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L.O. Baptista está preparado para oferecer soluções seguras, criativas e inteligentes para 
seus clientes na abordagem de questões legais complexas relacionadas ao uso da tecnologia.  
 
Atuamos em temas cada vez mais presentes nos negócios, como proteção, armazenamento e 
transferência de dados, Big Data e internet das coisas (IOT).

Contamos com uma equipe multidisciplinar composta por profissionais experientes e 
qualificados, considerados referências em áreas clássicas do Direito, como Societário, 
Contencioso, Tributário, Trabalhista, Fusões e Aquisições, Propriedade Intelectual, 
Compliance e Regulatório.

Nossa equipe está apta a oferecer uma assessoria jurídica de altíssimo nível e serviços de 
excelência para empresas dos mais variados segmentos de mercado, antecipando necessidades 
e mitigando riscos.

Em 2019, a publicação internacional Leaders League Startups & Innovation reconheceu, pelo 
segundo ano consecutivo, a atuação do escritório e de nossos advogados neste segmento.
 
Saiba mais sobre a área e nossos profissionais em Proteção de Dados.

https://www.baptista.com.br/areas-de-atuacao/protecao-de-dados/


A Lei Geral de Proteção de Dados (13.709/18 ou LGPD), 
regulamenta os procedimentos a serem adotados para proteção 
de dados pessoais. Sancionada em agosto de 2018, teve sua 
entrada em vigor alterada de fevereiro para agosto de 2020 por 
meio da MP 869/18.

CONTEXTO

QUEM SERÁ AFETADO ?

Todas as empresas privadas e entes do setor público. A LGPD 
deve ser aplicada até mesmo em empresas sediadas no exterior, 
caso, por exemplo, o tratamento de dados pessoais seja realizado 
em território brasileiro. 
 
A lei também impacta as empresas que oferecem bens e/ou 
serviços no mercado brasileiro.

O processo de compliance efetivo com a LGPD demanda um mapeamento de todo o fluxo 
de dados pessoais dentro da empresa e com seus parceiros, além da instituição de políticas 
e mecanismos de controle eficazes. Esse processo deve envolver diversos departamentos, 
como Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Marketing e Jurídico, o que faz com 
que o prazo para o seu cumprimento seja aproveitado com eficiência.

Conte com a equipe da área de Proteção de Dados de L.O. Baptista para assessorar sua 
empresa neste processo.

COMO SE ADAPTAR?

O propósito da lei é a responsabilização e adoção de medidas para 
mitigar riscos. Para quem não cumprir as regras, as sanções financeiras 
podem chegar a R$50 milhões por infração, sem prejuízo de outras 
sanções previstas em lei.

SANÇÕES

A recente criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) confere ao órgão autonomia técnica para editar normas e 
procedimentos para a proteção de dados pessoais e poder de fiscalização 
e aplicação de sanções.

FISCALIZAÇÃO



EUROPA
A nova lei brasileira estabelece normas similares às encontradas em regulamentações 
estrangeiras, dentre as quais se destacam os normativos europeus  (GDPR), que entraram em 
vigor em 25 de maio de 2018.

A primeira decisão proferida pela Comissão Nacional 
de Proteção de Dados de Portugal (CNPD), relacionada 
à violação da GDPR, aplicou uma multa no valor de 400 
mil Euros ao Centro Hospitalar Barreiro-Montijo. 

Neste caso, o Sindicato dos Enfermeiros de Setúbal 
denunciou à CNPD que 985 indivíduos cadastrados 
como médicos tinham acesso a todos os prontuários 
médicos dos pacientes do hospital.

No entanto, o hospital registrava que apenas 296 médicos lhe prestavam serviços.  
Ou seja, alegou-se que 689 pessoas possuíam acesso indevido aos dados pessoais sensíveis 
dos pacientes. Note-se que não houve qualquer tipo de vazamento de dados ou mesmo 
reclamação por parte dos pacientes. O simples acesso não autorizado dos dados pessoais 
constantes dos prontuários médicos por pessoas não autorizadas gerou a sanção. 

