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BACKGROUND
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 Ausência de tradição de proteção de dados no Brasil

• Artigo 5º, X, da Constituição Federal  Inviolabilidade da intimidade e da vida privada
• Tutela reflexa na legislação brasileira

 Previsões esparsas no Marco Civil da Internet, Código Civil e Código de Defesa do Consumidor

 Projeto de lei tramitava no Congresso há anos

• Acontecimentos de 2018 impulsionaram o processo legislativo

 Inspirado na legislação européia  General Data Protection Regulation (GDPR)

• Leis anteriores sobre proteção de dados (Diretiva 95/46/CE)
• Tradição européia de efetiva preocupação com a questão da privacidade e proteção de dados
• Aprofundamento e não ruptura 
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Com a entrada em vigor em 18.9.2020 da Lei nº. 13.709/2018, 
conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(“LGPD”), as empresas deverão adequar os seus processos e 
procedimentos de tratamento de dados pessoais.

Sanções:

• Aplicáveis a partir 1.8.2021: penalidades previstas na LGPD

• Aplicáveis a partir de 18.9.2020: outras consequências 
jurídicas

ADEQUAÇÃO DO 
TRATAMENTO DE 
DADOS PESSOAIS 
À LGPD
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Coleta, acesso, transferência, 
armazenamento, 

processamento, etc. 

Dado Pessoal
Informação relacionada  
à pessoa natural  
identificada ou  
identificável
• Inclui dados de 

clientes(pessoas físicas), 
partes no processo (pessoas 
físicas), empregados e 
prestadores de serviço

Dado Anonimizado
Titular que não possa 
ser  identificado, por 
técnicas razoáveis e  
disponíveis na ocasião 
 do tratamento

Dado de pessoa 
jurídica
Razão social, CNPJ, 
endereço



DADOS SENSÍVEIS
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DADOS  

SENSÍVEIS
Saúde

Genético ou  
Biométrico

Vida  
Sexual

Origem  
racial ou  

étnica

Convicção  
religiosa

Opinião  
política

Filiação a  
sindicato

Filiação a  organização 
religiosa,  filosófica ou 

política



AGENTES DE 
TRATAMENTO DE 
DADOS PESSOAIS
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Pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem compete as decisões 
referentes ao tratamento de dados 
pessoais.

Controlado
r
(art. 5º, VI)

Operador
(art. 5º, VII)

Pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de 
dados pessoais em nome do 
controlador.



PRINCIPAIS PRINCÍPIOS
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QualidadeTransparênciaFinalidade Adequação Necessidade

• Compatibilidade 
com as  
finalidades  
informadas

• Propósitos  
legítimos,  
específicos,  
explícitos e  
informados

• Impossibilidade de 
tratamento 
posterior de forma 
 incompatível

• Limitação ao 
mínimo necessário 
para a finalidade

•Dados pertinentes, 
 proporcionais e  
não excessivos

• Informações  
claras, 
precisas  e 
facilmente  
acessíveis

• Exatidão, clareza 
relevância  e 
atualização  dos 
dados



NOVAS 
OBRIGAÇÕES
LEGAIS

BASES LEGAIS DE DADOS PESSOAIS

Princípio da finalidade – Art. 7º 

“Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes 
hipóteses: (...)”

Cumprimento 
de obrigação 

legal regulatória 
o u contratual pelo 

controlador

Execução de 
contrato com o 

titular ou 
procedimentos 

preliminares

Exercício regular 

de direitos, em 

processo judicial, 

administrativo e 

arbitral

Legitimate 
interests of the 
controller or of 

a third party

Pela 
Administração 
Pública: para 
execução de 

políticas públicas 
(ADM Pública)

Por órgãos de 
pesquisa: para a 

realização de 
estudos

(ESTUDO)

Por 
profissionais ou 

entidades de 
saúde: para 

tutela da saúde

(SAÚDE)

Proteção ao 
crédito 

(SETOR 
FINANCEIRO E 

SIMILAR)

