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Importância do tema

• Governança de dados como um dos
problemas jurídicos, políticos, econômicos
e sociais mais importantes da nossa
época
• A LGPD vai realmente entrar em vigor?
• A LGPD vai “pegar”?



Objetivos da LGPD

• 3 estágios da privacidade: intimidade e
sigilo→ autodeterminação e
controle informacional→ identidade,
igualdade, liberdade e cidadania
• Abordagem patrimonial X existencial→
o que está sujeito à disponibilidade e à
negociação?



Economia movida a dados

• Privacidade → capitalismo de vigilância e 
mercado de tempo, atenção, influência e
manipulação
• Assimetria informacional (Black Box Society)
• Função econômica dos dados pessoais
• Dados e vantagens competitivas



Quais dados são objeto da LGPD?

• Dados pessoais:
“informação relacionada a pessoa natural identificada ou
identificável”

• Dados 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”



O que é tratamento de dados?

Tratamento: toda operação realizada com dados
pessoais, como as que se referem a coleta, produção,
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência,
difusão ou extração (Art. 5º, X da Lei nº 13.709/18)



Sujeitos relevantes

• Titular
• Controlador
• Operador
• Encarregado
• ANPD
• CNPDPP



Condições para o tratamento de dados 
pessoais e sensíveis

• Dados pessoais: Art. 7º da LGPD
• Dados sensíveis: Art. 11 da LGPD



Hipóteses de Tratamentos dos Dados Pessoais, art. 7º, 
LGPD

Hipóteses tratamentos dos Dados Pessoais Sensíveis, art. 11º, 
LGPD

I – Consentimento pelo titular de forma específica e 
destacada, para finalidades específicas.

I – Consentimento pelo titular de forma específica e destacada, para 
finalidades específicas;

II – Para o cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória pelo controlador;

II, “a”- para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 
controlador;

V – Execução de contrato ou de procedimentos 
preliminares relacionados a contrato; Não há essa hipótese;

VI – Para o exercício regular de direitos em processo 
judicial, administrativo ou arbitral;

II, “d”- exercício regular de direitos, em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

VII – para a proteção da vida ou da incolumidade física 
do titular ou de terceiros;

II, “e” – proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de 
terceiros;

VIII – para a tutela da saúde, exclusivamente, em 
procedimento realizado por profissionais de saúde, 
serviços de saúde ou autoridade sanitária;

II, “e”- tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado 
por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

IX – Legítimo interesse; Não há essa hipótese;

X – Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao 
disposto na legislação pertinente; Não há essa hipótese;

Não há essa hipótese de forma expressa, embora o 
entendimento é que já esteja incorporada na hipótese do 
legítimo interesse, art. 7º, inciso IX.

II, “g” garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos 
processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas 
eletrônicos.



Princípios gerais

• Finalidade, adequação;
• Necessidade, livre acesso;
• Qualidade, transparência;
• Segurança, prevenção;
• Não discriminação, responsabilização e
• Prestação de contas.



Decisões Totalmente Automatizadas

• “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, incluídas as decisões destinadas a definir o
seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de
crédito ou os aspectos de sua personalidade. ” (Art.
20, caput, da Lei nº 13.709/18)



Quando a LGPD não se aplica

• Fins não econômicos;
• Fins jornalísticos ou acadêmicos;
• Razões de Estado



Anonimização 

• Dados anônimos
• Procedimento de anonimização
• Reversão da anonimização



Responsabilidade

• Direito Sancionador
• Responsabilidade civil
• Responsabilidade solidária



Sanções Administrativas (Art. 52 da Lei nº 
13.709/18) 

“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 - 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;



Sanções Administrativas (Art. 52 da Lei nº 
13.709/18) 

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; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

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; (Incluído pela Lei nº 13.853,
de 2019)

XII - proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de
dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)



Boas práticas em proteção de dados

• Compliance
• Termos de Uso e Política da Privacidade
• Transparência
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1. Categorização não é discriminação

O princípio da não discriminação (art. 6°, IX): “impossibilidade de realização do
tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos.”
Nem toda discriminação é ilícita ou abusiva:
• Ex. 1: Precificação diferenciada de seguros de automóvel ou residencial a partir de

dados do CEP de residência do segurado.
• Ex. 2: Doença preexistente como fator de agravo no valor do prêmio do seguro de

saúde.



2. Teste de ponderação



2. Teste de ponderação
Fase 1: Avaliação da finalidade

O que se quer fazer com esses dados? 

Há uma finalidade legítima? 

É lícito? 

Faz sentido dentro das atividades regulares? 



2. Teste de ponderação

Fase 2: Necessidade do tratamento
O controlador precisa de fato desses dados? 
A informação só é útil ou realmente necessária para as finalidades?



2. Teste de ponderação

Fase 3: Impacto sobre o titular e ponderação de interesses

Há alguma violação dos direitos dos titulares?

Os titulares são postos numa posição desvantajosa que justificaria não utilizar 
aquela informação?

Os interesses do controlador preponderam sobre os direitos fundamentais do 
titular?



2. Teste de ponderação

Fase 4: Demonstração de conformidade 

Relatório de impacto à proteção de dados pessoais (Art. 10º, §3º)

à Qual a ponderação, qual o raciocínio jurídico o controlador adota que justifica o 
tratamento com base no legítimo interesse?



3. Fiscalização dos órgãos competentes
Caso alguma exigência regulatória vier a estabelecer o dever de tratamento de dados
pessoais em desconformidade com a LGPD, referido órgão ou entidade publica
estará́ sujeito às penas previstas (art. 52, caput e 3º).

