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Introdução

Escândalos sobre o compartilhamento sem consentimento e uso 
inadequado de informações pessoais se tornaram um problema 
mundial acentuado nos últimos anos. Governos de diversos países 
estabeleceram normas novas ou revisaram as já existentes sobre como 
as empresas e instituições devem tratar os dados dos indivíduos aos 
quais possam vir a ter acesso.

O que pode ser armazenado? Por quanto tempo? Quais os usos 
permitidos? Como a comunicação dessas informações deve ser feita 
e quais os tipos de consentimento necessários por parte dos donos 
dos dados? Quais as responsabilidades e medidas obrigatórias de 
segurança?

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi publicada em 
2018 (Lei federal no 13.709) e entrará em vigor de 2020, após um 
período de 18 meses para adaptação dos envolvidos. De inspiração no 
modelo europeu, a norma traz os princípios, definições, procedimentos 
e responsabilidades quanto à gestão de dados pessoais, bem como 
obrigações de segurança, direitos e deveres.

No Canadá, há o The Canadian Privacy Statutes, com várias leis 
e regulamentos sobre os direitos de privacidade e a proteção de 

informações pessoais nos setores público e privado. Para o setor 
privado, é importante ter em mente a Lei de Proteção de Informações 
Pessoais e Documentos Eletrônicos (Pipeda, da sigla em inglês). Há 
ainda legislações específicas provinciais, como em Alberta, Colúmbia 
Britânica e Quebec.

Neste artigo, os advogados Paulo Perrotti e Aline Figueiredo, do 
escritório Perrotti e Barrueco, e Valerie Di Lena e John Robert Kelly, 
do Dunton Rainville, explicam as diretrizes da LGPD e da Pipeda, 
respectivamente, incluindo os pontos principais de atenção que devem 
ser observados pelas empresas nacionais e internacionais que atuam 
nos dois países.
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Introdução

A Lei federal brasileira de n° 13.709, publicada em  15 de agosto de 2018, 
também conhecida por Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), e que 
já sofreu modificações através da Medida Provisória nº  869/2018, de 
28/12/2018, entrará em vigor em agosto de 2020, após um período de 18 
meses para adaptação.

Inspirada no modelo da regulação europeu de proteção de dados (GDPR), 
a LGPD tem como seus princípios base a proteção à privacidade, a 
liberdade de expressão e a inviolabilidade da intimidade, honra e imagem, 
conferindo aos dados pessoais relevância de ativo intangível, na medida 
em que a sociedade é, cada vez mais, movida por dados. 

Ela introduz mudanças muito significativas, que deverão transformar a 
abordagem da privacidade por parte de empresas e de indivíduos, afetando 
todos os setores da economia e entes públicos, bem como relações entre 
clientes e fornecedores de produtos e serviços. Além disso, tem aplicação 
extraterritorial. Ou seja, toda empresa que tiver negócios no Brasil deve se 
adequar à nova lei.

No presente artigo, são abordados os principais pontos da LGDP e 
as providências para se estar em conformidade com as exigências 
estabelecidas nela, permitindo que as empresas entendam quais os 
impactos das mudanças nos seus negócios no Brasil.

Definições da LGPD

Dado pessoal:

Informação
relacionada a pessoa natural
identificada ou identificável.

Titular:

Pessoa natural a
quem se referem os

dados pessoais que são
objetos de tratamento.

Dados pessoais sensíveis:

Informações de origem
racial/étnica, religiosa, política,
filosófica, da vida sexual, saúde,

genética e biométrica.

Controlador:

Pessoa natural ou jurídica,
de direito público ou privado, a 
quem competem as decisões 
referentes ao tratamento dos 

dados pessoais.

Encarregado:

Pessoa natural, indicada
pelo controlador, que atua como 

canal de comunicação entre 
ele e os titulares e a autoridade 

nacional.

Operador:

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

controlador.

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.

Consentimento:

Manifestação livre, informada e inequívoca pela 
qual o titular concorda com o tratamento de seus 
dados pessoais para uma finalidade determinada.

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.
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• Adequação: trata-se da compatibilidade do tratamento com as 
finalidades informadas ao titular, de acordo com seu contexto;

• Necessidade: é a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos;

• Livre acesso: é a garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade 
de seus dados pessoais;

• Qualidade dos dados: é a garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para 
o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

• Transparência: é a garantia, aos titulares, de informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento 
e seus respectivos agentes, observados os segredos comercial e 
industrial;

• Segurança: é a utilização de medidas técnicas e administrativas 
para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e 
de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou difusão;

Uso compartilhado de dados:

Comunicação, difusão, transferência
internacional, interconexão de dados pessoais 

ou tratamento compartilhado de banco de dados 
pessoais por órgãos e entidades públicos no 

cumprimento de suas competências legais, ou 
entre esses e entes privados, reciprocamente, 
com autorização específica, para uma ou mais 

modalidades de tratamento permitidas por esses 
entes públicos, ou entre entes privados. 

Transferência internacional de dados:

Transferência de dados pessoais para
país estrangeiro ou organismo internacional

do qual o país seja membro. 

Relatório de impacto à proteção de dados:

Documentação do controlador que contém a
descrição dos processos de tratamento de dados pessoais 

que podem gerar riscos às liberdades civis aos direitos 
fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e 

mecanismos de mitigação de risco.

Autoridade Nacional:

Autoridade Nacional: Órgão da 
administração pública responsável 

por zelar, implementar e fiscalizar o 
cumprimento da lei.

Princípios

A Lei traz 11 princípios em seu artigo 6º, sendo apontado no caput o 
da boa-fé como primeiro a ser observado, configurando um dever de 
comportamento leal entre as partes envolvidas. O legislador também 
trouxe no próprio texto o conteúdo jurídico dos seguintes princípios:

• Finalidade: estabelece a realização do tratamento para propósitos 
legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade 
de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;
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• Prevenção: determina a adoção de medidas para prevenir a ocorrência 
de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

• Não discriminação: fixa a impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

• Responsabilização e prestação de contas: é a 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.