A multa teve como fundamento a violação dos princípios da integridade e confidencialidade 
dos dados pessoais bem como do princípio da minimização dos dados, todos presentes 
também na LGPD.
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ÁSIA
Em 15 de janeiro de 2019, a Comissão de Proteção de Dados Pessoais de Singapura (PDPC), 
aplicou uma multa no valor de 250 mil dólares de Singapura (aproximadamente R$685 mil 
na data da decisão) em razão do que considerou como sendo  “o pior caso de vazamento de 
dados pessoais da história de Singapura”. 

O banco de dados da Singapore Health Services Pte 
Ltd’s (SingHealth), considerado um dos três maiores 
grupos econômicos no setor da saúde local, sofreu 
um ataque cibernético que resultou no vazamento de 
dados pessoais de 1,5 milhão de pessoas e registros 
de medicações utilizadas por mais de 159 mil pessoas.

Em razão deste vazamento de dados pessoais, a Agência Central Nacional de Tecnologia 
da Informação  para o setor de saúde pública de Singapura (Integrated Health Information   
Systems Pte Ltda), responsável por manter e desenvolver os sistemas de informática e 
indicar os executivos responsáveis pelo departamento de TI da SingHealth, foi condenada a 
pagar uma indenização equivalente a 750 mil dólares de Singapura (mais de R$2 milhões).
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Em função da violação de dados pessoais nos Estados Unidos, no ano de 2018 foram aplicadas 
inúmeras sanções pecuniárias, dentre as quais destacam-se: 

The University of Texas - MD Anderson Cancer Center – US$4,3 milhões 

Vazamento de dados pessoais constantes de 33 mil 
prontuários médicos entre 2012 e 2013. O valor da multa foi 
elevado, pois se considerou que a Universidade não atuou 
de forma diligente. Mais de 30 mil prontuários médicos que 
estavam no notebook de um empregado foram furtados de 
sua residência. Outro caso foi a perda, em um ônibus, do pen 
drive de um pesquisador contendo diversos registros médicos.  
Finalmente, um segundo pen drive contendo registros 
médicos também foi perdido em 2013.

Fresenius Medical Care NA - US$3,5 milhões

Sofreu multa após cinco vazamentos de dados em 2012, decorrentes de 
roubo de computadores, HDS e pen drives contendo dados de 521 pacientes.  
A empresa foi responsabilizada por deixar de implementar políticas e 
procedimentos para proteger os equipamentos e os dados contra roubo.

Anthern Inc – US$16 milhões

A empresa de planos de saúde Anthem concordou com o 
pagamento desta elavada quantia, uma vez que assumiu 
a ocorrência do maior vazamento de dados pessoais na 
área médica dos Estados Unidos, decorrente de um ataque 
cibernético que expôs as informações médicas de mais de 
79 milhões de pessoas.

Advanced Care Hospitalists – US$500 mil

Por ter compartilhado com um terceiro informações 
médicas de 9 mil pacientes sem tomar as medidas de 
segurança cabíveis.

EUA



Os casos descritos foram citados para demonstrar que a aplicação de elevadas sanções 
pecuniárias não decorreu, unicamente, de grandes vazamentos de dados, mas de falhas na 
segurança e na ausência de medidas mínimas de proteção adequada dos dados pessoais.

Filexax Inc – US$100 mil

Embora essa empresa de Illinois tenha deixado de operar 
em 2017, o Setor de Direitos Civis (OCR) do Departamento 
Americano de Saúde e Serviços Humanos (HHS) entendeu 
ser aplicável a multa, uma vez que a empresa não poderia 
ter abandonado registros médicos em uma instalação de 
trituração e reciclagem após o seu fechamento.

Allergy Associates of Hartford – US$125mil

A multa foi aplicada em razão da exposição indevida dos 
dados clínicos de um paciente na imprensa local. A ação foi 
realizada por um de seus médicos.

