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Agradecimento
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O Licks Advogados
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 Arbitragem

 Ciências Biológicas

 Competição & Antitruste 

 Compliance

 Desenho Industrial

 Direito Criminal

 Direito Regulatório

 Direitos Autorais 

& Software

 Infraestrutura

 Litígio

 Marcas

 Mídia & Entretenimento

 Patentes

 Proteção de Variedade 
de Plantas

 Relações Governamentais 
& Internacionais

 Segurança Digital &

Proteção de Dados

 Telecom & IoT

 Transações & Corporativo



5

“Uma potência em litígios.”

Chambers & Partners, 2020 – PI 

“Tecnicamente Brilhante.”

Chambers & Partners, 2020 – Life Sciences

Premiações

“Excelente grupo de contencioso,   

conhecido por seu desempenho 

impressionante em disputas complexas.”

Leaders League 2019
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Advogados55

Estagiários70

Sócios11

Especialistas no Grupo 

Multidisciplinar50

Na Administração70

Nossa Equipe

250+
Profissionais em

5 Escritórios

6
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LGPD: O que esperar? 

Lições aprendidas 

após 2 anos de GDPR
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Privacidade e proteção de dados na Europa
Construção gradual

Declaração 
Universal 
de Direitos 
Humanos 
pela ONU

Ato de 
Proteção de 
Dados de 
Hesse

1ª Lei 
Nacional -
Suécia

Surgimento de 
uma série de 
Leis Nacionais -
França, 
Dinamarca, 
Alemanha...

Guidelines
OCDE

GDPR -
Aprovação

GDPR –
Entrada 
em vigor

1948 1970 1973 Até 1979 1980 1995 2016 2018

Criação da maior parte das Autoridades Nacionais

1981

CoE
Convention

Diretiva 
95/46/EC
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Big Techs e 

modelos de 

negócios 

baseados em 

dados

9
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+ de 40 normas

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

Proteção de dados no Brasil
Legislação esparsa
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Consulta 
Ministério da 

Justiça

Sanção 
com vetos

MP nº 
959/20

Entrada em vigor 
das penalidades
(Lei 14.010/20)

Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018

Início dos 
trabalhos 

legislativos

Autoridade 
Nacional

Lei nº
13.583/19

2010 Jun/2012 Ago/2018 Jul/2019 Ago/2020Abr/2020

Entrada em 
vigor da Lei?

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa 
natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 
natural.

Ago/2021
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LGPD

Diferentes bases legais para o tratamento de 

dados

10
 h

ip
ó

te
se

s

▪ consentimento

▪ legítimo interesse do controlador

▪ 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

6
 h

ip
ó

te
se

s

▪ consentimento

▪ legítimo interesse do controlador

▪ cumprimento de obrigação legal 

▪ exercício de funções de interesse 
público

▪ execução de contrato

▪ defesa de interesses vitais do titular

GDPR
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Harmonização

Apenas 1 Estado Membro 
(Eslovênia) ainda não aprovou lei 
pós-GDPR

Incentivo à uniformização do 
entendimento dentro da UE

Efeitos pós GDPR

Compliance / Conscientização

Esforços empresariais

Desenvolvimento de serviços 
privacy-friendly

Exercício de direitos pelos titulares
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Autoridades nacionais

Diálogo em detrimento de 
penalidades

Papel educacional

Efeitos pós GDPR

Cooperação internacional

Aprovação de novas normas de 
proteção de dados

Normas em convergência com 
GDPR

Possibilidade de transferências 
internacionais
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1 ano de GDPR
Atividades com maior índice de reclamações

Telemarketing E-mails promocionais Atividade de 
vigilância filmada

+ 140 MIL RECLAMAÇÕES
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2 anos de GDPR
Grandes números

+ 380 multas
+€ 500.000.000,00
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GDPR
Setores mais penalizados

Área 

financeira
Tecnologia 

/ Telefonia

Área de saúdeÓrgãos públicos

Entes políticos

Serviços
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GDPR
Países com maiores números de multas