Âmbito de aplicabilidade

De acordo com o artigo 3º da LGPD, a norma será aplicada para 
qualquer operação de tratamento de dados pessoais realizada 
por pessoa natural ou jurídica, seja de direito público ou privado, 
independentemente do meio, país sede, ou onde estejam localizados 
os dados, desde que:

• a operação de tratamento seja realizada no território nacional;
• a atividade tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens 

ou serviços ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no 
território nacional; e

• os dados pessoais tenham sido coletados no território nacional, isto 
é, quando o titular dos dados aqui se encontre no momento da coleta.

Todavia, o artigo 4º da LGPD apresenta hipóteses de quando a lei não 
se aplicará ao tratamento de dados pessoais. Vejamos:

• quando realizado por pessoa natural para fins particulares e não 
econômicos;

• para fins jornalísticos ou artísticos ou acadêmicos;
• para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado 

ou atividades de investigação e repressão de infrações penais (que 
será objeto de lei específica); ou

• tratamentos provenientes de fora do território nacional e que não 
sejam objeto de comunicação, uso compartilhado com agentes 
brasileiros ou objeto de transferência de dados com outro país 
que não o de proveniência, desde que este país de proveniência 
proporcione grau de proteção adequado aos da lei brasileira.

Atribuições e responsabilidades dos agentes 

A Lei cria duas figuras para atuarem como agentes de tratamentos de 
dados, tendo como atribuições:

• CONTROLADOR – quem determina as finalidades, condições e meios 
do processamento de dados pessoais. É a figura central quando se trata 
de proteger os direitos dos titulares e o principal tomador de decisão 
em relação aos dados. Como resultado, a maioria das responsabilidades 
pela conformidade com a LGPD recai sobre seus ombros. Ele controla a 
finalidade e os meios gerais em que os dados devem ser usados.
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O controlador tem a responsabilidade primária de garantir que as atividades 
de processamento estejam em conformidade com a Lei. É dele a obrigação 
de indicar um ENCARREGADO pelo tratamento de dados. 

• ENCARREGADO - tem as seguintes atribuições:

ü	aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestando 
esclarecimentos e adotando providências para solucionar os casos;
ü	receber comunicação da Autoridade Nacional e adotar providência;
ü	orientar funcionários a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação a proteção de dados;
ü	executar as demais atribuições determinadas pelo controlador.

Dispõe a lei que 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.

• OPERADOR – processa os dados pessoais em nome do controlador. 
Não controla os dados e não pode alterar sua finalidade ou uso do 
conjunto particular, ou seja, está limitado ao processamento de acordo 
com as instruções e o propósito dados pelo controlador.

O operador decide:
ü	o sistema, método e ferramentas utilizadas para coletar os dados; 

ü	como armazená-los e como garantir sua segurança;
ü	os meios utilizados para transferir dados de uma organização para outra; 
ü	os meios para recuperar dados pessoais de determinados indivíduos; 
ü	como garantir que o método por trás do cronograma de retenção 
seja respeitado.

O operador tem a responsabilidade de fornecer garantias para 
implementar “medidas técnicas e organizacionais” adequadas, de modo 
que o processamento cumpra os requisitos legais e de segurança.

Responsabilidades

Os agentes de tratamento de dados definidos na lei como Controlador e 
Operador estão imputados de grandes responsabilidades, quais sejam:

Registros das operações e sua manutenção  – a principal obrigação 
estabelecida foi de que toda a atividade deve ser registrada, indicando 
quais tipos de dados serão coletados, a base legal, as suas finalidades, o 
tempo de retenção, as práticas de segurança de informação.

Adoção de medidas de segurança – os agentes devem adotar medidas 
de segurança, capazes de proteger os dados.

Notificação obrigatória à Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD)  – todos os incidentes envolvendo dados que possam vir a 
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acarretar risco ou danos aos seus titulares, deverão ser reportados à 
ANPD e aos titulares envolvidos.

Elaboração do relatório de impacto à privacidade – é a documentação 
do Controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de 
dados que podem vir a gerar riscos aos direitos dos titulares, bem como 
as medidas adotadas de mitigação desses riscos. Poderá ser obrigatório 
em situações já caracterizadas como de risco ou por solicitação da ANPD.

Ressarcimento dos danos

Responsabilidade solidária  – os agentes poderão responder 
solidariamente pelos incidentes ocorridos. Cabe ressaltar que a 
responsabilidade do operador pode ser limitada às suas obrigações 
contratuais, caso não viole as normas impostas pela LGPD. 

A lei estende também a responsabilidade aos subcontratantes de uma 
empresa, como fornecedores e parceiros de tecnologia, ficando sujeitos 
às obrigações e podendo realizar pagamentos de indenização pelos 
danos causados ao titular do dado.

Ônus da prova  – é atribuído ao Controlador o ônus da prova do 
consentimento do titular dos dados tratados. Vale aqui ressaltar que, 
havendo o vício de vontade, o consentimento deixa de ser válido.

Tratamento de dados

A LGPD estabelece em seu artigo 7º rol taxativo para o processamento válido 
de dados pessoais. Assim, o tratamento somente poderá ser realizado:

• mediante consentimento do titular do dado;
• para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
• pela administração pública, para tratamento de dados necessários a 

políticas públicas;
• para realização de estudos por órgão de pesquisa, sendo garantida 

o anonimato dos dados;
• quando necessário para a execução de contrato;
• exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou 

arbitral;
• para a proteção da vida ou incolumidade física do titular ou 

terceiros;
• para a tutela da saúde, com procedimento realizado por 

profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias;
• interesses legítimos do controlador ou de terceiro;
• proteção do crédito.

CONSENTIMENTO: deverá referir-se para as finalidades determinadas, 
sendo fornecido por escrito ou por meio que demonstre a manifestação 
da vontade do titular. Aliás, caso ocorra mudança na finalidade para o 
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tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento 
original, o controlador deverá informar previamente o titular, podendo 
este revogar o consentimento a qualquer momento.

