
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais



O escritório STÜSSI-NEVES ADVOGADOS existe desde novembro de 1977.

Nosso quadro de advogados (sócios, associados e consultores) está alocado em nossas
duas unidades de São Paulo e Rio de Janeiro na proporção de cerca de 50%. Nossos
clientes são em sua maioria empresas de origem européia e japonesa, que atuam ou querem
atuar no Brasil diretamente ou por meio de subsidiárias ou parcerias.

A principal área de atuação de STÜSSI-NEVES ADVOGADOS é o direito empresarial, o que
significa dizer que estamos capacitados a prestar todos os serviços jurídicos que uma
empresa necessita para se estabelecer no Brasil, seja por meio de constituição de uma
subsidiária, aquisição de empresa Brasileira já existente ou através de joint ventures, assim
como os serviços jurídicos necessários ao seu dia a dia nas áreas fiscal (tributos), contratual,
societária, trabalhista, cível/comercial, entre outras.

Nossos clientes atuam nas mais diversas áreas, como no setor automobilístico, metalúrgico,
de máquinas, de bebidas, alimentos, papel, tabaco, médico, indústria química e farmacêutica,
assim como serviços de consultoria, engenharia, logística e financeiros.



Contextualização



Contextualização





" The age of privacy is over...”



 Juiz de Porto Alegre se nega a analisar o

pedido de uma consumidora ao requerer a

proibição da divulgação de seus dados por parte

de um empresa, o magistrado chegou a sugerir

que a mesma se mudasse"para a floresta,

deserto, meio do oceano ou para outro

planeta", afirmando que somente mudando-se

para um desses locais seria possível assegurar

à consumidora "seus direitos à privacidade na

forma ou amplitude como defende".

*Processo nº 0103154-84.2014.8.21.0001, 13ª Vara Cível de Porto Alegre 







Brian Kennish (ex DoubleClick e atual líder da Disconnect): "as páginas de
internet que frequentamos são as coisas mais próximas de nossos
pensamentos, e até os mais particulares de todos, podem ser gravados (…)”







https://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/09/14/mpdft -empresa-astreia-60-
milhoes-de-celulares-in-loco.htm





https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/temer-anuncia-criacao-de-documento-digital-para-
substituir-titulo-de-eleitor.shtml

https://oglobo.globo.com/brasil/biometria-de-recem-nascidos-passa-ser-obrigatoria-22380197



https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/01/09/cambridge-analytica-se-declara-culpada-por-uso-de-dados-do-facebook.ghtml







Constituição Federal

Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Capítulo I – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5º “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://informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/





• 1973: US Fair Information Principles;
• 1978: German Federal Data Protection Act;
• 1980: OECD Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder
Data Flows of Personal Data;

• 1981: Council of Europe Convention for Protection of Individuals with Regard to
the Automatic Processing of Personal Data;

• 1995: EU Data Protection Directive (EC 46/95);
• 2002: EU Directive on privacy and electronic communications (EC 2002/58);
• 2003: Japan – Act on the Protection of Personal Information (APPI);
• 2009: Madrid Resolution – International Standard on the Protection of Personal
Data;

• 2014: Anulação da Diretiva Europeia de Retenção de Registros Eletrônicos;
• 2016: US-EU Privacy Shield;
• 2018: General Data Protection Regulation (GDPR);
• 2019: European Commission adopts adequacy decision on Japan.

Legislação



• Consumidor (CDC);

• Seguros (SUSEP);

• Financeiro (LC 105/2001 e BACEN);

• Educação (ECA e Leis Municipais);

• Publicidade (CONAR);

• Políticas Públicas (Leis e Decretos);

• Crédito (Lei 12.414/11);

• Portaria (Ministério da Justiça);

• Online (MCI);

• Mobilidade Urbana (Legislação Municipal).



 Lei nº 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”)

Enfim, uma lei geral para estabelecer regras sobre o tratamento dos dados

pessoais, seja por pessoas naturais, jurídicas, de direito público ou privado, com o

objetivo de proteger e garantir direitos fundamentais dos indivíduos (de todos nós),

como liberdade, privacidade, dignidade, honra, intimidade e imagem.

• A quem se aplica? 
•O que é tratamento?
•O que são dados pessoais?

 As empresas podem continuar coletando e usando dados pessoais?

•Bases legais 
•Princípios
•Direitos dos titulares

LGPD
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Pesquisa

 Sistema mais rígido:

• Consentimento;
• Indispensável para cumprimento de obrigação legal;
• Tratamento compartilhado pela administração pública para políticas públicas;
• Estudos por órgão de pesquisa;
• Tutela da saúde;
• Prevenção à fraude.

 Criança e adolescentes:

Sempre no seu melhor interesse: 

• 2 Hipóteses para dados de crianças
• Consentimento
• Contatar o responsável

Dados sensíveis e de crianças
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 Mapeamento:

•Quais dados

•Finalidades

•Bases legais

•Uso pelo conglomerado

•Transferência internacional

•Período de retenção

•Compartilhamento

•Dados sensíveis

•Acessos

Awareness – treinamentos



Contratos e políticas:

•Revisão de cláusulas em contratos que envolvam dados pessoais (empregados,

fornecedores e clientes);

•Segurança da informação;

•Privacidade;

•Proteção de dados;

•Termos e condições de uso de sites.

Processos e procedimentos:
• Protocolos de tratamento, desde a coleta até a eliminação (quem, como, quando,
anonimização, etc).

Plano de resposta a incidentes (testes de estresse).



Controles:

• Mecanismos de monitoramento, segurança e proteção.

Canais de comunicação:

• Informações, acesso, revogação de consentimento, oposição, etc.

Relatório de impacto à proteção de dados (se necessário):

• 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.

Nomeação de encarregado – DPO

Privacy by design





 Art. 52:

• advertência, com indicação prazo para
medidas corretivas;
• multa simples, de até 2% do

faturamento da empresa, grupo ou
conglomerado no Brasil, limitada a R$
50 milhões por infração;

• multa diária, observando o mesmo
limite;
• publicização da infração;

• bloqueio dos dados pessoais a que se
refere a infração;
• eliminação dos dados pessoais a que

se refere a infração.

Parâmetros e critérios:
• a gravidade e a natureza das infrações e dos
direitos pessoais afetados;

• a boa-fé do infrator;
• a vantagem auferida ou pretendida pelo
infrator;

• a condição econômica do infrator;
• a reincidência;
• o grau do dano;

• a cooperação do infrator;
• a adoção de mecanismos e procedimentos
capazes de minimizar o dano, voltados ao

tratamento seguro e adequado de dados;
• a adoção de política de boas práticas e
governança;

•a pronta adoção de medidas corretivas; e
• a proporcionalidade entre a gravidade da falta
e a intensidade da sanção.



"Proteger a nossa comunidade é
mais importante que maximizar
nossos lucros"

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/mark-zuckerberg-depoe-ao-senado-sobre-uso-de-dados-pelo-facebook.ghtml



どうもありがとうございました。

Charles Wowk
Sócio
cel: 55 11 98353-1187


