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Porque a LGPD é importante?

https://www.youtube.com/watch?v=I7z3YfUvZHY

https://www.youtube.com/watch?v=I7z3YfUvZHY


Origem da LGPD



Origem da LGPD

✓ Transformação cultural mundial

✓ Valorização dos dados pessoais ($)

✓ Aumento do volume de geração e utilização de
dados pessoais

✓ Mudanças de utilização e armazenamento de
dados

✓ Necessidade de proteger dados pessoais

✓ Necessidade de proteger organizações

✓ Necessidade de compartilhamento de dados com
empresas e países (respeitar as leis locais)



Origem da LGPD

✓ Brasil: base é o Regulamento Geral de
Proteção de Dados (RGPD/GDPR):

✓ Versão prévia: 1995 – Diretiva de Proteção de
Dados

✓ Idealizado: 2012
✓ Aprovado: 2016 *
✓ Entrada em vigor: 2018

* Eleições americanas



Origem da LGPD

✓ Outros países (mais de 130)
✓ Estados Unidos:

✓ Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) de 1996;

✓ Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) de 1998;

✓ California Consumer Privacy Act (CCPA) de 2018;

✓ California’s Consumer Privacy Rights Act (CPRA) de 2020 (em
vigor em 2023).

✓ Japão: Act on the Protection of Personal Information:
2003

✓ Canadá: Personal Information Protection and
Electronic Documents Act: 2000

✓ China: PRC Cybersecurity Law: 2017

✓ África do Sul: Protection of Personal Information Act:
2013



Origem da LGPD

✓ Outros países:

✓ Argentina Ley de Protección de los Datos Personales
Nº 25.326➔ 2000

✓ Chile Ley Nº 19.628 Protección de datos de carácter
personal➔1.999

✓ Colômbia Ley 1.266 ➔ 2008 (Habeas Data) e Ley
1.581➔ 2012

✓ México Ley federal de protección de datos
personales en posesión de los particulares➔ 2.010

✓ Peru Ley N 29.733 Ley de Protección de Datos
Personales➔ 2.011

✓ Uruguai Ley N 18.331 Ley de Protección de Datos
Personales y Acción de Habeas Data➔2.008



Origem da LGPD

✓ Brasil: publicação e vigência: Lei 13.709
de 14/08/2018

✓ Vigências específicas:
✓ 28/12/2018: Disposições sobre a Autoridade

Nacional de Proteção de Dados – ANPD

✓ Vigência integral original: 15/02/2020

✓ 01/08/2021: Artigos que tratam das sanções
administrativas





Noções gerais
✓ Dado pessoal: qualquer informação que identifique
a pessoa natural ou possa identificá-la.

✓ Exemplos: nome, número de CPF, número de identidade,
matrícula funcional, endereço residencial

✓ Dado pessoal sensível: dados pessoais que são, por sua natureza,
particularmente sensíveis em relação aos direitos e liberdades
fundamentais e que, por isso, merecem proteção específica, pois o
contexto de seu tratamento pode criar riscos e discriminação.
✓ 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

✓ Anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a
possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo



Noções gerais



✓ Além da LGPD, há outras leis que garantem outros
direitos, por exemplo:
✓ Pessoas físicas: garantia de preservação à intimidade,

imagem, honra e vida privada.

✓ Direitos de nascituros (ex. pensão alimentícia) e falecidos
(ex. imagem).

✓ Pessoas jurídicas: sigilo, propriedade intelectual, direito
autoral, marca e patente.

✓ Constituição Federal, Código Civil, Código de Defesa do
Consumidor, etc.

✓ Um dano causado a uma pessoa pode ser objeto de
ação de regresso.

Noções Gerais



Noções gerais

✓ Tratamento de dado: toda operação realizada com dados pessoais,
como as que se referem (dados em meio físico ou digital).