Consentimento

G
E
R
A

I
S

S
E
T
O
R

I
A

I
S

P roteção da vida 
ou da 

incolumidade 
f ísica do titular ou 

de terceiro

Interesse 
legítimo do 

controlador ou de 
terceiro

Diferença entre dado pessoal e dados sensível



NOVAS 
OBRIGAÇÕES
LEGAIS

BASES LEGAIS DE DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS

Cumprimento 
de obrigação 

legal regulatória 
o u contratual pelo 

controlador

Execução de 
contrato com o 

titular ou 
procedimentos 

preliminares

Exercício regular 

de direitos, 

INCLUSIVE EM 

CONTRATO, em 

processo judicial, 

administrativo e 

arbitral

Legitimate 
interests of the 
controller or of 

a third party

Pela 
Administração 
Pública: para 
execução de 

políticas públicas 
(ADM Pública)

Por órgãos de 
pesquisa: para a 

realização de 
estudos

(ESTUDO)

Por 
profissionais ou 

entidades de 
saúde: para 

tutela da saúde

(SAÚDE)

Proteção ao 
crédito 

(SETOR 
FINANCEIRO E 

SIMILAR)

Consentimento

G
E
R
A

I
S

S
E
T
O
R

I
A

I
S

P roteção da vida 
ou da 

incolumidade 
f ísica do titular ou 

de terceiro

Interesse 
legítimo do 

controlador ou de 
terceiro

• Expresso
• Destacado
• Finalidades 

específicas

Prevenção  à 
fraude e

segurança em  
processos de  
identificação/  
autenticação

Diferença entre dado pessoal e dados sensível



Governança Corporativa

Novas obrigações legais

Novos desenvolvimentos

Reformulação de processos internos 

ANPD & Sanções administrativas

OS IMPACTOS 
NO NEGÓCIO



IMPACTOS NA 
ATUAÇÃO

Peritos do Juízo

A tuação atrelada a uma 
nomeação pelo Juízo

Acesso a dados 
p essoais e documentos 
d isponíveis nos autos e 

fornecidos pelas partes

+ Pesquisa 
Independente

Informações 
publicamente 

disponíveis

Finalidade específica



IMPACTOS NA 
ATUAÇÃO

Peritos do Juízo

IMPORTANTE: 
D ADOS PESSOAIS 

(e não de pessoas 
jurídicas)

 Partes do processo (se pessoas físicas)

 Representantes legais/sócios/diretores da 
empresa 

 Juiz(a) e outros assistentes do Juízo

 Eventuais titulares de dados pessoais que 
figurem nos documentos analisados



IMPACTOS NA 
ATUAÇÃO

Peritos do Juízo

Tratamento dos dados para as finalidades de:

 Analisar os documentos

 Responder quesitos

 Elaborar o laudo pericial

Finalidades específicas

Exercício regular de direito, inclusive em 
processo judicial

(também em caso de tratamento de dados 
sensíveis)

BASE 
LEGAL



IMPACTOS NA 
ATUAÇÃO

Assistentes 
Técnicos

Contratação por uma 
pessoa física ou 

jurídica para atuação 
em perícia

Acesso a dados 
p essoais e documentos 
d isponíveis nos autos e 

fornecidos pelas partes

+ Pesquisa 
Independente

Informações 
publicamente 

disponíveis

Finalidade específica



IMPACTOS NA 
ATUAÇÃO

Assistentes 
Técnicos

Tratamento dos dados do cliente para a finalidade de 
cumprir as obrigações contratadas

BASE LEGAL: Execução de Contrato

*no caso de dados pessoais sensíveis, exercício regular de direito, inclusive em 
contrato

Finalidades específicas

Tratamento dos dados das partes, representantes 
legals/sócios/funcionários da empresa, Juiz e demais 

assistentes do Juízo (inclusive do Perito) para as finalidades de:
 Analisar os documentos

 Responder aos quesitos do Cliente
 Participar de diligências e se comunicar com o Perito

 Elaborar parecer

BASE LEGAL: Execução de Contrato Exercício regular de direito, 
inclusive em processo judicial



C ONFIRMAÇÃO DE  
EXISTÊNCIA DE  

TRATAMENTO

CORREÇÃO
DE DADOS

ANONIMIZAÇÃO,  
BLOQUEIO OU  
ELIMINAÇÃO:

