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Até 2018:

Constituição Federal (art. 5º, incs. X e XII):

• Inviolabilidade da intimidade e vida privada;

• Inviolabilidade do sigilo das comunicações e

dos dados.

Legislação setorial e fragmentada:

• Código de Defesa do Consumidor;

• Lei do Cadastro Positivo;

• Lei de Acesso à Informação;

• Marco Civil da Internet e seu Decreto

Regulamentador; e

• Regulamentos setoriais diversos (ANS,

ANVISA, BACEN, CONAR, etc.).

CENÁRIO REGULATÓRIO COMPLEXO 
LEGISLAÇÃO SETORIAL, GDPR E LGPD

A partir de 2018:

Entrada em vigor do General Data Protection Regulation

(“GDPR”) da União Europeia, em 25 de maio de 2018:

• Possibilidade de aplicação à atividades no Brasil (art. 3º).

Sanção da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de

Dados – “LGPD”), em agosto de 2018:

• Estabelece um microssistema de regras sobre o tema que

impacta todos os setores da economia no Brasil.

Sanção da Lei nº 13.853/2019, em julho de 2019:

• Altera dispositivos da LGPD e estabelece a criação da

Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD.

Judicialização da Medida Provisória nº 954/2020:

• Decisão do STF reconhece a proteção de dados pessoais

como direito fundamental autônomo.

PEC nº 17/2019:

• Proteção de dados pessoais como direito fundamental

autônomo (?).
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A NOVELA DA PRORROGAÇÃO DA LGPD

Início da 

Pandemia da 

Covid-19 no 

Brasil. 

03/02/20

Medida Provisória nº 959/2020.

30/03/20

Projeto de Lei nº 1.179/2020. 

29/04/20

Lei nº 14.010/2020. 

19/05/20

Votação do PL nº 

1.179/2020 no Senado. 

12/06/20

Votação da MP nº 

959/20 no Senado. 

26/08/20

Votação da MP nº 

959/2020 na Câmara 

dos Deputados.

25/08/20

Publicação de 

nota do Senado.

26/08/20

Entrada em 

vigor da LGPD. 

Prorrogação da vigência da LGPD para o dia 1º de janeiro de 2021 e da

aplicabilidade de suas sanções administrativas para 1º de agosto de 2021.

Prorrogação da vigência da LGPD para 03 de maio de 2021.Senado altera o PL 1.179/20 para prorrogar apenas a aplicabilidade das sanções 

administrativas da LGPD para 1º de agosto de 2021.

Sancionada o texto aprovado pelo Senado, de modo que as sanções

administrativas da LGPD serão aplicáveis apenas a partir de 1º de agosto

de 2021

A Câmara aprova a proposta de prorrogação da LGPD nos termos propostos

pela MP.

O Senado rejeita a prorrogação da LGPD e exclui o art. 4º da MP 

959 que tratava dessa questão.

O Senado publica uma nota informando que a LGPD somente entrará em

vigor após o término da tramitação da MP nº 959/2020 (ainda que o atual texto

da MP não mencione a LGPD em nenhuma de suas disposições).

18/09/20

E A ANPD? 
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E A AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS?

• Ao sancionar a LGPD o presidente à época 
(Michel Temer) veta os artigos que previam a 
criação da ANPD (arts. 55 a 57); 

Agosto/2018

• Alteração da LGPD por meio da Lei nº 
13.853/2019 que, dentre outras providências, 
estabelece a criação da ANPD;

Julho/2019

• Publicação do Decreto nº 10.474/2020, que
aprova a Estrutura Regimental e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das
Funções de Confiança da ANPD, que estará
vinculada à Presidência da República;

Agosto/2020

• Até o momento os membros de seu Conselho
Diretor não foram indicados pelo Presidente da
República para serem sabatinados pelo Senado.

Setembro/2020

• Educação (disseminar informações e fomentar o
conhecimento sobre proteção de dados no país);

• Execução (nos casos de descumprimento da lei, por
meio de processo administrativo);

• Investigação (compreendendo o poder de solicitar
informações de controladores e processadores);

• Regulação (emissão de resoluções sobre a forma
como a LGPD deve ser interpretada e elaboração de
estudos sobre práticas nacionais e internacionais
para a proteção de dados pessoais e privacidade,
entre outros).