Coleta Produção

Recepção Classificação

Utilização Acesso

Reprodução Transmissão

Distribuição Processamento

Arquivamento Armazenamento

Eliminação Avaliação da informação

Modificação Comunicação

Transferência Difusão

Controle da informação Extração



Noções gerais - princípios
✓ Finalidade: propósitos legítimos, específicos, explícitos e

informados

✓ Adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades

informadas

✓ Necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de
suas finalidades

✓ Não discriminação: impossibilidade de tratamento para fins discriminatórios
ilícitos ou abusivos

✓ Livre acesso: consulta facilitada e gratuita

✓ Transparência: garantia de informações claras, precisas e facilmente acessíveis

✓ Qualidade dos dados: garantia de exatidão, clareza, relevância e atualização dos
dados

✓ Segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os
dados

✓ Prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos

✓ Responsabilização e prestação de contas: demonstração da adoção de
medidas para cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e sua eficácia



Noções gerais

Fonte: Global Gestão Corporativa de Sistemas



Noções gerais

✓ Teste de proporcionalidade

Teste Análise

Legitimidade Situação concreta
Dados tratados
Interesse no tratamento legítimo, lícito, adequado,
proporcional

Necessidade Qual uso de base legal mais adequada
Os dados devem ser usados apenas para aquela
finalidade

Balanceamento Respeitar direitos e liberdades fundamentais da
pessoa natural

Salvaguardas Transparência do tratamento
Medidas para proteção de dados e redução de riscos
Práticas de controle com criptografia



Noções gerais - personas

✓ Titular: pessoa natural a quem se referem os dados
pessoais que são objeto de tratamento

✓ Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de
dados pessoais. Exemplo: órgãos e entidades da prefeitura

✓ Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,
que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.
Exemplo: empresa que fornece à órgãos e entidades cartão-
transporte, cartão-refeição.

✓ Agentes de tratamento: operador e controlador

✓ Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar
como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos
dados e a ANPD



Noções gerais

DPO (RGPD) Encarregado (LGPD)

Obrigatório nos casos previstos Obrigatório mas ANPD pode regulamentar
dispensando

Age de forma independente -

Especialista em legislação e sistemas de
informação

-

Acesso a alta administração -

Contribuir para a governança e assegura
conformidade

-

Pode ser responsabilizado em caso de
danos

- (art. 43, III: terceiro?)

Lei descreve detalhadamente as funções Depende de regulamentação da ANPD

Ponto de contato entre controlador e Autoridade Nacional, aceitar e responder
comunicação dos titulares, prestar esclarecimentos, sua identificação e contato devem
ser divulgados.



Noções gerais - direitos

Fonte: https://lgpd.mg.gov.br/

https://lgpd.mg.gov.br/


Noções gerais

✓Não se aplica a tratamento de dados:

✓ De empresas
✓ De pessoas falecidas
✓ Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente

particulares e não econômicos;
✓ Realizado para fins exclusivamente: jornalístico e artísticos; ou

acadêmicos
✓ Realizado para fins exclusivos de: segurança pública; defesa

nacional; segurança do Estado; ou atividades de investigação e
repressão de infrações penais

✓ Provenientes de fora do território nacional e que não sejam
objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com
agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência
internacional de dados com outro país que não o de proveniência



Noções gerais

Segurança da 
Informação: 
garante a 
confidencialidade, 
integridade e 
disponibilidade 
(CID)

Privacidade de 
dados: garante a 
CID mas também 

a proteção de 
dados através das 

regras de 
tratamento



Noções gerais
✓ Cookies são pequenos arquivos de texto que podem ser salvos no

dispositivo (computador, tablet ou telefone) do usuário, quando visita
um sítio na internet. Isso serve para aprimorar a experiência do usuário
e sua navegação pelas páginas.

https://profmatheus.com/


Noções gerais



Noções gerais



Noções gerais

Fonte: https://www.enforcementtracker.com/

✓ Maiores punições pela Agência Europeia  (2 apenas por vazamentos)

https://www.enforcementtracker.com/


ANPD

✓ Estrutura: vinculado à presidência. Estrutura de 20 pessoas

✓ Proposta de autarquia: encaminhado pedido para Ministério da
Economia para a criação de autarquia a partir de 2022

✓ Procedimentos de regulamentação:
I - Agenda Regulatória;

II - Projeto de Regulamentação;

III - Análise de Impacto Regulatório;

IV - Consulta Interna;

V - Consulta à sociedade;

VI - Análise jurídica;

VII - Deliberação pelo Conselho Diretor; e

VIII - Avaliação do Resultado Regulatório.