Entretanto, enquanto a ANPD não se estruturar de modo efetivo (art. 55-k), os
demais órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao
tema de proteção de dados pessoais poderão exercer uma aplicação sancionatória
fragmentada.



4. Cumprimento de exigências legais e 
regulatórias

Importante base legal para tratamento de dados pessoais “comuns” (art. 7º, II) e
sensíveis (art. 11, II, “a”) e para justificar a guarda de dados após o término do
período de tratamento que ensejou a sua coleta (art. 16, I).
Exemplos aplicáveis ao setor de seguros:
• Circulares SUSEP n° 74/99 (guarda de documentos), e nº 445/12 (lavagem de

dinheiro).
• Resolução Normativa ANS nº 117/05 (lavagem dinheiro).



5. Gestão de banco de dados

2 pontos centrais sobre a gestão de um banco de dados:

• Necessidade de garantir a segurança dos dados armazenados, inclusive com 
observância dos padrões que venham a ser definidos pela ANPD (art. 46, §1º) 
• Necessidade de verificação da manutenção de situação que respalde a 

conservação dos dados. 



5. Gestão de banco de dados

Enquanto não tiver sido alcançada a finalidade do tratamento, a operação não 
estará́ finalizada, tornando necessário o armazenamento seguro dos dados (art. 6º, 
VII e 46). 
Ex: dados coletados na etapa de subscrição e necessários à execução do contrato
Além das hipóteses que a LGPD expressamente autoriza (art.16): cumprimento de 
obrigação legal, transferência à terceiros, uso exclusivo do controlador, etc.



5. Gestão de banco de dados

Destaque-se que a consulta a bases de dados geridas por empresas ou mesmo por
órgãos públicos muitas vezes decorre de disposição regulatória, como ocorre no
caso da Circular Susep no 445/2012, que dispõe sobre controles internos específicos
para a prevenção e combate aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos
e valores



5. Gestão de banco de dados

Direito de Portabilidade (ainda vai ser regulamentado pela ANPD)

Controladores deverão desenvolver os seguintes processos:
• Exportar os dados para portabilidade de maneira inteligível;
• Preparar-se para recebê-los de concorrentes em diferentes formatos;
• Avaliar se existem dados recebidos em excesso para a finalidade pretendida e 

excluí-los.



6. Tratamento de dados pelo RH
Dados de empregados, estagiários, candidatos a vagas, prestadores de serviço 
(pessoas físicas) 
Usualmente os dados nessa relação são tratados para fins de: 
• Cumprimento de obrigações legais ou regulatórias (por exemplo, eSocial, DIRF, 

CAGED/RAIS); 
• Cumprimento dos deveres decorrentes do próprio contrato (ex. pagamento, 

concessão de férias, licença paternidade ou maternidade); ou
• Exercício regular de um direito (ex. o caso de uma reclamação trabalhista). 



7. Agentes de tratamento no setor de seguros
• Corretores: Profissional independente, que representa o segurado, sem vínculo 

com a seguradora.
• Representantes de Seguro: Pessoa jurídica que vende contratos de seguro em 

nome da seguradora.
• Estipulantes: representam um grupo de segurados e negocia com a seguradora. 
• Prestadores de Serviço: oficinas, clínicas, guinchos, assistência técnica, etc..
• Resseguradores: Seguro da da seguradora. 
• Cosseguradores: outras seguradoras que compartilham o risco com a seguradora 

líder.



7. Agentes de tratamento no setor de seguros

Orientações Preliminares:
• Contratação preferencial dos terceiros adequados à LGPD à minimizar risco de 

responsabilidade; 
• Implantar canais de comunicação seguros e restritos com terceiros para que a 

utilização dos dados possa ser controlada tempo real pelo Encarregado;



7. Agentes de tratamento no setor de seguros

• Definir claramente a divisão de responsabilidades com terceiros (Controlador 
VS Operador). 

à O Controlador decide como será feito o tratamento de dados: define a 
finalidade; os meios do processamento; aloca  responsabilidades e orienta o 
Operador para tratamento. 

àO Operador de dados está limitado ao processamento dos dados de acordo com 
as instruções e o propósito dado pelo controlador de dados. 



7. Responsabilidade dos Agentes de 
tratamento no setor de seguros

Regra: O causador do dano é o responsável (art. 42, caput)
Expectativa: Controlador tende a ser o responsável pelo dano, pois é quem decide 
como o tratamento será feito.
Exceção: responsabilidade solidária do controlador e do operador (art. 42, § 1°, I, 
II). 
Diante de um questionário de avaliação de riscos: Quem é controlador, seguradora
ou corretora? 
DEPENDE !



7. Responsabilidade dos Agentes de 
tratamento no setor de seguros

Pode haver a responsabilidade de empresas parceiras, grupos econômicos e 
subsidiárias:

Mais de um controlador que esteja diretamente involvido pode responder 
solidariamente pelos danos ao titular. (Art. 42, §1º, II).

à Importância da adequação de todas as empresas do grupo econômico para 
minimizar riscos sistêmicos de desconformidade



8. Primeiros passos para conformidade

1. Data mapping: análise de fluxos de dados por amostragem, entrevistas, análise 
de documentos, processos, etc.;

2. Implementação das bases legais aos fluxos de dados selecionados;
3. Construção de um Plano de Ação para mitigar as fragilidades identificadas.
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