Funções da ANPD

• Insegurança jurídica em relação às lacunas da
LGPD;

• Fragmentação e descentralização da interpretação
das disposições da LGPD, em virtude da
judicialização da LGPD (Órgãos de Defesa do
Consumidor, Ministérios Públicos estaduais e
associações diversas).

Consequências da entrada em vigor da LGPD 
sem a ANPD: 
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DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO SETORIAL QUE SE CONECTAM À LGPD

Conceito\Norma CDC MCI Decreto MCI LCP LAI LGPD

Conceito de dado pessoal Art. 14, inc. I Art. 4, inc. IV Art. 5º, inc. I

Banco de dados Art. 2, inc. I Art. 5º, inc. IV

Tratamento de dados Art. 14, inc. II Art. 4º, inc. V Art. 5º, inc. X 

Consentimento Art. 7, inc. VII e IX Art. 31, § 1º, inc. I Art. 5º, inc. XII

Princípio da finalidade Art. 7, inc. VIII, ‘c’ Art. 13, § 2º, inc. I Art. 5, inc. VII Art. 6º, inc. I

Princípio da minimização Art. 7, inc. VIII, ‘a’ Art. 13, § 2º Art. 3º, § 3º, inc. I Art. 6º, inc. III

Princípio da qualidade Art. 43, § 1º e § 3º Art. 3º, §2º, inc. III Art. 4, inc. VII Art. 6º, inc. V

Informação Art. 43, § 2º e 6º, § 3º  Art. 7, inc. VIII, caput Art. 5º, inc. II e IV Art. 7º
Art. 2º, inc. III; Art. 6º, 

inc. IV, 

Princípio da transparência Art. 4, caput Art. 7º, § 2º Art. 6, inc. I e Art. 31. Art. 6º, inc. VI
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COMPARATIVO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Código de Defesa do Consumidor Marco Civil da Internet Lei Geral de Proteção de Dados 

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam

sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas,

sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em

normas específicas:

Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou

administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e

11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções,

aplicadas de forma isolada ou cumulativa:

Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das

infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam

sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela

autoridade nacional:

I - multa;

(...)

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra

ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

(...)

I - advertência (...);

II - multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do

grupo econômico no Brasil no seu último exercício (...);

III - suspensão temporária das atividades (...).; ou

IV - proibição de exercício das atividades (...).

I – advertência (...);

II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento

da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou

conglomerado no Brasil no seu último exercício (...);

III - multa diária (...);

IV - publicização da infração após devidamente apurada e

confirmada a sua ocorrência;

V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração

até a sua regularização;

VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a

infração;

X - suspensão parcial do funcionamento do banco de dados

a que se refere a infração (...);

XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos

dados pessoais (...);

XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades

relacionadas a tratamento de dados.
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• Atuação da Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial;

• Notificações, inquéritos civil e ações civis públicas por supostas violações das disposições do CDC sobre

proteção de dados;

• Exigência de Relatório de Impacto à Proteção de Dados antes da vigência da LGPD e de regulamentação

da matéria pela ANPD;

• Caso Vivo: O juiz da 24ª Vara Cível de Brasília julgou improcedente pedido do MPDFT e observou que a

regulamentação do tema compete à ANDP, que ainda não se encontra organizada pela Administração

Pública Federal, e que, por isso, “não se faz possível impor o dever de elaboração do Relatório ao

requerido, em atenção ao Princípio da Legalidade”.

AUSÊNCIA DA ANPD ABRE CAMINHO PARA ÓRGÃOS CONSUMERISTAS 

OCUPAREM ESPAÇO
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• Criação de portal para receber reclamações por violação da LGPD (mesmo sem estar em vigor);

• Notificação a empresas indagando se já estão em conformidade com a LGPD (e.g.: caso TikTok);

• Artigo, Paulo Lilla: “O caso TikTok e os riscos de consumerização da LGPD”, de 21/05/2020, disponível

em: <www.migalhas.com.br/depeso/327346/o-caso-tiktok-e-os-riscos-de-consumerizacao-da-lgpd>.

