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• LGPD – Entendimento geral;
• O que a LGPD protege;

• A quem a LGPD se aplica;
• Quais são as obrigações da
Empresa Contábil.
• Colaboradores.
• Prestadores de Serviços.
• Documentações.
• Outras Considerações.

LEI GERAL DE
PROTEÇÃO
DE DADOS – LGPD.

O que muda com a LGPD?
(Lei no. 13. 709, de 14 de agosto de
2018).
A LGPD CRIA UM NOVO CENÁRIO DE
SEGURANÇA JURÍDICA, COM
PADRONIZAÇÃO DE NORMAS E PRÁTICAS
PARA PROMOVER A PROTEÇÃO, DE
FORMA IGUALITÁRIA, DOS DADOS
PESSOAIS DE TODAS AS PESSOAS
NATURAIS.

O QUE DEFATO A LGPD QUER PROTEGER ?
A LGPD estabelece que 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, incluindo dados
considerados sensíveis como os que se
referem à crianças e adolescentes, por
exemplo, deve receber tratamento de
proteção.

A QUEM A
LGPD
SE APLICA?

A LGPD É APLICÁVEL
A LGPD é aplicável a qualquer operação de
tratamento realizada por pessoa natural ou
por pessoa jurídica de direito público ou
privado, independentemente do meio, do país
de sua sede ou do país onde estejam
localizados os dados, desde que:
I - a operação de tratamento seja realizada
no território nacional;
II - a atividade de tratamento tenha por
objetivo a oferta ou o fornecimento de bens
ou serviços ou o tratamento de dados de
indivíduos localizados no território nacional;
ou
III - os dados pessoais objeto do tratamento
tenham sido coletados no território
nacional.

O que deve ser
considerado
tratamento de
dados?

Tratamento é 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.

• TITULAR É TODA PESSOA NATURAL A QUEM SE REFEREM OS DADOS
PESSOAIS QUE SÃO OBJETO DE TRATAMENTO (CLIENTES);

QUEM
SÃO AS
PARTES

interessadas ?

• CONTROLADOR É A PESSOA NATURAL OU JURÍDICA, A QUEM
COMPETEM AS DECISÕES REFERENTES AO TRATAMENTO DOS DADOS
(EMPRESAS CONTÁBEIS, CONSIDERANDO QUE TOMAM DECISÕES EM
NOME DE SEUS CLIENTES);
• OPERADOR É A PESSOA NATURAL OU JURÍDICA, QUE REALIZA O
TRATAMENTO DOS DADOS EM NOME DO CONTROLADOR (EMPRESAS
CONTÁBEIS OU SEUS PARCEIROS E COLABORADORES,
CONSIDERANDO AS OPERAÇÕES PROCESSADAS NA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS CONTÁBEIS);
• ENCARREGADO (DPO – DATA PROTECTION OFFICER) É A PESSOA
INDICADA PELO CONTROLADOR PARA ATUAR COMO CANAL DE
COMUNICAÇÃO ENTRE O CONTROLADOR, O TITULAR E A AUTORIDADE
FISCALIZADORA (ANPD – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE
DADOS). A EMPRESA CONTÁBIL DEVERÁ NOMEAR UM FUNCIONÁRIO
PARA ESTA FUNÇÃO.

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTÁBIL
Obter Termo de Consentimento assinado por todos os
clientes, colaboradores, fornecedores e prestadores de
serviços;

Manter registro das operações de tratamento de dados
pessoais que realizar, especialmente quando baseado no
legítimo interesse;
Na qualidade de Controlador, elaborar relatório de impacto

à proteção de dados pessoais, incluindo dados sensíveis,
referente a suas operações de tratamento de dados, nos
termos de regulamento, observados os segredos comercial e
industrial. O relatório deverá conter, no mínimo, a
descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia
utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das
informações e a análise do controlador com relação a
medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco
adotados;

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTÁBIL

Na hipótese do Operador ser pessoa jurídica distinta,
deverá realizar o tratamento segundo as instruções
fornecidas pelo Controlador, que verificará a observância
das próprias instruções e das normas sobre a matéria;
Garantir prevenção e segurança nos equipamentos
utilizados para o tratamento dos dados pessoais através da
instalação de softwares de proteção devidos.

OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTÁBIL
Autoridade Nacional De Proteção De Dados
– ANPD -

A ANPD PODERÁ DISPOR SOBRE
PADRÕES DE INTEROPERABILIDADE
PARA FINS DE PORTABILIDADE, LIVRE
ACESSO AOS DADOS E SEGURANÇA,
ASSIM COMO SOBRE O TEMPO DE
GUARDA DOS REGISTROS, TENDO EM
VISTA ESPECIALMENTE A
NECESSIDADE E A TRANSPARÊNCIA.

Trabalhar sob o mais
absoluto sigilo no
tratamento dos dados
pessoais, em

conformidade com as
instruções repassadas
pela Empresa Contábil,
observando e
cumprindo os termos da
LGPD.

OBRIGAÇÃO DOS
COLABORADORES
OU PRESTADORES
DE SERVIÇOS
Estar ciente de que qualquer violação às
obrigações estabelecidas pela Lei Geral de
Proteção de Dados - LGPD, pode ocasionar
sanções administrativas potenciais, em razão
de eventuais danos causados a pessoas
singulares ou coletivas, incluindo a Empresa
Contábil;

DOCUMENTOS A
SEREM
PROVIDENCIADOS
PELA EMPRESA
CONTÁBIL:

Termo de Consentimento – modelo específico para clientes;
• Termo de Consentimento – modelo específico para
colaboradores;
• Termo de Consentimento – modelo específico para
fornecedores;
• Termo de Consentimento – modelo específico para
prestadores de serviço;
• Termo de Compromisso de não divulgação – modelo aplicável
a todos que tiverem conhecimento das informações;
• Modelo de Cláusula Contratual específica a constar dos
Contratos da empresa a partir de 14.08.2020;
• Comunicado Relevante informando aos colaboradores sobre a
importância e a necessidade de cumprir com as obrigações
previstas na LGPD;
• Comunicado de nomeação do funcionário que será o
Encarregado pelo tratamento dos dados pessoas;
• Política de Privacidade – documento a ser disponibilizado no
site da empresa.

O que fazer na
admissão de um novo Colaborador ?

A EMPRESA CONTÁBIL DEVE INFORMÁ-LO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA LGPD,
INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO, A ORIENTÁ-LO QUANTO AO NÍVEL DE SIGILO E
SEGURANÇA APLICÁVEIS NO TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS, BEM COMO
SOLICITAR A ASSINATURA DO TERMO DE CONSENTIMENTO E DO TERMO DE
COMPROMISSO DE NÃO DIVULGAÇÃO DE DADOS.

O QUE FAZER
QUANDO
INGRESSAR UM
NOVO CLIENTE ?

A Empresa Contábil
deve solicitar
a assinatura do
Termo de
Consentimento,
conforme o art. 7º,
inciso I da LGPD
determina.

QUE
PROVIDÊNCIA
TOMAR EM
RELAÇÃO
AOS
COLABORADORES
ANTIGOS ?

Do mesmo modo que Empresa Contábil
deverá agir na contratação de um novo
colaborador, deve comunicar aos seus
funcionários antigos a respeito das
obrigações previstas na LGPD e suas
implicações.
Todos os funcionários deverão assinar o
Termo de Consentimento e o Termo de
Compromisso de não divulgação de
dados

QUE PROVIDÊNCIA
TOMAR EM
RELAÇÃO
AOS CLIENTES
ANTIGOS ?
A condição fundamental
e
imprescindível para a

continuidade
da prestação dos
serviços
contábeis previamente
contratados, é que todos
os
Clientes assinem o Termo
de
Consentimento,
conforme o art. 7º,
inciso I da LGPD.

QUE
PROVIDÊNCIA
TOMAR EM
RELAÇÃO
AOS
CLIENTES
ANTIGOS ?

QUAL O TRATAMENTO
APLICÁVEL AO QUADRO
SOCIETÁRIO DA EMPRESA
CLIENTE DO ESCRITÓRIO
CONTÁBIL ?

