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Fundado em 2011, o escritório reúne uma equipe que há 

mais de 20 anos atua em questões judiciais e 

extrajudiciais de alta complexidade, representando 

interesses de indústrias como: tecnologia da informação, 

telecomunicações, eletroeletrônica, biotecnologia, 

farmacêutica, metalúrgica e mecânica.

Atuamos em projetos estratégicos e de grande 

impacto, notadamente nas áreas de direito regulatório, 

direito da Internet, propriedade intelectual e privacidade 

de dados.

O ESCRITÓRIO

HOJE: 180+ PROFISSIONAIS

Sócios

Advogados

Grupo Multidisciplinar de 
Especialistas em Tecnologia, 
Farmácia, Química, Engenharia 
e Relações Governamentais

Estagiários

Gestão Administrativa

10

50+

30+

45+

45+
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O escritório é formado por uma equipe altamente focada que se distingue por 

detalhar os procedimentos jurídicos no Brasil para estrangeiros e desenvolveu 

uma metodologia eficiente que garante superar as expectativas do cliente, ainda 

que frente a um ambiente desafiador, do ponto de vista jurídico e político.

Chambers Latin America 2018

“

”

O ESCRITÓRIO
em 07 anos

“
”

Sabem como construir estratégias 
vencedoras para os clientes.
Comentário de clientes em pesquisas
internacionais.

“ ”Um dos líderes em questões regulatórias.
Comentário de clientes em pesquisas
internacionais

.

A Litigation Juggernaut
Leaders League, 2018

The go-to litigators in Brazil
IAM Patent 1000, 2018

“

“ ”

”
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Áreas de Atuação

ARBITRAGEM

COMPLIANCE / 
INTEGRIDADE

MEDICAMENTOS & 
ALIMENTOS

CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS E 

LICITAÇÕES

INFRA-ESTRUTURA

RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL E 

INSOLVÊNCIA 
TRANSFRONTEIRAS

LICENÇA E 
TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA

CONTENCIOSO

ASSUNTOS 
GOVERNAMENTAIS E 

RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS

PRIVACIDADE E 
SEGURANÇA DE 

DADOS

RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL E 

INSOLVÊNCIA 
TRANSFRONTEIRAS
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Áreas de Atuação em Compliance
Elaboração de código de ética ou de conduta Uso de análise de dados Compliance regulatório

Mapeamento de políticas, procedimentos e 
processos

Rastreamento de resultados e plano de remediação Privacidade de dados – mapeamento de bancos de dados, 
avaliação de riscos e sugestão de medidas preventivas

Elaboração de políticas, procedimentos e processos Criação de canais para relatos de má-conduta Criação de handbooks ou guias de compliance

Elaboração de treinamentos presenciais ou online Investigações de compliance Criação de cartilhas de perguntas e respostas

Curso sobre técnicas de treinamentos Investigações de fraudes financeiras Terceirização dos serviços de compliance

Elaboração de planos anuais de treinamentos Anticorrupção – identificação de potenciais riscos, criação 
de sólida política, adoção de medidas preventivas e 
treinamento

Coaching com gestores e funcionários da 
organização

Treinamentos específicos para combater assédio moral 
ou assédio sexual

Transparência na indústria farmacêutica –
implementação de programa de captura de pagamentos 
para profissionais de saúde

Elaboração de programas de mentoring para a 
organização

Elaboração de controles de presença para os 
treinamentos da organização

Campanhas educativas de compliance Estruturação de um sistema de licitação interno

Pesquisas de satisfação para avaliação de 
treinamentos

Semana de compliance – técnicas e cronograma 
envolvendo a organização

Mapeamento de riscos de Compliance em PDPs

Criação de comitês de compliance, cronograma e 
registro da sua atuação

Elaboração de cronograma de comunicações de 
compliance

Due diligence de compliance de potenciais parceiros 
de negócios em PDPs

Elaboração de palestras específicas para públicos 
customizados

Desenvolvimento de diferentes técnicas de 
comunicação de compliance

Due diligence de compliance de parceiros de 
negócios em fusões e aquisições

Avaliação de risco, com classificação dos mesmos e 
plano de remediação

Implementação de um programa completo de 
compliance

Due diligence de terceiros

Criação de programas de monitoramento de 
compliance

Sistema de Governança Mapeamento e classificação de riscos de terceiros 
(fornecedores e clientes)

