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Relevância para Contadores



LGPD:

• O que é?

• Baseada em quê?

• Para quê serve?

• Conflita com outras leis?

• Entrará em vigor de uma 
vez?

• É 100% autoaplicável?

• Há penalidades importantes?

• Já tem havido investigações 
e condenações?



Sugestão de  
“programação” 

até 2021

- Imediato: “menu básico”: DPO; Política; 
Aditivos/cláusulas; Termos de 
Consentimento

- Dezembro/2020: “menu completo”: DPIA; 
Regulamentos; Governança e Boas 
Práticas; Atestados 

- Agosto/2021: “menu degustação”: 
Segurança; Seguros; Laudos técnicos e 
jurídicos / Certificações



“Menus” básico e completo de plataforma documental

Menu básico Menu completo

Termos de consentimento Termos de consentimento, Termos de Uso (TDU), Termos de 
Serviço (TOS)

Aditivos contratuais Aditivos contratuais, documentos de “Attestation”

Política de Proteção de Dados Pessoais Arquitetura integrada de Políticas (PDP e outras)

Relatório de Impacto de PDP da 
instituição

Relatório de Impacto de PDP do ecossistema

Convênios entre entidades relacionadas 

Tabela de temporalidades/prazos de retenção

Formulários de respostas a solicitações, avisos sobre suspeita 
ou confirmação de incidentes, comunicações de alterações 
na Política, recadastramentos, autorizações para 
transferência internacional de dados, storage em nuvem, etc.



“Menus” básico e completo de preparação técnica

Menu básico Menu completo

Pseudonimização, mascaramento, bloqueio Anonimização

Gestão manual Gestão automatizada

Questionários a fornecedores e parceiros Integração, due-dilligence, auditorias 

Documentos individuais de consentimentos Logs de consentimentos em portal

Controle focado em processos Controle focado em sistemas (BPMS, CRM)

Triagem caso a caso para envio de respostas Categorização automática para respostas 

Mapeamento pessoal de localização de dados Varredura eletrônica de localização de dados



Como integrar e 
automatizar 
dados pessoais, 
processos e 
sistemas?

• Inventário de dados, fluxos de dados, bancos de 
dados

• Inventário de processos e workflows

• Inventário de sistemas e técnicas de 
segurança/bloqueio/anonimização

• Avaliação de dados sensíveis e processos críticos

• Due dilligence de PDP do ecossistema da organização 
(grupo de empresas, parceiros, clientes, bancos, data 
center externo, etc)

• Tabela de temporalidade de guarda (retenção) de 
dados pessoais  

• Planilha correlacionando essas variáveis

• Redesenho 

• Atualização (retroalimentada automaticamente)

Direitos reservados



Objetivizar algumas variáveis 

• “Consentimento inequívoco”

• “para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória” 

• “necessário para a execução de contrato ou de 
procedimentos preliminares relacionados a contrato”

• “necessário para atender aos interesses legítimos do 
controlador ou de terceiro” 

• “exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em 
processo judicial, administrativo e arbitral”

Direitos reservados



A importância dos templates

• Não há escassez de modelos, há proliferação; o desafio é: 

i) selecionar os melhores (por qualidade e adequação); e

ii) trabalhar com templates maleáveis, para facilitar a customização

iii) Usar templates que permitam evolução ao longo do tempo

• Templates podem ser aplicados em relação a:

- Política de PDP, e Aviso de Privacidade

- Instrumentos (Aditivos, cláusulas) contratuais

- Termos de Consentimento

- Contrato com o DPO

- Comunicações-padrão (atendimento de solicitações, reação a 
incidentes, etc)  



PDP em 
blockchain, 
nuvem e Big 
Data

• Blockchain: privado ou permisssionado; governança 
off-chain; super-nós; exchanges

• Nuvem: seleção de dados pessoais não-sensíveis; 
nuvem dedicada; cláusulas contratuais 

• Big Data: decisões de profiling; transparência de 
algoritmos; trade secrets; reconhecimento facial

Direitos reservados



Dados 
estrangeiros / 
transferências 
internacionais

• LGPD:

➢Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados 
pessoais:

(...) IV - provenientes de fora do território nacional e que não 
sejam (...) objeto de transferência internacional de dados com 
outro país que não o de proveniência, desde que o país de 
proveniência proporcione grau de proteção de dados 
pessoais adequado ao previsto nesta Lei.

➢Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais 
somente é permitida nos seguintes casos:

I - para países ou organismos internacionais que 
proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado 
ao previsto nesta Lei;

OBS.: o Decreto 10.474 anuncia que a ANPD poderá baixar 
regulamentos sobre contratos e cláusulas-padrão de 
transferência internacional de dados pessoais



Proteção de dados 
pessoais de 
consumidores: rota já
mais pavimentada



• Código do Consumidor: SEÇÃO VI - Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores:

❖ Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, 
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil 
compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao 
consumidor, quando não solicitada por ele.

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, 
devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações 
incorretas. (...)

§ 6º  Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive 
para a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.

❖Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, 
fichas e registros: Pena Detenção de seis meses a um ano ou multa.

❖Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou 
registros que sabe ou deveria saber ser inexata: Pena Detenção de um a seis meses ou multa.



Qual o papel e 
alcance do 
Ministério da 
Justiça e do  
Ministério
Público?