Importante saber: Serão consideradas nulas as autorizações genéricas para o 
tratamento de dados pessoais, bem como quando as informações fornecidas 
ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo, ou não tenham sido 
apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca.

INTERESSE LEGÍTIMO: o artigo 10 da LGPD aponta situações concretas 
que legitimam o interesse do controlador, mas não se limitam a:

• apoio e promoção de atividades do controlador;
• proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos 

ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas 
expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais. 

Quando o tratamento for baseado em legítimo interesse, o controlador 
deverá garantir sua transparência, registrando e fundamentando a 
operação adotada. Nesse caso, a Autoridade Nacional poderá solicitar um 
relatório de avaliação de impacto de dados pessoais.

Tratamento de dados pessoais sensíveis

A LGPD prevê requisitos específicos e taxativos para dados sensíveis, tendo 

em vista que possibilitam conclusões a respeito de um indivíduo, como 
por exemplo, orientação sexual, religião, saúde e, com essas informações, 
torna-se muito arriscado que as pessoas venham a ser classificadas de 
forma preconceituosa, interferindo diretamente em seus direitos e 
liberdades individuais.

A preocupação tem o objetivo de assegurar não apenas a privacidade, 
mas também que tais dados não possam ser utilizados contra os titulares, 
trazendo-lhes restrições ao acesso a bens, serviços e mesmo ao exercício 
de direitos. Por isso, quem coleta dados sensíveis deve atender às 
determinações da LGPD, especificadas em seu artigo 11, incisos I e II:

• quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma 
específica e destacada, para finalidades individualizadas;

• ou sem fornecimento de consentimento do titular nas hipóteses em 
que for indispensável para:

ü	cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
ü	tratamento compartilhado de dados necessários à execução, 
pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis 
ou regulamentos;
ü	realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre 
que possível, o anonimato dos dados sensíveis;
ü	exercício regular de direitos, inclusivo em contrato e em processo 
judicial, administrativos e arbitral;
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ü	proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
ü	tutela da saúde, em procedimento realizado por profissional da 
área da saúde por entidades sanitárias;
ü	garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos 
processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas 
eletrônicos, resguardados dos direitos mencionados nessa lei, e 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdade fundamentais 
do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

A Lei também não permite a comunicação ou o uso compartilhado entre 
controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com objetivo 
de obter vantagem econômica, exceto nos casos de portabilidade de dados 
quando consentido pelo titular.

Tratamento de dados de crianças e adolescentes

O tratamento dos dados de crianças e adolescentes deverá ser realizado 
apenas no melhor interesse da criança ou adolescente, mediante o 
consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos 
pais ou pelo responsável legal, e de acordo com a obrigação que os 
controladores têm de manter pública a informação sobre os tipos de dados 
coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício 
dos direitos do titular.

As exceções ao consentimento dos pais são:

• quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável 
legal e, mesmo nessa hipótese, os dados devem ser utilizados uma 
única vez e sem armazenamento, e

• para a proteção da criança ou adolescente, sendo que, em qualquer 
caso, os dados não podem ser repassados a terceiros sem o 
consentimento de pelo menos um dos pais ou do responsável legal.

Os serviços ofertados pela internet e direcionados ao público infanto-
juvenil, como jogos e desenhos animados, não devem ser condicionados ao 
fornecimento de informações pessoais, salvo as estritamente necessárias 
à atividade.

A lei ainda traz que as informações sobre o tratamento e coleta de dados precisam 
se adequar à capacidade de compreensão das crianças e adolescentes, podendo 
valer-se da utilização de recursos audiovisuais, quando adequado.

Término do tratamento de dados:

Se a finalidade para qual o consentimento foi fornecido restar concluída, 
os dados deixam de ser necessários, encerrando o tratamento. Também 
ocorre o término quando o prazo acordado para o uso for alcançado.
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Outras situações que preveem o término são:

• solicitação do titular de revogação do consentimento, a qualquer 
momento;

• determinação da Autoridade Nacional, quando houver violação da lei;
• cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
• no encerramento de estudo por órgão de pesquisa;
• na transferência a terceiro – portabilidade de dados quando 

consentido pelo titular.

Importante saber que toda e qualquer atividade de tratamento de dados 
pessoais deve ser registrada, desde a sua coleta até a sua exclusão, 
indicando quais tipos de dados pessoais serão coletados, a base legal que 
autoriza os seus usos, as suas finalidades, o tempo de retenção, as práticas 
de segurança de informação implementadas no armazenamento e com 
quem os dados podem ser eventualmente compartilhados, metodologia 
conhecida como data mapping.

Direito do titular do lado

A LGPD demonstra nos seus dispositivos 1º e 17º que tem como finalidade a 
proteção dos direitos fundamentais da pessoa natural. Portanto, toda pessoa 
natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais, garantidos 
os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade.

O titular dos dados pessoais possui os seguintes direitos perante o controlador:

• confirmação da existência de tratamento;
• acesso aos dados;
• correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
• anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, 

excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na lei;
• portabilidade de dados a outro fornecedor de serviço ou produto, 

mediante requisição expressa e observados os segredos comercial 
e industrial, de acordo com a regulamentação do órgão controlador;

• eliminação de dados pessoais tratados com seu consentimento;
• informação das entidades públicas e privadas com as quais o 

controlador realizou uso compartilhado de dados;
• informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e 

sobre as consequências da negativa;
• revogação do consentimento.

É bom saber que:

O titular pode peticionar em relação aos seus dados contra o controlador 
perante a Autoridade Nacional. Quando o controlador não puder, 
imediatamente, dar providência ao requerimento do titular, deverá este 
enviar resposta comunicando que não é o agente de tratamento dos dados 
e se possível indicar o responsável; ou indicar as razões que impedem a 
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adoção imediata da providência. Em caso de uso compartilhado dos dados, 
o agente de tratamento deverá informar de maneira imediata os pedidos 
de correção, eliminação, anonimização ou bloqueio dos dados, para que 
repitam idêntico procedimento.