• Resposta do Secretário Extraordinário de Defesa do Consumidor, Fernando Capez: “Caso TikTok: A

privacidade do público infantil não pode esperar”, de 28/05/2020, disponível em:

<www.migalhas.com.br/depeso/327795/caso-tiktok-a-privacidade-do-publico-infantil-nao-pode-esperar>.

AUSÊNCIA DA ANPD ABRE CAMINHO PARA ÓRGÃOS CONSUMERISTAS 

OCUPAREM ESPAÇO

https://www.migalhas.com.br/depeso/327346/o-caso-tiktok-e-os-riscos-de-consumerizacao-da-lgpd
https://www.migalhas.com.br/depeso/327795/caso-tiktok-a-privacidade-do-publico-infantil-nao-pode-esperar
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• Exemplo de atuação discreta e eficiente na área;

• Buscou sem sucesso obter competência concorrente com a ANPD na aplicação das sanções

administrativas do art. 52 da LGPD (vide Nota Técnica n.º 4/2019/GAB-SENACON/SENACON/MJ e Nota

Técnica n.º 5/2019/GAB-SENACON/SENACON/MJ);

• Atuação proativa em casos de incidentes que resultem em vazamentos de dados pessoais de

consumidores;

• “Consumidor.gov.br”: Contribuição para a redução da judicialização e indústria do dano moral.

Plataforma criada em junho de 2014 e monitorada pela Senacon, permite a interlocução direta entre

consumidores e aproximadamente 500 empresas cadastradas.

AUSÊNCIA DA ANPD ABRE CAMINHO PARA ÓRGÃOS CONSUMERISTAS 

OCUPAREM ESPAÇO
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CASOS BRASILEIROS PRÉ-LGPD 

Dados do Processo Breve resumo dos fatos Condenação/Acordo

DECOLAR.COM

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.

Processo Administrativo nº 08012.002116/2016-21.

Representada: Decolar.com Ltda.

Em 2016, a Decolar.com foi investigada e, após, multada, por fazer a

diferenciação de preço de acomodações e negativa de oferta de vagas de

acordo com a localização geográfica do consumidor, práticas conhecidas

como geo pricing e geo blocking e, portanto, violar os artigos nº 4º, caput,

incisos I e III; 6º, incisos II, III e IV, e 39, incisos II, IX e X do Código de

Defesa do Consumidor.

Condenação: Multa no valor de 

R$ 7.500.000,00 (sete milhões 

e quinhentos mil reais).

NETSHOES

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

Inquérito Civil Público nº 08190.044813/18-44.

Investigada: Ns2.Com Internet S.A. (Netshoes). 

Após vazamento de dados de quase dois milhões de clientes da Netshoes

no ano de 2018, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MDFT)

iniciou uma investigação acerca dos fatos, em virtude de eventual violação

das disposições do Código de Defesa do Consumidor com o

acesso/exposição indevida de milhares de consumidores brasileiros.

Segundo o MPDFT, o incidente de segurança da informação ocorrido expôs

dados dos clientes como nome, data de nascimento, endereço, CPF e

informação de pedidos de milhões de usuários. Dados bancários não foram

comprometidos.

No entanto, no decorrer das investigações, a Netshoes fechou um acordo

com o MPDFT, no qual se comprometeu a pagar a quantia de R$500.000,00

(quinhentos mil reais), à título de danos morais coletivos, bem como a

reforçar a sua segurança e se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados,

orientar seus consumidores sobre os riscos da internet, e participar de

eventos para levar ao mercado melhores práticas de proteção de dados.

Acordo: Multa no valor de 

R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais). 
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CASOS BRASILEIROS PRÉ-LGPD 

Dados do Processo Breve resumo dos fatos Condenação/Acordo

BANCO INTER

TJDFT. 15° Vara Cível da Circunscrição Especial

Judiciária de Brasília,. Processo nº 0721831-

64.2018.8.07.0001.

Ré: Banco Inter S/A.