Pelo menos 29 autoridades já aplicaram multas
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GDPR
Motivos das penalidades
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€ 50.000,00

ⅼ Incidente de segurança

ⅼ Nomeação inadequada do DPO

ⅼ Cumulação com o cargo de Chefe de 

Conformidade, Risco e Auditoria

ⅼ Conflito de interesses

Casos emblemáticos
DPA x Proximus SA 
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€ 150.000,00

ⅼ Escolha inadequada da base legal

ⅼ Tratamento de dados de funcionários 

com base em consentimento

ⅼ Consentimento inválido

ⅼ Consentimento não era livre e 

informado

Casos emblemáticos
Hellenic DPA x Price
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€ 147.800,00

ⅼ Retenção de dados por tempo 

indeterminado

ⅼ 500.000 clientes

ⅼ Descumprimento da própria Política de 

Retenção

Casos emblemáticos
Datatilsynet x ARP-Hansen Hotel Group
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€ 800,00

ⅼ Coleta e venda de dados de cidadãos 

austríacos para campanhas políticas

ⅼ 2.200.000 cidadãos

ⅼ Ação indenizatória

ⅼ Caso julgado pelo Austrian Regional 

Court Feldkirch

Casos emblemáticos
Ação indenizatória
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ⅼ Cyber ataque em Junho/18

ⅼ + 500.000 consumidores

ⅼ Login, cartão e detalhes de viagens

ⅼ Falha nos controles de segurança

Casos emblemáticos
ICO x British Airways

+ € 204.600.000,00
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ⅼ Cyber ataque em 2014

ⅼ 339.000.000 registros de hóspedes

ⅼ Passaportes, cartões de crédito

ⅼ Falha nos controles de segurança e

due diligence na compra da 

Starwood Hotels

Casos emblemáticos
ICO x Marriott

+ € 110.300.000,00
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ⅼ Violação dos deveres de transparência 

e informação

• Dificuldade no acesso a informações

• Informações espalhadas em várias seções

ⅼ Vícios no consentimento

• Inequívoco

• Específico

Casos emblemáticos
CNIL x Google

€ 50.000.000,00
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€ 830.000,00

ⅼ Violação dos direitos dos titulares

ⅼ Cobrança pelo exercício do direito de 

acesso:

• 1 acesso gratuito ao ano, ou

• Subscrição paga anualmente

ⅼ Gratuidade do direito de acesso

Casos emblemáticos
AP x Bureau Krediet Registration (BKR)
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€ 3.000,00

ⅼ Política de Cookies inadequada

ⅼ Não possuía informações sobre:

•O propósito

•As propriedades dos cookies

•O tempo que permaneceriam armazenados na 
máquina

Casos emblemáticos
AEPD x Grow Beats
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€ 250.000,00

ⅼ Coleta de dados em gravações telefônicas

ⅼ Informações pessoais como endereço e 

dados bancários

ⅼ Violação do princípio da minimização

ⅼ Armazenamento de informações 

descriptografadas

Casos emblemáticos
CNIL x Spartoo
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€ 2.000,00

ⅼ Divulgação indevida de dados

ⅼ Advogado apresentou documentos que 

no verso continham dados pessoais de 

outras partes

Casos emblemáticos
AEPD x Advogado
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€ 72.000,00

ⅼ Implementação de atividades de 

tratamento sem análise de riscos ou RIPD:

• Inclusão de câmeras de vigilância em veículos

•Tratamento de dados de geolocalização

•Decisões automatizadas

•Profiling como forma de programa de lealdade

ⅼ Tratamento de dados em áudios violava 
princípio da minimização

Casos emblemáticos
Ombudsman x Taksi Helsinki



Obrigado!
Alexandre Dalmasso alexandre.dalmasso@lickslegal.com
Douglas Leite douglas.leite@lickslegal.com
Flavio Buzanovsky flavio.buzanovsky@lickslegal.com
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