(PORTARIA ANPD Nº 16, DE 8 DE JULHO DE 2021)

✓ Papel educativo e sancionador



CNPD

✓ Nomeação pela ANPD

✓ 23 componentes; prestação de serviço público relevante,
não remunerada

✓ Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados
Pessoais e da Privacidade:

✓ Propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a
elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e
da Privacidade e para a atuação da ANPD

✓ Elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da
Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade;

✓ Sugerir ações a serem realizadas pela ANPD;
✓ Elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a

proteção de dados pessoais e da privacidade; e
✓ Disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e

da privacidade à população.



ANPD

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

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, excluídos os tributos, limitada, no total, a
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

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 pelo período
máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de
tratamento pelo controlador;

XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração
pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período;

XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.

Obs: órgãos e entidades públicos: não sofrem multas porém
cabe aplicação de Estatuto do servidor, LAI e Lei de
Improbidade Administrativa.



Mudança de cultura...





Implementado a LGPD na
Administração Municipal



Implementado a LGPD

Fonte: http://www.sobreadministracao.com/o-ciclo-pdca-deming-e-a-melhoria-continua/

http://www.sobreadministracao.com/o-ciclo-pdca-deming-e-a-melhoria-continua/


Implementado a LGPD

1. Quanto órgão ou entidade está disposto

a investir em proteção de dados: visão, e

patrocínio pela alta administração.

2. Nomear comitê de privacidade ou equipe de
privacidade e encarregado

2.1 Comitê de privacidade:
✓ Multidisciplinar
✓ TI, Jurídico, RH, Controle e outras
✓ Regras para implantação

2.2 Encarregado:
✓ Um para todo o município ou por órgão/entidade?
✓ Profissional independente ou servidor?
✓ Qual o perfil desejado?



Implementado a LGPD

3. Criar uma política de privacidade

(estratégica, divulgada internamente):
✓ Objetivo

✓ Escopo

✓ Riscos e responsabilidades: direção, encarregado, TI,
RH, Compras, servidores, etc.

✓ Indica como os dados pessoais são tratados

✓ Conformidade geral da organização: tratamento de
incidentes, capacidade de aplicar penalidades e ações
disciplinares, política de cookies, prestação de contas,
outras políticas relacionadas.



Implementado a LGPD

Políticas a serem revistas (exemplos)

✓ TI: acesso lógico, dispositivos móveis e trabalho remoto,
restrições sobre o uso e instalação de software, backup em
nuvem, transferência da informação, segurança nas
comunicações, acesso sem fio.

✓ Administrativo/Jurídico: acesso físico, RH (registros de
informações), mídia social, monitoramento de
colaboradores locais de trabalho, programas de saúde dos
colaboradores, auditoria.



Implementado a LGPD

4. Divulgar a política internamente.

✓ Realizar treinamentos a todos os colaboradores.

5. Analisar os processos internos:
✓ Exemplos de pontos avaliados sobre maturidade:

✓ A base legal para cada atividade de tratamento está
documentada?

✓ A finalidade de cada atividade de tratamento está
documentada?

6. Realizar inventário de dados
✓ A atividade deve ser realizada internamente pelas áreas

que detêm os dados.
✓ Pode a Administração precisar contratar profissionais,

consultorias ou softwares de adequação.