Após o vazamento de dados pessoais de clientes do Banco Inter, o

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MDFT) iniciou uma

investigação acerca dos fatos, em virtude de eventual violação das

disposições do Código de Defesa do Consumidor com o acesso/exposição

indevida de milhares de consumidores brasileiros. Ao concluir as

investigações, o MPDFT ajuizou uma Ação Civil Pública, requerendo que o

Banco Inter fosse condenado, dentre outras coisas, o valor de

R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), à títulos de dados morais coletivos,

por ter sido negligente com os dados de seus clientes.

Segundo o MPDFT, “As tentativas de encobrir o incidente de segurança,

promovidas pelo Banco Inter, geraram prejuízos morais e insegurança aos

clientes, não clientes, investidores, acionistas, ecossistemas de Fintechs e

Startups brasileiros de dados, bem como na confiabilidade da migração dos

serviços de processamento, armazenamento e de computação em nuvem

das instituições financeiras”.

Pouco tempo depois do MPDFT ter ajuizado a ação, o Banco Inter fechou

um acordo com o MPDFT, no qual se comprometeu a pagar a quantia de

R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), à título de danos morais

coletivos, bem como a reforçar a sua segurança e se adequar à Lei Geral de

Proteção de Dados, orientar seus consumidores sobre os riscos da internet,

e participar de eventos para levar ao mercado melhores práticas de

proteção de dados.

Acordo: Dano moral no valor de 

R$1.500.000,00 (um milhão e 

quinhentos mil reais). 
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CASOS BRASILEIROS PRÉ-LGPD 

Dados do Processo Breve resumo dos fatos Condenação/Acordo

STJ. Recurso Especial 1.758.799/MG, Terceira

Turma, Relatora Ministra Nancy Andrigui, julgado em

12 nov.2019, DJe: 19 nov.2019.

O Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do Recurso Especial

nº 1.758.799, determinou que gestoras de bancos de dados que

compartilham dados pessoais de consumidores brasileiros devem informar

antecipadamente ao titular dos dados sobre o processamento de seus

dados, sob pena de ter que pagar uma indenização por dano moral.

Ao analisar o mérito do Recurso Especial, a relatora, ministra. Nancy

Andrighi, constatou que a hipótese do caso é diferente da situação descrita

no artigo 43 do CDC, de modo que as gestoras de bancos de dados devem

sim garantir que os titulares dos dados sejam informados com antecedência.

Segundo a ministra Nancy Andrighi, em se tratando de compartilhamento

das informações do consumidor pelos bancos de dados, deve ser

observada a regra do inciso V do artigo 5º da Lei 12.414/2011, a qual

assegura ao cadastrado o direito de ser informado previamente sobre a

identidade do gestor e sobre o armazenamento e o objetivo do tratamento

dos dados pessoais. Ainda, a ministra considerou que as alterações da Lei

12.414/2011 — promovidas pela Lei Complementar 166/2019 — não

eximem o gestor do banco de dados de comunicar ao consumidor o uso dos

dados pessoais.

Manutenção da condenação 

em segunda instância:  

pagamento de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a título de 

compensação

do dano moral.
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CASOS BRASILEIROS PRÉ-LGPD 

Dados do Processo Breve resumo dos fatos Condenação/Acordo

FACEBOOK

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.

Processo Administrativo nº 08012.000723/2018-19.

Representados: Facebook Inc. e Facebook Serviços

Online do Brasil Ltda.

O processo de investigação foi aberto pelo Departamento de Proteção e

Defesa do Consumidor (DPDC), após a imprensa divulgar que o escândalo

envolvendo o compartilhamento indevido de dados pessoais dos usuários

da rede social Facebook com a consultoria de marketing político Cambridge

Analytica poderia ter abrangido dados pessoais de usuários brasileiros.

Durante as investigações, o DPDC concluiu pela existência de prática

abusiva por parte do Facebook Inc. e Facebook Serviços Online do Brasil

Ltda. no Brasil e, e, por conseguinte, de existente violação aos artigos 4º,

caput, I, III e IV; 6º, II, III, IV e VI, art. 18, art. 31; art. 37 e art. 39, todos do

CDC e, dos artigos 2º, inc. II e III, e 7º, incs. VI, VII, VIII, IX, e XIII, do MCI.

