

V - quando necessário para a execução de contrato ou 
de procedimentos preliminares relacionados a contrato 
do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

VI - para o exercício regular de direitos em processo 
judicial, administrativo ou arbitral;

VII - para a proteção da vida ou da segurança física do 
titular ou de terceiro;

VIII - para a tutela da saúde, em procedimento realizado 
por profissionais de saúde, serviços de saúde ou 
autoridade sanitária;      

IX - quando necessário para atender aos interesses 
legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso 
de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao 
disposto na legislação pertinente.

Quando é possível realizar
o tratamento de dados

 Como forma de coibir o uso indiscriminado de dados pessoais, a LGPD elegeu hipóteses taxativas, 
chamadas de base legais, em que é possível realizar o tratamento desses dados:

 Para cada base legal há detalhada 
regulamentação contendo precauções 
a serem adotadas para legitimar o 
tratamento realizado. 
 Caso se tratem de dados pessoais 
sensíveis, o cuidado deve ser ainda 
maior, visto que são impostas 
restrições e deveres adicionais.
 Portanto, a identificação da base 
legal mais adequada e a observância 
das obrigações a ela inerentes são de 
vital relevância para a utilização de 
dados pessoais.



Proteção dos titulares de dados

 A LGPD apresenta como seu principal objetivo a 
proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade dos indivíduos. Para tanto, apresenta um 
rol imperativo de princípios e direitos especialmente 
voltados à garantia de informações claras ao titular 
dos dados e imposição de limitações ao seu 
tratamento.
 O Poder Público e as empresas deverão revisar 
seus procedimentos e operações de tratamento para 
se ajustarem às novas regras e se preparem para 
atender as novas solicitações dos titulares de dados. 



Advertência, com 
indicação de prazo para 
adoção de medidas 
corretivas;

Multa de até 2% do 
faturamento da empresa 
ou do grupo econômico;

Publicização da infração;

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

Suspensão parcial do 
funcionamento do 
banco de dados a que 
se refere a infração por 
período máximo de 6 
meses, prorrogável por 
igual período, até a 
regularização da 
atividade de tratamento;

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

Eliminação dos dados 
pessoais a que se refere 
a infração;

Suspensão do exercício 
da atividade de 
tratamento dos dados 
pessoais a que se refere 
a infração pelo período 
máximo de 6 meses, 
prorrogável por igual 
período;

Sanções

 Em caso de desatendimento das regras, após procedimento administrativo que oportunize a ampla 
defesa, o infrator poderá sofrer as seguintes penalidades:

 Entretanto, por determinação do Poder Legislativo, as penas administrativas só 
passarão a valer a partir agosto de 2021, o que não quer dizer que os infratores não 
responderão pelo descumprimento da LGPD.
 Os titulares de dados ou entidades que possam vir a representá-los, como por 
exemplo o Ministério Público, podem ajuizar ações judiciais para pleitear 
indenizações daqueles que não estiverem adequados à LGPD.



Cenário atual

 Levantamento realizado pela consultoria ICTS Provititi revela os números da realidade das empresas 
brasileiras quanto à proteção de dados

 O desconhecimento dos impactos da lei, por motivos técnicos ou culturais dos 
empreendedores, torna as empresas de pequeno porte as menos preparadas para 
o cumprimento da LGPD.

Não estão preparadas para 
as novas regras, sendo que

Não possuem domínio 
sobre informações sigilosas 
e sensíveis de seus clientes;

Não possuem políticas ou 
normas de segurança 
implementada;

Disseram já ter realizado ao 
menos a primeira etapa do 
processo de adequação à 
LGPD;84%

71,9%

75%

12,5%



Projeto de adequação à LGPD

 É um processo realizado por profissional 
capacitado em proteção de dados com o objetivo de 
adequar as práticas da empresa às exigências da 
LGPD, revisando procedimentos e práticas, de forma 
a valorizar a cultura de proteção de dados interna e 
minimizar os riscos da atividade de tratamento de 
dados, prevenindo eventuais punições nas esferas 
cível e administrativa.



Etapas do programa
de implementação

 Um programa de implementação completo é constituído de várias etapas, cada qual com sua função, 
onde, em síntese, busca-se avaliar as condições iniciais da proteção de dados na empresa; inventariar os 
dados pessoais tratados e identificar as operações de tratamentos praticadas para, então, sanar as falhas 
verificadas.

Diagnóstico do nível de 
adequação da empresa à 
cultura de proteção de dados; 
analise da incidência da LGPD 
às atividades praticadas pela 
empresa; identificação das 
áreas mais expostas a riscos, 
avaliação do volume de 
trabalho a ser realizado.

AssessmentRecomendado pela 
Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD), 
trata-se de um checklist com 
medidas de rápida e fácil 
aplicação, para atender 
direitos e obrigações básicas, 
mitigando vulnerabilidades e 
propiciando maior segurança 
à empresa enquanto atravessa 
o período de implementação 
da LGPD.

Medidas emergenciais

Inventário de dados; 
organização dos bancos de 
dados existentes na empresa; 
mapeamento do ciclo de vida 
dos dados pessoais utilizados 
nas atividades de tratamento; 
análise da forma de coleta e 
armazenamento dos dados; 
identificação da correta base 
legal e providências a ela 
inerentes; conhecimento exato 
das operações de tratamento 
realizadas pela empresa.

Data Mapping

Correção de práticas que 
destoam da LGPD; descarte 
de dados desnecessários, 
elaboração e revisão de 
instrumentos contratuais para 
fim de legitimar tratamento; 
adoção das medidas 
necessárias para cada base 
legal;

Gap Analysis

Método a ser acordado para 
capacitação da equipe às 
novas regras,  bem como 
fortalecimento e assimilação 
da cultura de proteção de 
dados.

Treinamento da Equipe

Revisão de todas as etapas do 
projeto e, ao final, a realização 
de novo diagnóstico para 
constatar a evolução 
alcançada.

Revisão final
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Dúvidas? Fale conosco!