Programas de Acesso e de Suporte a Pacientes Interação com Associações de Pacientes Programa de Integridade no Setor Público
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+ de 40 normas

 Constituição
 Código Civil
 Código de Defesa do Consumidor
 Lei de acesso à informação
 Marco Civil da Internet

Legislação esparsa 
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Projetos de Lei para proteção de dados

 8 anos de debates
 2 audiências públicas
 2.500+ contribuições
 Inúmeros eventos

Consulta 
Ministério 
da Justiça

Início dos 
trabalhos 
legislativos

Caso 
Snowden

Caso 
Cambridge 
Analytica

Sanção 
com vetos

MP nº 
869/18

Entrada 
em vigor

2010 Jun/2012 Jun/2013 Mar/2018 Ago/2018 Dez/2018 Ago/2020
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Definições acessórias importantes, não 
previstas na LGPD

Dados: são um 
conjunto de valores 
ou ocorrências em 
um estado bruto 

com o 
qual são obtidas 

informações.

Informação: é 
a reunião ou o 

conjunto de dados e 
conhecimentos 

organizados, que 
possam constituir 
referências sobre 
um determinado 

acontecimento, fato 
ou fenômeno.

Metadados: São 
dados referentes a 
outros dados. Ex: 
infos de uma foto: 

local, data, ISO, 
pixels, etc.

Blockchain: banco 
de dados online, 

público e 
descentralizado, 

tornando a 
informação 

transparente e 
confiável, sem 
agente externo 

validador
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Dados pessoais

Coleta de dados
- Proporcional (coletar o estritamente necessário)
- Necessária (coletar os dados para a finalidade do produto ou serviço)

Informação relacionada a 
pessoa natural identificada 
ou identificável

Qualquer dado, que isoladamente 
ou agregado a outro, possa permitir 
a identificação de uma pessoa 

Aplicação 
da LGPD

transversal / multissetorial

extraterritorial

âmbito público e privado

on-line e offline

pessoa natural ou por pessoa jurídica

EXCEÇÕES:
- Fins particulares e não econômicos
- Fins exclusivamente jornalísticos
- Fins exclusivamente artísticos
- Fins exclusivamente acadêmicos
- Fins exclusivos de segurança pública
- Fins exclusivos de defesa nacional
- Fins exclusivos de segurança do 
Estado
- Fins exclusivos de investigação de 
repressão de infrações penais
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Bases legais para o tratamento de dados

10 hipóteses

cumprimento de obrigação legal; 
execução de políticas públicas; 
estudos por órgãos de pesquisa; 
execução de contrato; 
exercício regular de direitos; 
proteção da vida; 
tutela da saúde; 
proteção do crédito.

Consentimento

Legítimo interesse do controlador

+ 8 hipóteses 



12

Dados pessoais sensíveis

“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” [art. 5º, II]

POSSIBILIDADES DE 
TRATAMENTO ESPECIAIS

COM CONSENTIMENTO

“Especifico e destacado
para finalidades específicas”

7 HIPÓTESES SEM CONSENTIMENTO

(...) “realização de estudos por órgão de 
pesquisa, garantida, sempre que possível, a 
anonimização dos dados pessoais sensíveis”
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 Livre, informado e inequívoco
 Finalidades determinadas
 Passível de revogação a qualquer momento

 Específico:

- Compartilhamento de dados com outros controladores

 Específico e em destaque:

- Transferência internacional de dados

- Tratamento de dados de crianças

- Tratamento de dados sensíveis

Consentimento
AD|B|LA4



Slide 13

AD|B|LA4 Sugeriria acrescentar, conforme o Art. 8 § 1º, após passível de revogação a qualquer momento: Em cláusula destacada.
Alexandre Dalmasso | Brazil | Licks Attorneys; 08/05/2019
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Dados pessoais de crianças e adolescentes
É necessário consentimento
específico e em destaque
de pelo menos um dos pais
ou responsável legal, exceto
se necessário para contatar
os próprios pais ou
responsável legal, utilizados
uma única vez e sem
armazenamento, não
podendo nesse caso o
repasse a terceiros.