Investigações / 
condenações   

• Facebook

• Netshoes

• Serpro

• Drogarias Araujo

• Serasa, SPC, Boavista

• Tinder e Grindr

• Zoom

• Rappi

• Base up

• TIM, Vivo

• Decolar.com

Direitos reservados



O Judiciário 
tem 

concedido 
liminares



Como fazer
planejamento
estratégico
proporcional às
necessidades?



Como estruturar 
um Plano de 
Maturidade?

• Bancos de dados e sistemas legados: monitorar a 
regulamentação do art. 63 da LGPD (“(...) 
adequação progressiva de bancos de dados 
constituídos até a data de entrada em vigor desta 
Lei, (...)”)  

• Prioridade para proteção de dados pessoais 
sensíveis

• Atenção não apenas para penalidades da LGPD

• Introdução gradativa de controles sofisticados 
(técnicas de anonimização mais robustas, etc)  

• Consolidação da base de consentimentos e 
estratégia de renovação ou de descarte ou 
bloqueio 

• Revisão periódica (recomendável: no mínimo, 
semestral)

Direitos reservados



O quê diz o GDPR sobre contratos? (1) 



O quê diz o GDPR sobre contratos? (2) 



E a LGPD, o quê diz sobre contratos?

• Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes
hipóteses:

V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares
relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;

• Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes
hipóteses:

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e
arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem) ;

• Art. 19. A confirmação de existência ou o acesso a dados pessoais serão providenciados,
mediante requisição do titular:

§ 3º Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular
poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos
comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato
que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9307.htm


Algumas cláusulas e questões

Objeto: quais 
serviços/produtos 

oferecidos e qual sua 
conexão com PDP?

A execução do 
contrato dispensa 

obter consentimentos 
individuais?

Declaração de 
conformidade, e 

atestados de adesão 
individual

Obrigação de 
esforços, ou de 

resultados?

Cláusula de limite de 
indenização é válida 
no contexto de PDP?

Responsabilidade por 
contratação de 

seguros

Qual o prazo de 
guarda dos dados 

pessoais, e dos 
“dados do contrato”? 

Compromisso de 
facilitar verificação 

remota ou presencial 
de conformidade



Seguros

Daniel Dieb
Colaboração para Tilt
23/08/2020 04h00

Carro, saúde, casa são bens que costumamos proteger. Mas ameaças como vazamento de dados e 
invasão de redes empresariais têm feito crescer a demanda por outro tipo de seguro: o cibernético. 
Segundo a Superintendência de Seguros Privados (Susep), as seguradoras brasileiras já pagaram quase 
R$ 12,9 milhões de sinistros (ocorrências) até junho deste ano neste tipo de serviço. Para se ter uma 
ideia de quanto está sendo acionado, esse mesmo valor em todo o ano passado foi de R$ 145 mil.

A procura nos últimos meses também cresceu. Também de acordo com a Susep, as empresas de 
seguros cibernéticos arrecadaram em prêmios (valor pago pelos clientes) R$ 3,5 milhões em janeiro; 
em abril, houve queda, chegando a R$ 1,3 milhão; em junho veio nova alta, de R$ 4,1 milhões. Um dos 
motivos disso é a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

https://www.uol.com.br/tilt/dados
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/08/14/temer-sanciona-lei-brasileira-de-protecao-de-dados-pessoais-tire-duvidas.htm


Comunicação (DPO)

LGPD: 

• Art. 5º, VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como 
canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

• Art. 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais.

§ 3º A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a 
definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da 
necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume 
de operações de tratamento de dados.



Como 
estruturar e 
atualizar um 
relatório de 
impacto 
(DPIA)?   

• Diferentes modelos (inclusive o do MPDFT)

• Guia de Boas Práticas (do Governo Federal, ABRAPP, 
ABA, ICO, etc)

• Riscos/vulnerabilidades/não-conformidades devem 
ter Plano de Ação

• Versão do DPIA deve estar madura para apresentação 
a ANPD e outros

• Importância do attestation e de laudos (jurídico e 
técnico) isentos 

• Sensibilização da Alta Direção da organização

• Articulação constante com as áreas de RI e Jurídico

Direitos reservados



Algumas implicações “laterais”

Legislações de open 
data, liberdade de 

acesso a
informação, etc

Responsabilidade 
civil

Seguros 



O quê mais preciso saber e controlar?

DPO: QUEM ESCOLHER (E COMO 
PROTEGER?)? 

CONSENTIMENTOS: DE QUEM, 
COMO, QUANDO OBTER? 

COMO LIDAR COM PEDIDOS FEITOS 
POR TITULARES DE DADOS?



Conclusões

• Alto nível de incertezas

• Porém, excelente potencial de retorno sobre 
investimento (imagem, fidelização, 
competitividade) 

• Necessidade ao mesmo tempo de 
automação e de customização

• Convém buscar respaldo em melhores 
práticas nacionais e internacionais

• Processo gradativo, preparação de 
conformidade requer tempo/esforços  

• Cláusula de mediação (ou neutral, ou 
dispute board) pode ser paraquedas 



Gilberto Martins de Almeida

Sócio de Martins de Almeida – Advogados e fundador do 
Instituto de Direito e Tecnologia – IDTEC

Atuante em temas de privacidade e de proteção de dados 
pessoais há +35 anos

Consultor da ONU para leis de privacidade e de proteção de 
dados pessoais

Professor na PUC/RJ e em outras instituições de ensino, no 
Brasil e no exterior   

www.mda.com.br; gilberto@mda.com.br;                  (21) 3084-
7550 

http://www.mda.com.br/
mailto:gilberto@mda.com.br