Além disso, todo titular pode pedir a revisão de decisões tomadas 
exclusivamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais 
que definam seu perfil pessoal, profissional, de consumo, de crédito ou 
sobre sua personalidade. Para que o titular do dado exerça seu direito de 
forma facilitada e gratuita, as empresas devem adequar sua estrutura 
operacional, com uma linguagem clara e adequada, para viabilizar e 
cumprir com todos os direitos que a lei garante ao individuo.

Transferência de dados internacionais

A LGPD permite a transferência internacional de dados pessoais a países 
ou organismos internacionais que gozem de adequado grau de proteção 
de dados ou em outras limitadas hipóteses, dentre as quais destacamos:

• a transferência para países/organizações internacionais que 
assegurem grau de proteção adequado; 

• comprovação, pelo controlador, de que certas garantias foram 
atendidas (cláusulas contratuais específicas ou cláusulas-padrão, 
normas corporativas globais, certificados regularmente emitidos); 

• transferências em casos de cooperação internacional; 

• autorização da Autoridade Nacional; 
• consentimento específico e destacado do titular. 

Mediante garantias oferecidas pelo controlador, a LGPD permite a 
transferência por meio de adoção de selos, certificados e códigos de 
conduta regularmente emitidos e autorizados pela Autoridade Nacional. 
Assim, o fluxo internacional de dados pessoais dos cidadãos brasileiros 
deverá estar condicionado a regras que assegurem que os países destinos 
possuam o mesmo nível de proteção de dados previstos na LGPD, bem 
como regras que ressaltem a transparência sobre os acordos internacionais 
ou regionais que tratem do tema.

Medidas de segurança 

Os princípios gerais da LGPD e os padrões de segurança devem ser 
observados desde a concepção até a execução e oferecimento do produto 
e serviço. O artigo 47 prevê que os agentes de tratamento ou qualquer 
pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obrigam-se a 
garantir a segurança da informação prevista em relação aos dados pessoais, 
mesmo após o seu término.

Em caso de vazamento de dados, o controlador deverá comunicar à 
Autoridade Nacional e ao titular do dado a ocorrência de segurança que 
possa acarretar risco ou dano relevante dono do dado. Tal comunicação 
deverá ser feita em prazo a ser definido pela Autoridade Nacional, 
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devendo conter os seguintes atributos:

• descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
• informação sobre os titulares envolvidos;
• indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a 

proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
• riscos relacionados ao incidente;
• motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e
• medidas que foram ou que serão adotadas para revertes ou mitigar 

os efeitos dos prejuízos.

Depois disso, a Autoridade Nacional irá analisar a gravidade do incidente 
e poderá determinar ao controlador adoção de providências, como por 
exemplo, ampla divulgação do fato em meios de comunicação. Ainda será 
avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas 
adequadas que tornem os dados afetados ininteligíveis, no âmbito e nos 
limites técnicos de seus serviços, para terceiros não autorizados a acessá-los. 
A aplicação das penalidades deverá ser baseada na forma como a empresa 
conduziu e administrou o vazamento, podendo ser mais brandas ou rígidas.

Boas práticas

A LGPD claramente incentiva a adoção de códigos de conduta, permitindo que 
controladores e operadores, individualmente ou por meio de associações, 
formulem regras de boas práticas e governança para o tratamento dos 

dados. Elas deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e poderão 
ser reconhecidas e divulgadas pela Autoridade Nacional. 

As empresas que estiverem em conformidade com as exigências da 
LGPD poderão ter suas penas atenuadas em caso de vazamento de 
dados. 

O seguro contra ataques cibernéticos

Uma modalidade nova de seguro foi criada no Brasil, tendo em vista os 
recorrentes incidentes cibernéticos ocorridos às empresas. A contratação 
de uma apólice visa não só garantir ao segurado a recomposição das 
perdas sofridas em razão de um ataque, bem como a indenização pelas 
causadas a terceiros. 

As seguradoras também podem prover respostas a incidentes cibernéticos, 
mediante o oferecimento de serviços jurídicos, regulatórios, investigação 
forense, recuperação e restauração de dados, relações públicas, comunicação 
de crise, notificação às autoridades e centro de atendimento, consulta de 
fraude, monitoramento de roubo de identidade e soluções de monitoramento 
de crédito.

Importante saber que, em muitos casos, as empresas estão contratando 
antes o seguro contra ataques cibernéticos e, na sequência, realizam o 
que se denomina  assessment, que seria uma auditoria tecnológica a fim 
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de analisar a vulnerabilidade de seu parque tecnológico. Assim, é possível 
fazer a auditoria com um certo amparo de segurança.

Fiscalização e Sansões

O artigo 52 da LGPD elenca os tipos de sanções aplicáveis em caso de 
infração, quais sejam: advertência, multa de até 2% do faturamento 
(limitada a R$ 50 milhões) por infração, multa diária, publicitação da 
infração, bloqueio dos dados pessoais e eliminação dos dados pessoais 
do banco de dados do infrator.

O texto da lei prevê alguns parâmetros que devem ser observados pela 
Autoridade Nacional para escolha do tipo de sanção que deverá ser 
aplicada ao caso concreto, a fim de que não se inviabilize o próprio negócio 
do infrator em caso de aplicação de multa.

Com a nova Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, todas as empresas 
de pequeno, médio e grande porte terão que investir em cibersegurança 
e implementar sistemas de compliance efetivos para prevenir, detectar e 
remediar violações de dados pessoais, notadamente porque a lei prevê 
que a adoção de política de boas práticas será considerada como critério 
atenuante das penas.  ■
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Introdução
No Canadá, existem várias leis e regulamentos relativos aos direitos de 
privacidade que disciplinam a proteção de informações pessoais nos setores 
público e privado (The Canadian Privacy Statutes). Há duas leis federais de 
privacidade que são aplicadas pela Secretaria do Comissário de Privacidade 
do Canadá: a Lei de Privacidade (que dispõe acerca da forma como o governo 
federal trata as informações pessoais) e a Lei de Proteção de Informações 
Pessoais e Documentos Eletrônicos (Pipeda, da sigla em inglês), que diz 
respeito a como as organizações administram informações pessoais.

