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A QUEM SE ENDEREÇA: Organizações que realizam
o tratamento de dados pessoais no território
brasileiro ou oferecem serviços a indivíduos
localizados no Brasil

SANÇÕES

MULTAS DE 2%DO FATURAMENTO ANUAL DA EMPRESA, ATÉ O LIMITE DE R$ 50.000.000,00. 

PUBLICIZAÇÃO DA INFRAÇÃO APÓS DEVIDAMENTE APURADA E CONFIRMADA A SUA OCORRÊNCIA.

SUSPENSÃO PARCIAL DO FUNCIONAMENTO DO BANCO DE DADOS PELO PERÍODO MÁXIMO DE 6 (SEIS)MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO



TOP GROWING - 2008



TOP GROWING



CONCEITOS DA LGPD QUE IMPACTAM MAPEAMENTO 
DE DADOS PESSOAIS - ALGUMAS DEFINIÇÕES (ARTIGO 5º)



AGENTES DE TRATAMENTO

Visão Geral LGPD



Os agentes de tratamento são as entidades, pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, que participam do

tratamento de dados pessoais. Uma empresa não é agente de tratamento específico, mas assume determinada posição a

partir da competência que exerce, podendo, portanto, mudar a cada atividade ou relação com a outra parte.

Compete a ele as decisões referentes ao tratamento de dados  

pessoais (art.5º,VI,da LGPD).

Compreende-se, assim, uma ideia de raciocínio e de tomada de

decisões no que tange ao tratamento, como se o agente fosse a

cabeça da operação.

Observação

Não serão considerados  

agentes de tratamentos os  

indivíduos subordinados,  

incluindo funcionários e  

servidores públicos, uma vez  

que suas funções são  

exercidas a partir do poder e  

da competência dos agentes.

Operador
Quem realiza o tratamento de  

controlador (art.5º,VII,da LGPD).
dados pessoais em nome do

Compreende-se, assim, o agente que irá executar o que foi  

previamente planejado por outra entidade.

Controlador

OS AGENTES DE TRATAMENTO



É possível que dois ou mais controladores atuem

paralelamente em uma mesma atividade de

tratamento de dados pessoais para a obtenção

de finalidades independentes ou emconjunto.

Empresa de 
Marketplace

Empresa  
Lojista

A empresa de marketplace, citada

anteriormente, está interessada em realizar uma

pesquisa de mercado para direcionar seus

produtos por região no Brasil. Dessa forma,

fecha um acordo com uma empresa lojista, que

é contratada para a captura dos dados pessoais

e a realização de análises de mercado.

Como esses agentes se relacionam?

Cooperação

Cooperação

Controlador Controlador



Como esses agentes  se relacionam?

Na doutrina europeia, esses agentes são denominados Joint Controllers e sua
existência é validada majoritariamente pelo fato de a definição de controlador no
Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), vigente na União Europeia,
permitir que dois ou mais controladores decidam sobre os meios e as finalidades do
tratamento. Isso ocorre quando dois Controladores
(i) realizam a mesma atividade de tratamento, (ii) com os mesmos dados pessoais, (iii)
definem conjuntamente a finalidade, (iv) definem conjuntamente os meios para o
tratamento e para alcançar a finalidade e, consequentemente, (v) possuem maior
dever de cooperação e de equilíbrio de influência entre os agentes envolvidos.[1]

No Brasil, apesar de a LGPD não possuir definição explícita, determinadas disposições
indicam a possibilidade de dois ou mais controladores atuarem paralelamente em
uma mesma atividade de tratamento de dados pessoais para a obtenção de
finalidades independentes ou em conjunto, a exemplo da atribuição de
responsabilidade solidária. Nesse sentido, a Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD) previu a existência de controladores conjuntos, sendo possível a
identificação deles a partir da análise do caso concreto.[2]

1European Data Protection Board (EDPB). Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the
GDPR, Version2.0,Adopted on 07 July 2021.

2Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Guia Orientativo para Definições dos Agentes de
Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado, Maio 2021.



Os controladores conjuntos são aqueles que
tomam decisões conjuntamente quanto ao meio e
à finalidade do tratamento de dados. Conforme a
ANPD, tal posicionamento poderá ser concedido
a partir da análise factual.

Dessa forma, os dois possuem a mesma
finalidade com o tratamento e tomam as
decisões conjuntamente.

Por exemplo, uma Empresa H contrata uma
Empresa J de recrutamento e seleção para cargo
de diretoria. Neste cenário, as empresas definirão
conjuntamente o perfil dos titulares, a finalidade
(de recrutamento) e os meios para concretizar
essa finalidade.

Os controladores independentes são aqueles que
realizam o tratamento de dados conjuntamente,
visando finalidades diferentes e próprias.

Os controladores terão autonomia e independência
para determinar suas finalidades próprias e
particulares para os tratamentos de dados pessoais.

Por exemplo, várias empresas que utilizam a mesma
database para a coleta de dados pessoais e o
tratamento.No entanto, cada uma delas atua a partir
dos próprios interesses e comfinalidade própria.

Controladores Independentes Controladores Conjuntos

Para melhor compreender a diferença abordada anteriormente, propomos a seguinte visualização:

Finalidades

próprias

Finalidades

próprias

Finalidades

comuns

Como esses agentes se relacionam?

Observação: Não haverá, necessariamente, as duas formas
de interação na mesma relação, de modo que os
controladores poderão ser puramente independentes,
puramente conjuntos ou como apresentado acima. De toda
forma, sempre haverá o dever de cooperação entre eles.



AS 10 BASES LEGAIS DA LGPD



Direitos do Titular







Destaques:

• Direito PUC-Minas 2001.

• +20 anos de experiência em compliance e governança coorporativa.

• Certificação pela EXIN - Information security foundation based on ISO 27001.

• Certificação pela EXIN - Privacy and Data Protection Essentials.

Dra. Elza Maria do Nascimento Timo

Founder & Especialista em compliance