Segundo a decisão, “resta evidente que dados dos cerca de 443 mil

usuários da plataforma estavam em disposição indevida pelos

desenvolvedores do aplicativo thisisyourdigitallife para finalidades, no

mínimo, questionáveis, e sem que as representadas conseguissem

demonstrar eventual fato modificativo de que tal número foi efetivamente

menor”.

Multa no valor de 

R$ 6.600.000,00 (seis milhões 

e seiscentos mil reais). 
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CASOS BRASILEIROS PRÉ-LGPD 

Dados do Processo Breve resumo dos fatos Sanção Adm.

TJSP. Processo nº 1090663-42.2018.8.26.0100

37ª Vara Cível do Foro Central Cível

Partes: IDEC, Via Quatro, Defensoria Pública do

Estado de São Paulo e Instituto Alana.

Ação civil pública proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do

Consumidor (IDEC) em face da empresa Concessionária da Linha 4 Do

Metrô de São Paulo S.A. (Via Quatro), em virtude da implementação de

sistema de câmeras com tratamento de imagens dados biométricos (por

meio de portas interativas digitais) nas linhas de metrô operadas pela ré em

São Paulo (Luz, República, Paulista, Fradique Coutinho, Faria Lima,

Pinheiros e Butantã).

O IDEC requereu a concessão de tutela de urgência para que a Via Quatro

cessasse a coleta de dados por meio das portas interativas digitais, sob

pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, que ao final do

processo, a Via Quatro fosse condenada a, dentre outras coisas, pagar uma

indenização por danos morais coletivos em importe não inferior a R$

100.000.000,00 (cem milhões de reais).

A tutela de urgência foi concedida e, após, a Ré apresentou manifestação

na qual argumenta, dentre outras coisas, que a tecnologia empregada não

se relaciona ao reconhecimento facial, apenas detecção de rostos

classificáveis em categorias de expressões, gênero e biótipos; e que não há

armazenamento de imagens nem tratamento de dados pessoais, uma vez

que só coleta dados para fins estatísticos.

Após, outros atores foram admitidos no processo como amicus curiae e

diversas provas foram apresentadas, estando o processo, atualmente, em

fase de provas.

N/A. Ação ainda em 

andamento.

VIA QUATRO
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CASOS BRASILEIROS PRÉ-LGPD 

Dados do Processo Breve resumo dos fatos Sanção Adm.

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.

Processo Administrativo nº 08012.001387/2019-11.

Representada: Cia. Hering.

Trata-se de procedimento administrativo instaurado de ofício pelo

Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), contra a Cia.

Hering, destinado a averiguar supostas práticas abusivas decorrentes da

instalação de tecnologias instaladas em uma e suas lojas, que realizam o

reconhecimento facial e mapeamento de calor para análise dos dados

pessoais de seus clientes. Ante os indícios de violação aos artigos 4º,

incisos I e III; 6º, incisos II, III, IV e VI; 39, IV; e 43 do CDC, o DPDC

determinou a instauração de processo administrativo, em 30/08/2019. Em

suas manifestações no procedimento administrativo, a Cia. Hering afirmou

que não realiza reconhecimento facial, mas, apenas, detecção facial e que

os dados coletados são anonimizados e agrupados. Para a Cia Hering,

reconhecimento facial se trata de um método automatizado de biometria

utilizado apenas para criação de assinatura facial e identificação de pessoas

através de imagens e/ou vídeos, enquanto a detecção seria, sob sua ótica,

apenas capaz de perceber a presença de faces numa imagem e extrair

informações como gênero, raça e emoções. Contudo, para extrair

informação do consumidor analisado é necessário: coletar, classificar,

utilizar, processar, armazenar e avaliar os seus pontos de referência da

face, além da posterior eliminação destes dados, processos que implicam

tratamento de dados pessoais dos consumidores, conforme art. 5º, X, da

LGPD c/c art. 7º, inc VIII do MCI. A Cia. Hering foi condenada em

14/08/2020.

Multa no valor de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais).

HERING
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LGPD COMPLIANCE IN A NUTSHELL: QUAIS PERGUNTAS A 

ORGANIZAÇÃO DEVE SABER RESPONDER? 

Quais dados a empresa trata?  De que forma?