Para os fins deste artigo, o resumo abaixo se concentrará no setor privado 
do Canadá e, principalmente, na Pipeda. O que é peculiar nos direitos de 
privacidade e proteção de dados do Canadá é que certas províncias (Alberta, 
Colúmbia Britânica e Quebec) também têm sua própria legislação, tais como: 

• Lei de Proteção de Informações Pessoais (Personal Information 
Protection Act), Pipa (da sigla em inglês) de Alberta;

• Lei de Proteção de Informações Pessoais (Personal Information 
Protection Act), Pipa da Colúmbia Britânica;

• Lei que Respeita a Proteção de Informações Pessoais no Setor Privado 
(Act Respecting the Protection of Personal Information in the Private 
Sector), a Lei de Privacidade de Quebec.

As questões emergentes sobre dados e privacidade forçaram os governos 

a se adaptarem, adotando regulamentos adicionais e/ou modificando 
as leis existentes, porém desatualizadas. Ao reconhecer que agora, 
mais do que nunca, é crucial que as organizações gerenciem e protejam 
adequadamente as informações pessoais, este artigo discutirá os principais 
pontos da Pipeda e as etapas necessárias para atender aos requisitos ali 
estabelecidos.

Definições e princípios da Pipeda
Acesso:  significa a programação em um sistema ou rede de computadores, 
a execução de programas, comunicação, armazenagem de dados, 
recuperação de dados, ou a utilização de outros recursos, inclusive dados 
ou programas, em tal sistema ou rede. 

Formato alternativo: com relação às informações pessoais, significa um 
formato que permite que uma pessoa com deficiência sensorial leia ou ouça 
as informações pessoais.

Violação das salvaguardas de segurança:  significa a perda de informações 
pessoais, acesso não autorizado a elas ou a sua divulgação não autorizada, 
resultantes de violação de uma das salvaguardas de segurança de uma 
organização mencionadas na cláusula 4.7 do Anexo 1 ou de uma falha ao 
estabelecer esses mecanismos. 

Informações de contato comercial:  qualquer informação usada com a 
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finalidade de comunicar ou facilitar a comunicação com um indivíduo em 
relação ao seu emprego, empresa ou profissão, como o nome da pessoa, 
cargo ou função, endereço comercial, número do telefone ou fax comercial, 
ou endereço eletrônico do trabalho. 

Atividade comercial: qualquer transação, ato ou conduta em particular ou 
qualquer conduta regular de caráter comercial, inclusive a venda, troca ou 
arrendamento de listas de doadores, membros ou outras listas de captação 
de recursos.
 
Comissário:  diz respeito ao Comissário de Privacidade nomeado nos 
termos do artigo 53 da Lei da Privacidade. O Governador no Conselho 
nomeia um Comissário de Privacidade após consulta com o líder de todas as 
partes reconhecidas no Senado e na Câmara dos Comuns, e após aprovação 
da nomeação por decisão do Senado e da Câmara dos Comuns.

Dados: são representações de informações ou conceitos, em 
qualquer forma. 

Informações Pessoais: constituem dados sobre um “indivíduo identificável”. 
Tratam-se de informações que, em si mesmas, ou combinadas com outros 
dados, podem identificar uma pessoa enquanto indivíduo. Elas incluem 
qualquer informação factual ou subjetiva, registrada ou não, e em qualquer 
forma, como por exemplo:

• idade, nome, número da carteira de identidade (ID), renda, origem 
étnica, ou tipo sanguíneo;

• opiniões, avaliações, comentários, status social, ou medidas 
disciplinares; e

• documentação de empregado, registros de crédito, registros de 
empréstimo, registros médicos, existência de litígio entre um 
consumidor e fornecedor, intenções (por exemplo, aquisição de 
produtos ou serviços, ou troca de empregos).

Ao contrário de muitos outros países, as Leis de Privacidade do Canadá não definem 
especificamente o que seriam “dados pessoais sensíveis”. A Pipeda considera que 
todas as informações podem ser sensíveis, dependendo do contexto.

Autoridade responsável: em relação a uma disposição de lei federal, 
significa:

(a) se a lei federal for uma Lei do Parlamento, o ministro responsável 
por essa disposição;
(b) se a lei federal for um instrumento emitido, elaborado ou 
estabelecido de acordo com uma Lei do Parlamento ou uma 
prerrogativa da Coroa, a pessoa ou órgão que emitiu, elaborou ou 
estabeleceu o instrumento; ou
(c) apesar do parágrafo (a) ou (b), a pessoa ou órgão designado pelo 
Governador no Conselho de acordo com o item (2).
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Dano significativo: inclui lesões corporais, humilhação, danos à reputação 
ou aos relacionamentos, perda de emprego, de oportunidades de negócios 
ou profissionais, prejuízo financeiro, roubo de identidade, efeitos negativos 
no registro de crédito e danos ou perda de bens.

Consentimento válido: conforme a definição prevista no artigo 6.1, para 
os fins da cláusula 4.3 do Anexo 1, o consentimento de alguém só é válido 
se for razoável esperar que o indivíduo a quem se destinam as atividades 
da organização tenha condições de entender a natureza, o objetivo e as 
consequências da obtenção, do uso ou da divulgação de informações 
pessoais em relação às quais a pessoa declara seu consentimento.

O Anexo 1 da Pipeda, semelhante à lei federal do Brasil, incorpora 10 
princípios estabelecidos no Regulamento Nacional de Código de Modelo 
Autorizado do Canadá para a Proteção de Informações Pessoais (CAN/
CSA-Q830-96).

1 – Responsabilidade: Uma organização é responsável pelas informações 
pessoais que estiverem sob seu controle, devendo nomear alguém para ser 
responsável por sua conformidade com esses princípios de boas práticas na 
administração de informações.

2 – Identificação da Finalidade: A finalidade para a qual a informação pessoal 
é obtida será identificada pela organização antes ou no momento da obtenção.

3 – Consentimento: A ciência e o consentimento da pessoa são exigidos para 
a coleta, uso ou revelação de informações pessoais, salvo quando inadequado.

