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Proteção de Dados Pessoais
“A lei de proteção de dados é um termo enganoso porque a

estrutura relevante será uma combinação de leis

trabalhistas, processos de investigação interna, leis

criminais e de privacidade.”

The Practitioner’s Guide to Global Investigations
2020 – Global Investigations Review (GIR)



E os impactos da LGPD

01.1 - Visão Geral da LGPD

01.2 – Obrigações aparentemente conflitantes (Investigar vs. Proteger 

Dados Pessoais)

Panorama Geral (10min.)01

02.1 – Artigos 6 e 7

02.2 – Aplicando a LGPD 

LGPD – Princípios e Bases Legais (10min.)02

03.1 – Inclusão das Obrigações Legais

03.2 – Inclusão na Princípios e Bases Legais 

Mitigando Riscos na Prática  (15 min.)03

Hora de Interagir e enviar suas perguntas

Interação – Painelistas e Público (15 min.) 04

AS INVESTIGAÇÕES 
INTERNAS



01. Panorama Geral LGPD

Juliana J. Molina 



PANORAMA GERAL LGPD

01.1 - Visão Geral da Lei

01.2 – Obrigações aparentemente conflitantes (Investigar vs. Proteger Dados Pessoais)



02. LGPD – Princípios e Bases Legais

Marisa Peres



Princípios da LGPD

Art 6º

As atividades de tratamento de dados pessoais 

deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

I - finalidade: tratamento para propósitos legítimos, 

específicos, explícitos e informados ao titular;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com 

as finalidades informadas ao titular;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo 

necessário para a realização de suas finalidades; 

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta 

sobre a forma e a duração do tratamento;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de 

exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados;

VI - transparência: informações claras, precisas e 

facilmente acessíveis sobre a realização do 

tratamento;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e 

administrativas aptas a proteger os dados pessoais de 

acessos não autorizados e de situações acidentais ou 

ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação 

ou difusão;

VIII - prevenção: medidas para prevenir a ocorrência 

de danos em virtude do tratamento de dados 

pessoais;

IX - não discriminação: impossibilidade de realização 

do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou 

abusivos;

X - responsabilização e prestação de contas: 
demonstração, pelo agente, da adoção de medidas 

eficazes e capazes de comprovar a observância e o 

cumprimento das normas de proteção de dados 

pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.



10 Hipóteses da LGPD

Art 7º

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo 

titular;

II - para o cumprimento de obrigação legal ou 

regulatória pelo controlador;

III - pela administração pública, para o tratamento e 

uso compartilhado de dados necessários à execução 
de políticas públicas;

IV - para a realização de estudos por órgão de 
pesquisa;

V - quando necessário para a execução de contrato 
ou de procedimentos preliminares relacionados a 

contrato;

VI - para o exercício regular de direitos em processo 
judicial, administrativo ou arbitral, 

VII - para a proteção da vida ou da incolumidade 
física do titular ou de terceiro;

VIII - para a tutela da saúde, exclusivamente, em 

procedimento realizado por profissionais de saúde, 

serviços de saúde ou autoridade sanitária;

IX - para atender aos interesses legítimos do 
controlador ou de terceiro, exceto no caso de 

prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 

titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao 

disposto na legislação pertinente.



03. Mitigando Riscos na Prática

Claudio Scatena



Novas Lentes para Investigar
“Há que se readequar e ajustar o processo investigativo 
interno sob a luz e com as lentes da Lei Geral de Proteção 

de Dados”



MITIGANDO RISCOS NA PRÁTICA

Investigações Internas sob as lentes da LGPD

• Como tratar os dados pessoais em procedimentos de investigações

corporativas sem comprometer o sigilo das apurações nem

descumprir LGPD?

• Leitura transdisciplinar da LGPD aplicada às Melhores Práticas de

Investigações Internas

• Há de se determinar a finalidade e a base legal adequada para

fundamentar o tratamento.



MITIGANDO RISCOS NA PRÁTICA

1. Adotar medidas para transparência para com titular de dados (Base Legal Consentimento);

2. Adequar seus Normativos de Investigações;

3. Utilizar somente dados estritamente necessários (Princípio da Necessidade e Base Legal

do Legítimo Interesse);

4. Incluir o Hotline no mapeamento de fluxos de tratamento de dados pessoais e no ROPA;

5. Art. 37. manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem

Recomendações



                            

                          