Todos os sócios devem receber
o
mesmo tratamento dispensado
aos
demais Titulares (clientes de
modo
geral).

Sendo assim, é necessário que
assinem o Termo de
Consentimento individualmente.

COMO ADEQUAR O
SITE
DA EMPRESA
CONTÁBIL
EM ATENDIMENTO
AOS
TERMOS DA LGPD ?

Inserir nos sites o aviso de utilização de
dados: “Utilizamos seus dados para
(colocar a finalidade) durante a sua
navegação em nosso site. Ao navegar pelo
site, você autoriza nossa empresa a
coletar tais informações e utilizá-las para
estes fins. Em caso de dúvidas, acesse
nossa Política de Privacidade.”
Criar botão de “Entendi e Aceito” e
disponibilizar o acesso ao documento de
Política de Privacidade.

EM QUE CASOS A
LGPD NÃO SE
APLICA ?

Ao tratamento de dados pessoais para fins
exclusivamente particulares e não
econômicos; Fins exclusivamente
jornalísticos e artísticos; acadêmicos ; de
segurança pública; defesa nacional;
segurança do Estado; ou atividades de
investigação e repressão de infrações
penais; ou provenientes de fora do
território nacional e que não sejam objeto de
comunicação, uso
compartilhado de dados com agentes de
tratamento brasileiros ou 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.

Entretanto, para qualquer
documento em
meio físico cujo conteúdo
requeira o
tratamento de dados para os
fins previstos
na LGPD, sempre deverá vir
acompanhados
do Termo de Consentimento
assinado.

CONSIDERAÇÕES A
RESPEITO DE DADOS
POR MEIO FÍSICO
Considerando que a LPDG não
se aplica ao
tratamento dos dados
pessoais para fins
particulares, fica válido o
recebimento de
documentos particulares,
como Curriculum
Vitae, por exemplo.

Considerações a
respeito da cláusula
contratual de Consentimento
A partir de 14.08.2020, todos os Contratos
devem incluir uma cláusula específica
mencionando o consentimento outorgado
da empresa Contratante à empresa
Contratada.
Na hipótese de celebração de contrato
posterior a 14.08.2020, sem a inclusão da
referida cláusula, é devido um Termo de
Aditivo ao Contrato, até que os novos
contratos possam refletir a observância da
exigência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Dado anonimizado:
dado relativo a
titular que não
possa ser
identificado,
considerando a
utilização de meios
técnicos razoáveis e
disponíveis na
ocasião de seu
tratamento;

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;

Os sistemas utilizados
para o tratamento de
dados pessoais devem
ser estruturados de
forma a
atender aos requisitos
de segurança, aos
padrões de boas
práticas e de
governança e aos
princípios gerais
previstos na LGPD e às
demais normas
regulamentares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A ANPD irá estabelecer
normas sobre a
adequação progressiva
de bancos de dados
constituídos até a data
de 14.08.2020,
consideradas a
complexidade das
operações de
tratamento e a
natureza dos dados.

Controlador e
Operador
respondem
solidariamente, caso
identificado dano
patrimonial e/ou
moral causado aos
Clientes.

PENALIDADES
A incidência de sanção
administrativa, não exime
a empresa de suas responsabilidades
civis e penais, assim como cabe ao Cliente
que, se sentir prejudicado ou lesado,
ainda o exercício de seus direitos de
defesa do consumidor.

Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
• Multa simples, de até 2% do faturamento anual, excluídos os tributos, limitada, no total, a
R$ 50.000.000,00 por infração;
• Multa diária, observado o limite total de R$ 50.000.000,00;
• Divulgação da infração, após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;
• Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;
• Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;
• Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo
período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, até a regularização da
atividade de tratamento pelo controlador;
• Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a
infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por igual período;
• Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.

ACESSE OS ARQUIVOS DE REFERÊNCIA PARA DOWNLOAD:
GUIDANCE LGPD
Comunicado Relevante LGPD
Termo de Compromisso de não divulgação
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS - Autonomos
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS - Clientes
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS - Fornecedores
TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS - Funcionários
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