• Dados excessivos
• Dados desnecessários
• Em violação à LGPD

DIREITOS DOS TITULARES

POSSIBILIDADE  DE 
NÃO FORNECER  
CONSENTIMENTO

INFORMAÇÃO SOBRE  
COMPARTILHAMENT
O

REVOGAÇÃO DO 
CONSENTIMENTO

REVISÃO DE 
DECISÕES 

AUTOMATIZADASPORTABILIDADE

ACESSO A DADOS

ELIMINAÇÃO DE DADOS 
BASEADOS EM 

CONSENTIMENTO
• Exceções legais

NOVAS 
OBRIGAÇÕES
LEGAIS



TÉRMINO DO TRATAMENTO E ELIMINAÇÃO DE DADOS

NOVAS 
OBRIGAÇÕES
LEGAIS

Atingida a finalidade

Fim do período de tratamento

Determinação de autoridade nacional

Dados não mais necessários ou 
pertinentes à finalidade

Comunicação do titular, resguardado o 
interesse público



REFORMULAÇÃO 
DOS PROCESSOS 
INTERNOS

NOVOS PROCESSOS INTERNOS



REFORMULAÇÃO 
DOS PROCESSOS 
INTERNOS

ADEQUAÇÃO DOS DOCUMENTOS

 Dispor sobre o tratamento dos dados, dando transparência ao titular 

• Características dos dados (quais, origem, onde estão);
• Com quem os dados são compartilhados;
• Quais as finalidades de tratamento;
• Bases legais

 Dispor sobre o prazo de retenção de dados

 Obedecer aos princípios da LGPD, sobretudo:

• Princípio da finalidade  tratamento sempre atrelado a uma finalidade e base legal 
específica

• Princípio da necessidade  reter somente pelo prazo necessário e excluir após o 
término do tratamento

• Princípio da transparência  buscar fornecer informações claras e acessíveis ao titular 
dos dados

 Inclusão de informações na proposta de honorários / contrato ou em outro 
documento utilizado para dispor sobre as obrigações do perito ou assistente 
técnico



ANPD & SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS

Advertência com prazo  
para correção

Multa diáriaMulta

até 2% do faturamento  
Limite R$ 50.000.000,00

Publicização da infraçãoBloqueio e/ou 
eliminação dos dados 

pessoais

Eliminação dos 
dados pessoais a 
que se refere a 

infração

Proibição parcial ou 
total do exercício da 

atividade

Suspensão do 
exercício da 

atividade (6 meses)

Suspensão do 
funcionamento do banco 

de dados (6 meses)



ANPD



ANPD



ANPD – Agenda 
Regulatória 

• Agenda Regulatória – 2 Próximos anos

• Prioridade para o 1º semestre de 2021:
 Regulamentação sobre proteção de dados e da privacidade 

para pequenas e médias empresas, startups e pessoas físicas 
que tratam dados pessoais com fins econômicos

o A LGPD prevê regulamentação diferenciada para 
microempresas e empresas de pequeno porte, com a 
edição de normativo sobre o assunto. 

 Regulamentação sobre as sanções administrativas
o Metodologias de cálculo do valor-base das sanções de 

multa

o Circunstâncias e as condições para a adoção de multa



São Paulo 
R. Hungria, 1.100
01455-906
São Paulo - SP 
t. +55 (11) 3247 8400

Rio de Janeiro 
R. Humaitá, 275 
16°andar
22261-005 
Rio de Janeiro - RJ 
t. +55 (21) 2506 1600 

Brasília
SAFS. Quadra 2 Bloco B
Ed. Via Office, 3° andar
70070-600
Brasília - DF 
t. +55 (61) 3312 9400

Tóquio
1-6-2 Marunouchi, 
Chiyoda-ku, 21st floor
100-0005
Tokyo - Japan 
t. +81 (3) 3216 7191

www.pinheironeto.com.br

Palo Alto
228 Hamilton Avenue, 
3rd floor 
CA 94301 USA

Tally Smitas
tsmitas@pn.com.br
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