Tecnologia deve assegurar 
que o consentimento foi dado
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Agentes

Titular

Controlador Operador Encarregado
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Direitos do titular

“A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, 

na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva” [art. 22]

Confirmação da existência de tratamento 

Acesso
Correção

Irrenunciabilidade da titularidade

Anonimização, bloqueio ou 
eliminação de dados desnecessários

Portabilidade

Eliminação

Informação

Revogação do 
consentimento 
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Tratamento de dados pelo Poder Público

+ 
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

+ 
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 País de destino com grau de proteção adequado à LGPD;

 Controlador ofereça e comprove garantias de proteção de dados;

 Cooperação jurídica internacional para investigações;

 Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

 Autorização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados;

 Execução de política pública ou atribuição legal do serviço público;

 Consentimento específico do titular e em destaque;

Transferência internacional de dados
Principais possibilidades de transferência internacional:
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Segurança e sigilo de dados

RESPONSABILIDADE
É de quem faz a coleta e o tratamento das 
informações e de todos que intervenham 
em uma das fases de coleta

 quando descumprir as 
obrigações da legislação de 
proteção de dados ou

 quando não tiver seguido as 
instruções lícitas do 
controlador

RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DO 
OPERADOR

Responsabilidade SUBJETIVA ou OBJETIVA?

Art. 42.  O controlador ou o operador que, em razão do exercício de 
atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano 
patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação 
de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo

Art. 43.  Os agentes de tratamento só não serão 
responsabilizados quando provarem:
I - que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes 
é atribuído;
II - que, embora tenham realizado o tratamento de dados 
pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de 
proteção de dados; ou
III - que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos 
dados ou de terceiro.

AD|B|LA5



Slide 19

AD|B|LA5 Consoante o Art. 42, § 1º, I, eu acrescentaria Controlador, ficando: Responsabilidade solidária do Operador e do Controlador
Alexandre Dalmasso | Brazil | Licks Attorneys; 08/05/2019
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Nesse caso o controlador deverá informar 
o fato à Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados, em um prazo razoável, a ser 
definido pela mesma, fazendo constar:

Houve violação do sigilo dos dados armazenados? E 
agora?

 A descrição da natureza dos dados pessoais 
afetados.

 As informações sobre os titulares envolvidos.
 A indicação das medidas técnicas e de segurança 

utilizadas para a proteção dos dados, observados 
os segredos comercial e industrial.

 Os riscos relacionados ao incidente.
 Os motivos da demora, no caso de a comunicação 

não ter sido imediata.
 As medidas que foram ou que serão adotadas 

para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.
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O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões
tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de
dados pessoais que afetem seus interesses, inclusive de decisões
destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e
de crédito ou os aspectos de sua personalidade.

Revisão de dados em tratamento automatizado
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A eliminação de dados pode se dar após o fim
do tratamento dos dados por:

Eliminação de dados
 Verificação de que a finalidade foi 

alcançada ou de que os dados 
deixaram de ser necessários ou 
pertinentes ao alcance da finalidade 
específica almejada

 Fim do período de tratamento

 As medidas que foram ou que serão 
adotadas para reverter ou mitigar os 
efeitos do prejuízo

 Determinação da autoridade 
nacional, quando houver violação 
da LGPD.
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Sim, nas seguintes hipóteses:

Após o término do tratamento de dados, é possível
manter a guarda de tais dados?

 Para cumprimento de obrigação 
legal ou regulatória pelo controlador

 Para estudo por órgão de pesquisa, 
garantida, sempre que possível, a 
anonimização dos dados pessoais

 Para transferência a terceiro, desde 
que respeitados os requisitos de 
tratamento de dados dispostos na 
LGPD

 Para uso exclusivo do controlador, 
vedado seu acesso por terceiro, e 
desde que anonimizados os dados.
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I. Advertência 

II. Multa [até 2% do faturamento, limitada 
a 50 milhões de reais por infração]

III. Multa diária

IV. Publicização da infração

V. Bloqueio dos dados pessoais 
relacionados a infração

VI. Eliminação dos dados pessoais a que se 
refere a infração

Penalidades

Proporcionalidade entre a gravidade 
da falta e a intensidade da sanção

Gravidade e a natureza das infrações 
e dos direitos pessoais afetados

BOA-FÉ DO INFRATOR

Vantagem auferida ou 
pretendida pelo infrator

CONDIÇÃO ECONÔMICA 
DO INFRATOR

REINCIDÊNCIA

GRAU DO DANO

COOPERAÇÃO DO INFRATOR
Adoção reiterada comprovada de meios 
internos capazes de minimizar o dano