4 – Limitação da Obtenção das Informações: A obtenção das informações 
pessoais deve ser limitada à necessidade para os fins identificados pela 
organização. As informações devem ser obtidas por meios justos (boas 
práticas) e lícitos.

5 – Limitação do Uso, Divulgação e Retenção: Salvo exigência legal ou 
consentimento em contrário por parte do indivíduo, as informações pessoais 
só podem ser utilizadas ou reveladas para os fins a que foram coletadas, 
devendo ser armazenadas somente pelo prazo necessário ao atendimento 
das finalidades identificadas.

6 – Precisão: As informações pessoais devem ser tão precisas, completas e 
atualizadas quanto possível para que atendam devidamente as finalidades 
a que se destinam.

7 – Salvaguardas: As informações pessoais devem ser protegidas por 
segurança adequada relativa à sua sensibilidade.

8 – Abertura: Uma organização deve disponibilizar publicamente e 
prontamente os detalhes sobre suas políticas e práticas relacionadas ao 
gerenciamento de informações pessoais.
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9 – Acesso pelo Indivíduo: Mediante solicitação, um indivíduo deve 
ser informado sobre a existência, uso e divulgação de suas informações 
pessoais e ter acesso a elas, devendo também ser capaz de contestar sua 
precisão e integridade, e de alterá-las se for o caso.

10 – Questionamento de Conformidade: Um indivíduo deve ser capaz de 
questionar a conformidade de uma organização com os princípios acima. 
Seu questionamento deve ser dirigido ao responsável pela conformidade da 
organização com as disposições da Pipeda, geralmente seu Diretor de Privacidade.

Âmbito de aplicação
Vários fatores determinam quais leis se aplicam e quem as monitora: a 
natureza da organização que lida com as informações pessoais, onde a 
organização está estabelecida, o tipo de informação envolvida, e se essas 
informações ultrapassam ou não as fronteiras provinciais e/ou nacionais 
são alguns dos muitos fatores que determinam a legislação aplicável. 

Nos termos do artigo 4, a Pipeda se aplica a:

• Organizações reguladas no âmbito federal, também conhecidas como 
“trabalho, empreendimentos ou empresas” (por exemplo, empresas 
de telecomunicações, companhias aéreas, bancos, ferrovias)

• Organizações do setor privado que coletam, usam ou divulgam 
informações pessoais no exercício de atividade comercial, que ocorre 

dentro de uma província, a menos que a província tenha adotado 
legislação substancialmente semelhante*.

• Obtenção, uso e revelação de informações pessoais em âmbito 
interprovincial e internacional. Todas as organizações que 
operam no Canadá e que lidam com informações pessoais que 
ultrapassam fronteiras provinciais ou nacionais estão sujeitas à 
Pipeda, independentemente da província ou território em que 
estejam estabelecidas, incluindo-se províncias com legislação 
substancialmente semelhante. 

Nos termos do artigo 4, a PIPEDA não se aplica a;

• Qualquer instituição do governo a que a Lei de Privacidade (Privacy 
Act) se aplica;

• Organizações cuja atividade não seja comercial nem com fins 
lucrativos (por exemplo: organizações sem fins lucrativos, grupos de 
caridade, partidos políticos e associações);

• Municípios, universidades, escolas e hospitais, uma vez que 
geralmente são disciplinados por leis provinciais. No entanto, a 
PIPEDA pode se aplicar a esses órgãos em determinadas situações, 

*A Pipa de BC, Pipa de Alberta e a Lei de Privacidade de Quebec foram consideradas “substancialmente 
semelhantes” à Pipeda. Portanto, essas leis provinciais se aplicam às práticas de informações pessoais 
de consumidores e funcionários de organizações da Colúmbia Britânica, de Alberta e de Quebec, 
respectivamente, que não sejam disciplinadas pela Pipeda de outro modo. Caso contrário, a menos que 
as informações pessoais ultrapassem as fronteiras provinciais ou nacionais, a Pipeda não se aplica a 
organizações que operam inteiramente dentro de: Alberta, Colúmbia Britânica ou Quebec.
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como por exemplo, se a instituição estiver envolvida em uma atividade 
fora do seu escopo regular de atividades comerciais (por exemplo, 
uma universidade que vende uma lista de ex-alunos).

Funções e responsabilidade do agente
A Pipeda, a Pipa de Alberta, a Pipa de BC e a Lei de Privacidade de 
Quebec expressamente exigem que as organizações nomeiem uma 
pessoa responsável pelo cumprimento das obrigações previstas. Essas 
pessoas não têm um cargo específico nos termos de quaisquer das 
leis mencionadas acima, mas são normalmente denominadas Vice-
Presidentes de Privacidade ou Diretores de Privacidade.

Outra particularidade é que o diretor nomeado não precisa se registrar 
nas autoridades reguladoras de privacidade do Canadá. No entanto, 
dependendo do setor e do porte da organização, as autoridades canadenses 
esperam que o Diretor de Privacidade, entre outras coisas: 

• Elabore, estabeleça e discipline uma política de privacidade 
(programa de gestão de privacidade);

• Implemente capacitação, monitoramento, documentação, auditoria 
e denúncia de funcionários;

• Avalie, analise e revise esses controles de políticas e de programa 
conforme necessário;

• Participe de todos os processos de tomada de decisão comercial 

aplicáveis da organização que digam respeito ao processamento de 
informações pessoais; 

• Represente a organização na hipótese de reclamações ou investigações. 

Diferentemente das leis federais brasileiras, o Controller não está 
expressamente definido nas Leis de Privacidade do Canadá. Em vez disso, 
as organizações são exclusivamente responsáveis   por informações pessoais 
sob seu controle (incluindo as processadas por prestadores de serviços que 
agem em seu nome).

Tratamento de dados
Com relação à coleta e tratamento de dados, o princípio fundamental da 
Pipeda é de somente obter, usar e divulgar as informações pessoais para 
fins que o homem médio consideraria apropriados nas circunstâncias. 