Implementado a LGPD

Importância da análise de processos para tudo, inclusive
para a realização do inventário de dados:

✓ Registra todos os procedimentos internos

✓ Permite que o novo servidor na área entenda o funcionamento

✓ Permite a revisão frequente e os pontos de melhora

✓ Desconcentra o conhecimento na mão de alguns

✓ Acaba com a “Síndrome de Gabriela”

✓ Permite o conhecimento de todos os sistemas (exemplo: SEI,
SICOP), ferramentas (exemplo: formulários, planilhas).

✓ Permite a realização do inventário de dados uma vez que são
conhecidos todos os documentos transacionados.



Implementado a LGPD



Implementado a LGPD

https://youtu.be/3pBk1R9eGVg

https://youtu.be/3pBk1R9eGVg


Implementado a LGPD



Implementado a LGPD



Implementado a LGPD

✓ Alguns (poucos) exemplos de pontos avaliados
sobre inventário de dados no RH:

✓ Os dados pessoais dos servidores coletados são apenas os
indispensáveis para a atuação da área?

✓ Os dados de crianças e adolescentes, filhos de

✓ servidores, são adequadamente guardados e descartados quando
não são mais necessários?

✓ Os dados relativos à saúde do servidor (atestados, consultas, por
exemplo) são tratados com a finalidade e no tempo necessário?

✓ Os dados dos servidores são repassados para outros locais?
Quais? Fornecedores (exemplo: crachá)? Órgãos públicos
(exemplo: TCE)? Quais os cuidados são tomados para que não
ocorra uso indevido?

✓ As informações divulgadas nos sites têm base legal? Há
observância da Lei de Acesso à Informação?



Implementado a LGPD

✓ Planilha de mapeamento (www.lgpd.mg.gov.br)

Documento utilizado na coleta Tipo de dado pessoal

Classificação Titular

Finalidade de coleta Meio de coleta

Forma de armazenamento Local de armazenamento

Período de retenção do armazenamento Existe descarte do dado

Forma de descarte Existe backup do dado

Tipos de tratamentos por controlador e por

operador

Existe compartilhamento com terceiros

Nome terceiro Hipótese para tratamento de dados

Base legal Existe consentimento?

Forma de coleta do consentimento Controles existentes

http://www.lgpd.mg.gov.br/


Implementado a LGPD

7. Enquadrar o nível de maturidade:



Implementado a LGPD

8. Planejar as atividades de adequação

✓ Atualizar cronograma definindo entregas

✓ Atualizar o plano de implantação.

✓ Avaliar o nível de risco das atividades que envolvam dados
pessoais e a forma de mitigação.

✓ Adquirir recursos de TI para maior segurança quando do
tratamento de dados para auxílio na implantação.

✓ Adquirir software



Implementado a LGPD

9. Implantação (exemplos)

✓ Adequar formulários físicos e digitais conforme sua finalidade e
observando a existência de base legal.

✓ Adequar minutas de edital, contratos, convênios e outros
acordos.

✓ Elaborar aditivos a contratos em vigor para adequação.

✓ Criar aviso de privacidade para os pontos de coleta.

✓ Implantar e aperfeiçoar controles físicos e digitais.

✓ Elaborar política de resposta a incidentes.

✓ Implantar canais de comunicação (Ouvidoria).



Implementado a LGPD

10. Governança
✓ Garantir a continuidade da adequação

✓ Controlar a manutenção das ações

✓ Criar normativos e rotinas

✓ Adequação a decisões da ANPD

11. Melhoria contínua

✓ Otimização de processos

✓ Aumenta eficiência

✓ Considerar reclamações em ouvidoria e incidentes



LGPD x LAI

✓ Transparência x Proteção de dados

✓ Parecer AGE-MG

✓ ANPD - regulamentos

“A proteção à privacidade não pode 
impedir a divulgação de informações de 
inegável interesse público.”