Adoção de política de boas 
práticas e governança

PRONTA ADOÇÃO DE 
MEDIDAS CORRETIVAS

PARÂMETROS PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES:
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 Zelar pela proteção dos dados pessoais

 Editar normas e procedimentos

 Fiscalizar e aplicar sanções 

 Definir a interpretação da Lei
Definição de conceitos jurídicos indeterminados

Autoridade Nacional de Proteção de Dados

“informações claras, precisas e 
facilmente acessíveis” [art. 6º, VI]

“consentimento específico em 
destaque” [art. 14, §1º]

“prazo razoável” [art. 48, §1º]
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Principais mudanças com a Lei 13.853/19 (MP 869)

1. Criação da Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados – ANPD, integrante da Presidência da 

República

7. Não há obrigatoriedade de informação e transparência ao titular dos 
dados pessoais, se utilizados para fins de cumprimento de obrigação legal 
ou regulatória, pelo controlador ou pela adm. Pública ou ainda para fins 

de execução de políticas públicas

5. Excepcionado compartilhamento de dados de saúde para 
fins de prestação de serviços de saúde suplementar, ainda que 

se obtenha vantagem econômica

3. Aplicação de sanções passa ficar a cargo exclusivo da 
ANPD, tendo prevalência em caso de conflito de 

competência com outro órgão ou entidade

9. Direito de revisão de decisões automatizadas que afetem o indivíduo 
passa a poder ser por métodos automatizados e não apenas pela pessoa 

natural, mas o controlador, deverá informar, se requisitado, quais os 
critérios utilizados na revisão automática

2. Alteração na definição do Encarregado (Data 

Protection Officer), podendo passar a ser pessoa 
jurídica, órgão comissionado ou até terceirizado

8. Estendidas as hipóteses de compartilhamento de dados pessoais pelo poder 
público a entidades privadas: a. se for indicado um encarregado de proteção de 

dados, b. quando houver previsão legal ou contratual, por convênios ou docs
relacionados, c. para prevenir fraudes e irregularidades ou proteger e resguardar a 
segurança e integridade dos dados e d. quando o dado for publicamente acessível

6. A LGPD não será aplicável ao tratamento de 
dados para fins exclusivamente acadêmicos

4. Admitida a possibilidade de pessoa jurídica de direito 
privado tratar banco de dados relacionados à segurança 

nacional, desde que sob a tutela de pessoa jurídica de direito 
público

10. Entrada em vigor é adiada de 18 para 24 
meses, ou seja, de fevereiro para agosto de 2020
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Nomeação de um Encarregado de Proteção de Dados;

Engajamento coletivo e treinamento dos funcionários – criação de uma 
cultura de proteção de dados;

Criação/revisão periódica de normas internas – Código de Conduta, Política 
de Segurança da Informação e afins;

Mapeamento dos bancos de dados e do ciclo de vida dos dados pessoais 
tratados pela empresa;

Revisão de políticas de privacidade;

Obtenção de consentimento válido nas hipóteses em que este é necessário;

Aprimoramento dos controles de segurança; 

Elaboração de um plano de ação com medidas técnicas de segurança 
visando evitar, neutralizar ou mitigar eventuais riscos ou violações;

Certificação de que contratos com terceiros e colaboradores, bem como 
operadores e controladores, estão de acordo com as normas internas e 
externas de privacidade de dados;

Manutenção de registro das operações de tratamento, sobretudo 
aquelas realizadas com base no legítimo interesse. 

Como se
adequar
à LGPD?

AD|B|LA1
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AD|B|LA1 1) Aprimoramento dos controles de segurança não se repete na elaboração do plano de ação com medidas técnicas de 

segurança, que está em seguida?
Alexandre Dalmasso | Brazil | Licks Attorneys; 08/05/2019
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Deve ser feita uma revisão, levando-se em consideração a adição de texto 
contendo o seguinte:

Proteção de dados com consentimento expresso e finalidade de uso.

Direito de uso e direito de acesso aos dados.

Cessão, transferência e compartilhamento de dados.

Limitação de responsabilidade pelo uso dos dados.

Término do tratamento de dados e descarte com segurança.

Contratos?
AD|B|LA1
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AD|B|LA1 1) Aprimoramento dos controles de segurança não se repete na elaboração do plano de ação com medidas técnicas de 

segurança, que está em seguida?
Alexandre Dalmasso | Brazil | Licks Attorneys; 08/05/2019
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