As organizações devem limitar a coleta àquelas necessárias para cumprir os 
objetivos identificados e reter essas informações apenas pelo tempo necessário 
para cumprir os objetivos para os quais foram originalmente coletadas.  

Se a finalidade para a qual o consentimento foi dado for alcançada, o 
processamento do mesmo deve ser encerrado o mais rápido possível. O 
encerramento também pode ocorrer a qualquer momento, mediante 
solicitação do titular para revogar o consentimento ou após a expiração de 
um prazo predeterminado, se houver. 
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De acordo com os princípios de transparência promovidos por todas as Leis 
de Privacidade do Canadá e buscando garantir que a organização esteja 
sempre cumprindo essas leis, as organizações devem adotar suas próprias 
políticas e práticas. As organizações também são responsáveis   por garantir 
que seus funcionários estejam cientes e capacitados com relação a essas 
políticas e práticas.

Consentimento
 
Embora existam algumas exceções nas Leis, é necessário o consentimento 
para a obtenção, o uso e a divulgação de informações pessoais. Os critérios 
e requisitos para o consentimento adequado dependem do contexto e da 
sensibilidade das informações coletadas. 

Em certos contextos, o consentimento pode ser obtido de um indivíduo 
simplesmente por meio da “ativação” ou “desativação” através de uma 
caixa de seleção. 

As Leis de Privacidade do Canadá antecipam uma obrigação geral de que 
as informações pessoais devem ser colhidas por meios justos e legais e não 
devem ser obtidas por práticas fraudulentas, de coerção ou enganosas. O artigo 
6.1 (Pipeda) afirma que “o consentimento de um indivíduo só é válido se for 
razoável esperar que aquele a quem as atividades da organização são dirigidas 

compreenderia a natureza, a finalidade e as consequências da obtenção, do 
uso e da divulgação dessas informações pessoais a que está consentindo”.

Nas hipóteses em que não existe relacionamento direto entre a organização 
e o indivíduo, nem sempre é possível buscar o consentimento (por exemplo, 
uma instituição de caridade ou empresa de marketing direto que adquire 
uma lista de endereços de outra organização). Nesses casos, e de acordo 
com o princípio de transparência discutido acima, a organização que adquiriu 
as informações em primeira mão teria que divulgar sua permissão para 
compartilhar as informações pessoais coletadas.

Direito do titular dos dados
Os indivíduos têm vários direitos em relação ao processamento de seus 
dados pessoais. Em primeiro lugar, de acordo com as Leis de Privacidade 
do Canadá, uma pessoa pode, mediante solicitação, obter acesso a todas as 
suas informações, exceto nos casos em que a divulgação possa revelar:

• Informação sigilosa obtida em função da relação advogado-cliente;
• Informação confidencial comercial;

Nota 2: Em certas circunstâncias, as informações pessoais podem ser coletadas, usadas ou divulgadas sem o 
conhecimento e consentimento do indivíduo. Por exemplo, razões legais, médicas ou de segurança podem 
tornar impossível ou impraticável buscar consentimento. Quando as informações estão sendo coletadas 
para a detecção e prevenção de fraudes ou para aplicação da lei, a busca do consentimento do indivíduo 
pode anular o objetivo da obtenção. Também pode ser impossível ou inadequado quando o indivíduo é 
menor, está gravemente doente ou é mentalmente incapacitado. 

Nota: O marketing eletrônico é disciplinado tanto pelas Leis de Privacidade do Canadá (conforme discutido 
acima), como pela Legislação Anti-Spam do Canadá (CASL).
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• Informação que possa ameaçar a vida ou a segurança de outro indivíduo;
• Informação gerada em processo de solução de controvérsia; e   
• Outros exemplos prescritos pelas Leis de Privacidade do Canadá.

Os titulares de dados também têm o Direito de exigir que a organização 
corrija e/ou remova qualquer informação pessoal imprecisa e que cesse 
todo o seu processamento (mediante a retirada do consentimento). 

Sempre que um indivíduo sinta que seus direitos não estão sendo 
respeitados, terá o direito de apresentar uma reclamação, e será incentivado 
a fazê-lo junto à(s) autoridade(s) de proteção de dados competentes. 

Transferência internacional de dados
A Pipeda autoriza a transferência internacional de dados pessoais 
para países ou organismos internacionais que se beneficiem de 
nível adequado de proteção. Essas transferências para o exterior não 
necessitam de qualquer forma de registro, notificação ou aprovação de 
ou para quaisquer autoridades de proteção de dados. 

No entanto, uma organização que transfere informações pessoais para 
terceiros (por exemplo, uma nuvem de armazenamento) permanece 
responsável pela proteção do que foi transferido e por garantir a 
conformidade com a legislação. Ainda assim, as empresas normalmente 
celebram um contrato para fins de processamento, para garantir que os 

dados transferidos estejam sujeitos a um nível de proteção equivalente 
ao das Leis de Privacidade do Canadá.

Medidas de segurança
Em suma, cada uma das Leis de Privacidade do Canadá visa proteger 
as informações pessoais. A maioria das disposições implica a tomada 
de medidas, por parte das organizações,   que sejam suficientes para 
proteger informações pessoais contra qualquer uso não autorizado ou 
ilegal, incluindo, entre outros, perda ou roubo. No entanto, a legislação 
não estabelece requisitos técnicos ou formais específicos e, como 
mencionado acima, não há fiscais designados que sejam responsáveis   
por essas medidas. 

Qualquer incidente que envolva a perda, divulgação ou acesso não 
autorizado a informações pessoais (que o homem médio consideraria 
causar um risco real de danos significativos a uma pessoa) deve ser 
notificado ao Comissário de Privacidade dentro de prazo hábil (artigo 
10.1 Pipeda).

A notificação ao Comissário deve ser feita por escrito e incluir:

• A data exata ou o período aproximado da violação.
• Uma avaliação do risco de dano aos indivíduos em virtude de violação.
• Um número estimado de indivíduos a serem prejudicados.
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• O nome e as informações contratuais de um representante da 
organização a quem caiba responder às perguntas do Comissário 
em relação à violação. 