Qual é o tratamento dispensado aos dados? Para que? É necessário? É adequado à Lei e aos interesses do 
titular? 

Há compartilhamento de dados com terceiros? Por que, para que, com quem e onde? Como são os 
contratos?

A empresa possui Políticas de Proteção de Dados  e Privacidade ?

Vazamentos de dados: Como a empresa registra incidentes? Como adminsitra/repara essas situações? 
(accountability)

Como a empresa lida com solicitações dos titulares? 

A empresa mantém atualizados todos os itens acima?
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O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais
que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse (art. 37).

O programa de governança em privacidade deve, no mínimo (art. 50, I):

• Demonstrar o comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas de compliance em
proteção de dados;

• Ser aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle;

• Ser adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados
tratados;

• Estabelecer políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de
impactos e riscos à privacidade;

• Ter o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular dos dados;

• Estar integrado a sua estrutura geral de governança com aplicação de mecanismos de supervisão internos e
externos;

• Contar com planos de resposta a incidentes e remediação; e

• Ser atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e
avaliações periódicas.

PROGRAMA DE GOVERNANÇA EM PRIVACIDADE
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Prioridade 1:
• Compreensão do impacto da LGPD na organização e obtenção do suporte da alta administração para o

processo.

Prioridade 2:
• Nomeação de Encarregado em proteção de dados (Data Protection Officer- DPO).

Prioridade 3:
• Mapeamento das operações de tratamento realizadas pela organização e manter registro.

Prioridade 4:
• Estabelecimento do papel e das obrigações da organização como controlador e/ou operador de dados

pessoais.

Prioridade 5:
• Avalição dos gaps de privacidade e segurança da informação da organização.

Prioridade 6:
• Elaboração de programa de governança em privacidade, cobrindo os requisitos LGPD.

CHECKLIST DE PRIORIDADES PARA ADEQUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO À 

LGPD - I

Fonte: CENTRE FOR INFORMATION POLICY LEADERSHIP (CIPL) E CENTRO DE DIREITO, INTERNET E SOCIEDADE OF INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO (CEDIS-IDP). Top Priorities 

for Public and Private Organizations to Effectively Implement the New Brazilian General Data Protection Law (LGPD). Brasília: 2020 (online). 
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Prioridade 7
• Definir as bases legais para as atividades de tratamento de dados pessoais realizadas pela

organização.

Prioridade 8
• Definir medidas técnicas e organizacionais para segurança da informação a serem adotadas pela

organização, bem como um plano de resposta a incidentes de segurança da informação.

Prioridade 9
• Identificar todos os terceiros com os quais a organização compartilha dados pessoais e estabelecer um

processo de gerenciamento de tais compartilhamentos.

Prioridade 10
• Identificar os fluxos de dados pessoais transfronteiriços da organização (entrada e saída) e implementar

mecanismos de transferência internacional de dados e salvaguardas adequados.

Prioridade 11
• Criar processos eficazes o gerenciamento de solicitações de dos titulares dos dados.

Prioridade 12
• Treinar funcionários sobre o LGPD e criar um programa de conscientização.

CHECKLIST DE PRIORIDADES PARA ADEQUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO À 

LGPD - II

Fonte: CENTRE FOR INFORMATION POLICY LEADERSHIP (CIPL) E CENTRO DE DIREITO, INTERNET E SOCIEDADE OF INSTITUTO BRASILIENSE DE DIREITO PÚBLICO (CEDIS-IDP). Top Priorities 

for Public and Private Organizations to Effectively Implement the New Brazilian General Data Protection Law (LGPD). Brasília: 2020 (online). 
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DÚVIDAS? 

Fonte: <a href="https://stories.freepik.com/people">Illustration by Freepik Stories</a>. 

Nossos contatos

Paulo Lilla

paulo.lilla@lefosse.com

Carla Segala

carla.segala@lefosse.com

mailto:paulo.lilla@lefosse.com
mailto:carla.segala@lefosse.com
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Rua Tabapuã, 1227 14º andar 

04533-014 São Paulo SP Brasil 

www.lefosse.com

Avenida Presidente Wilson, 231 conj. 2703

20030-905 Rio de Janeiro RJ Brasil

www.lefosse.com