Referências para consulta
✓ Regulamento Geral de Proteção de Dados: https://gdprinfo.eu/pt-pt/pt-pt-article-1

✓ Lei Geral de Proteção de Dados: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2018/lei/l13709.htm

✓ Explicando o escândalo da Cambridge Analytica com o Facebook: 
https://www.youtube.com/watch?v=GAqdiYJejlo

✓ Como a Cambridge Analytica analisou a personalidade de milhões de usuários no Facebook: 
https://www.youtube.com/watch?v=x1SnHHby0wA

✓ As diferenças entre o Data Protection Officer (DPO) e o encarregado de dados pessoais: 
https://lawquest.com.br/as-diferencas-entre-o-data-protection-officer-dpo-e-o-encarregado-
de-dados-pessoais/

✓ Entrevista com a diretora da ANPD: 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=117872870263716&ref=watch_permalink

✓ Agenda regulatória ANPD: http://www.anp.gov.br/arquivos/acesso-informacao/agenda-
regulatoria/ar-20-21.pdf

✓ Portaria 16/2021: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-16-de-8-de-julho-de-2021-
330970241

✓ LGPD – Serpro:  https://www.serpro.gov.br/lgpd

✓ LGPD – MG: https://lgpd.mg.gov.br/

✓ Manual AGE-MG: https://advocaciageral.mg.gov.br/publicacao/manual-de-
interpretacao-da-lgpd/

https://gdprinfo.eu/pt-pt/pt-pt-article-1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GAqdiYJejlo
https://www.youtube.com/watch?v=x1SnHHby0wA
https://lawquest.com.br/as-diferencas-entre-o-data-protection-officer-dpo-e-o-encarregado-de-dados-pessoais/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=117872870263716&ref=watch_permalink
http://www.anp.gov.br/arquivos/acesso-informacao/agenda-regulatoria/ar-20-21.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-16-de-8-de-julho-de-2021-330970241
https://www.serpro.gov.br/lgpd
https://lgpd.mg.gov.br/
https://advocaciageral.mg.gov.br/publicacao/manual-de-interpretacao-da-lgpd/


Referências para consulta
✓ Papel da Ouvidoria: https://m.youtube.com/watch?v=sT2s4uqQNno

✓ Conversas sobre LGPD e ouvidoria: https://m.youtube.com/watch?v=sT2s4uqQNno

✓ Bate-papo com DPO da ANPD: 
https://www.instagram.com/p/CRRNU_1jnIT/?utm_medium=copy_link

✓ LGPD e prevenção contra fraudes: 
https://www.youtube.com/watch?v=015QQSb2IOM

✓ Implementação da LGPD na Administração Pública: 
https://youtu.be/CKSZQAvPV_0

✓ LGPD e Setor Público: Conceitos, Dúvidas e Desafios: 
https://gestgov.discourse.group/t/lgpd-e-setor-publico-conceitos-duvidas-e-
desafios/5883/7

✓ Privacidade acima de tudo: LGPD em órgãos públicos: 
https://www.youtube.com/watch?v=i11seUVu_Oc

✓ Hora do DPO com o diretor de fiscalização da ANPD: 
https://www.youtube.com/watch?v=xqtFpU-raiM

✓ Miriam Wimmer: https://www.linkedin.com/in/miriamwimmer/

✓ LGPD na Administração Pública: https://www.instagram.com/lgpdadmpub/

✓ Guias operacionais: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-
de-dados/guias-operacionais-para-adequacao-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-
pessoais-lgpd

https://m.youtube.com/watch?v=sT2s4uqQNno
https://m.youtube.com/watch?v=sT2s4uqQNno
https://www.instagram.com/p/CRRNU_1jnIT/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=015QQSb2IOM
https://youtu.be/CKSZQAvPV_0
https://gestgov.discourse.group/t/lgpd-e-setor-publico-conceitos-duvidas-e-desafios/5883/7
https://www.youtube.com/watch?v=i11seUVu_Oc
https://www.youtube.com/watch?v=xqtFpU-raiM
https://www.linkedin.com/in/miriamwimmer/
https://www.instagram.com/lgpdadmpub/
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/seguranca-e-protecao-de-dados/guias-operacionais-para-adequacao-a-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais-lgpd


Contatos:

Linkedin: andreahsoares

Instagram: andrea.hsoares