Uma descrição do seguinte: 

• As circunstâncias da perda, acesso não autorizado ou divulgação.
• As informações pessoais envolvidas.
• Eventuais medidas que a organização tenha tomado para mitigar o 

risco de lesão aos indivíduos.
• Eventuais medidas que a organização tenha tomado para notificar os 

indivíduos a respeito da perda, acesso não autorizado ou divulgação.
 

Após o recebimento da notificação acima, o Comissário poderá também 
exigir que a organização notifique os indivíduos prejudicados por tal violação. 

O descumprimento das disposições que exigem o dever de notificar a violação 
é passível de punição mediante condenação sumária e responsabilidade 
por multa de até CAD$ 10.000, ou enquanto crime passível de denúncia a 
uma multa de até CAD$ 100.000.

De acordo com a Pipeda, as organizações devem manter um registro de 
todas as violações de segurança, mesmo as que não cheguem ao limite 
de risco de um “risco real de dano significativo”, e tal registro poderá ser 
requisitado pelo Comissário a qualquer tempo. 

Seguro contra ataque cibernético
Assim como no Brasil, muitas companhias de seguros canadenses também 
desenvolveram políticas para se adaptar a esse cenário cibernético novo e 
em evolução. A maioria das apólices de responsabilidade comercial geral 
exclui especificamente o risco cibernético, portanto, havia a necessidade de 
apólices de seguro especializadas em risco cibernético.

O seguro também pode apoiar os processos de gestão de riscos cibernéticos 
de uma organização, pois muitas seguradoras estão se adaptando a essa 
nova realidade, fornecendo às organizações serviços relacionados a riscos 
cibernéticos, incluindo;

• A realização de análises abrangentes dos tipos de riscos a que seus 
clientes estão expostos;

• Oferecimento de orientação sobre gestão e mitigação de risco.

Supervisão e Sansões
As autoridades reguladoras de privacidade no Canadá investigam 
reclamações registradas por indivíduos e também podem iniciar suas 
próprias reclamações. De acordo com a Pipeda, a queixa deve ser 
investigada pelo Comissário. Depois, é preparado um relatório que 
inclui as conclusões e recomendações. Quem apresentou a queixa 
pode solicitar ao Juízo Federal uma revisão das conclusões e o tribunal 
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tem autoridade para, entre outras atribuições, determinar que uma 
organização corrija suas práticas e indenize o queixoso, incluindo danos 
sofridos pelo indivíduo.

Conclusão 
Recentemente, o Canadá apresentou vários avanços relacionados à 
proteção de dados. As autoridades de privacidade iniciam investigações e as 
reguladoras também estão se aliando a várias autoridades estrangeiras de 
proteção de dados. Nosso mundo certamente está mudando e o governo 
federal canadense se comprometeu em reformar a Pipeda. O governo 
acenou que uma reforma incluirá o seguinte: 

• Nova redação ao texto legal 
• Maior controle para os indivíduos no que tange ao modo como as 

informações são coletadas e usadas
• Maiores poderes de aplicação da lei para o Comissário de Privacidade federal
• Normas que exijam informações em linguagem clara sobre o 

tratamento de informações pessoais, inclusive quando se adota a 
tomada de decisão automatizada

• Estabelecimento de como e quando a descaracterização de 
informações pode ser usada

• Modernização da legislação anti-spam do Canadá (CASL) e revisão de 
medidas aprimoradas de proteção. 

No geral, como medida de boa prática, é altamente recomendável que as 
organizações que atuam comercialmente no Canadá desenvolvam planos 
abrangentes de segurança cibernética e políticas de privacidade, porque 
a verdade é que, quando ocorre uma violação da segurança de dados, há 
muito pouco tempo para reagir de imediato. Na maioria das vezes, após a 
descoberta da violação, o dano está feito. Para mitigar os riscos de maneira 
eficaz, os problemas devem ser previstos e pensados   com bastante 
antecedência.  ■



25

DIREITO COMPARADO BRASIL -CANADÁPROTEÇÃO DE DADOS

Legislação de Referência

Leis do Brasil:

• Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei Federal n° 13.709/ 2018
• Medida Provisória nº 869/2018

Leis do Canadá:

• The Canadian Privacy Statutes
• Lei de Privacidade
• Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos 

(Pipeda, da sigla em inglês)
• Lei de Proteção de Informações Pessoais, a Pipa de Alberta
• Lei de Proteção de Informações Pessoais, a Pipa da Colúmbia 

Britânica
• Lei que Respeita a Proteção de Informações Pessoais no Setor 

Privado, a Lei de Privacidade de Quebec



26

DIREITO COMPARADO BRASIL-CANADÁ
Realização: Comissão de Assuntos Jurídicos da CCBC (CAJ-CCBC)
Coordenação: Renata Silveira
Produção e Edição: Cangerana Comunicação
Jornalista responsável: Estela Cangerana (MTb 28.180)
Tradução: Traduz Direito
Direção de Arte: Lucas Leal 
Assistente de Arte: Renata Ribeiro de Almeida
Atualizado em Novembro de 2019.

PERROTTI E BARRUECO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Paulo Perrotti e Aline Figueiredo 

Avenida Cidade Jardim, 377 – 9º andar – Itaim Bibi
01453-000, São Paulo, SP, Brasil 
Tel: +55 11 3168-1111 
Email: paulo@peblaw.com.br e aline@peblaw.com.br
Site: www.perrottiebarrueco.com.br

DUNTON RAINVILLE SENCRL 
Valerie Di Lena e John Robert Kelly
Place Victoria, 43e étage – 800, Square Victoria, C.P.303
Montreal (Québec) – H4Z 1H1 - Canada
Tel:+ 1 514 866-6743
Email: vdilena@duntonrainville.com e jrkelly@duntonrainville.com
Site: www.duntonrainville.com 

CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-CANADÁ (CCBC)
Rua do Rócio, 220 cj 121, 12° andar
04552-000 • São Paulo • SP  • Brasil
Tel: +55 11 4058 0400
Site: www.ccbc.org.br 