Pagosa Springs Medical – US$111 mil

Por não ter encerrado adequadamente o acesso aos dados 
eletrônicos dos pacientes de um empregado que não mais 
lhe prestava serviços.

Massachussets General Hospital / Brigham and Women’s Hospital / Boston Medical Center
               US$500 mil                                        US$384 mil                           US$100 mil

Os três hospitais foram multados pelo mesmo motivo: 
 Violar a privacidade de seus pacientes ao permitir que uma 
equipe de filmagem gravasse cenas para um programa de 
TV sem autorização destes.

EUA



Em todo caso, o tratamento de dados para a tutela da saúde deve sempre ser feito em benefício 
dos interesses dos titulares de dados.

Especificamente em relação às operadoras de planos de saúde, é vedado o tratamento 
das informações para a avaliação de riscos na contratação de qualquer modalidade ou 
exclusão de beneficiários.

Também estabelece a observância de práticas de segurança na hipótese de realização de 
estudos em saúde pública.

Em 28/12/18 também foi sancionada a Lei no 13.787/18, que dispõe sobre a digitalização 
e a utilização de sistemas informatizados para a guarda, armazenamento e manuseio de 
prontuários médicos. A Lei estabelece regras específicas para a digitalização dos prontuários 
médicos e os procedimentos para o armazenamento e descarte dos dados sensíveis constantes 
destes prontuários, estabelecendo, dentre outros, que estes somente poderão ser eliminados 
após decorrido o prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro, seja em papel ou meio 
digital. O processo de descarte deverá sempre resguardar a intimidade do titular dos dados e 
a confidencialidade das informações.

20 Anos
É o prazo pelo qual os registros 
médicos devem ser mantidos

Salvo casos pontuais como, por exemplo, a divulgação de dados clínicos de 
pacientes famosos que geraram o dever de indenização, o Brasil ainda não 
possui consistência nos precedentes sobre a aplicação de elevadas multas na 
hipótese de vazamentos de dados pessoais no setor da saúde. 

O tratamento das informações para a prestação de serviços de saúde e de 
assistência farmacêutica deve observar exclusivamente esses objetivos.

A LGPD demonstra enorme preocupação com os dados referentes à saúde e 
os considera como sensíveis (artigo 5º, II), vedados a comunicação ou o uso 
compartilhado entre controladores de dados pessoais com o objetivo de obter 
vantagem econômica, exceto no caso de portabilidade de dados consentida 
pelo titular, ou transações financeiras e administrativas resultantes do uso e 
prestação de serviços de saúde e assistência farmacêutica.

BRASIL



A preocupação com a proteção dos dados sensíveis relacionados à saúde é reforçada pelas 
recentes Resoluções dos Conselhos Federais, dentre eles o de Medicina (Resolução CFM 
2217/18) e o de Farmácia (Resolução CFF 670/18), que possuem dispositivos semelhantes 
aos encontrados na LGPD sobre os direitos dos titulares dos dados, a forma como deverá 
haver o descarte das informações, entre outros pontos.

Há previsão de que a proteção dos dados pessoais sensíveis na área da saúde seja tema 
de relevantes discussões tanto no âmbito judicial, quanto no da Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD), órgão vinculado à Presidência da República e responsável, 
dentre outros, por editar normas e procedimentos sobre a proteção de dados pessoais, 
requisitar informações aos controladores e operadores de dados pessoais, fiscalizar e  
aplicar sanções na hipótese do tratamento de dados não observar a legislação em vigor.

Confidencialidade
das informações

Direto ao resguardo
 da intimidade do titular dos dados

BRASIL

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=368893
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=368893
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/55683039/do1-2018-12-18-resolucao-n-670-de-13-de-dezembro-de-2018-55682884


Recomenda-se que o compliance com as normas de proteção de dados seja iniciado o 
quanto antes. A revisão e elaboração de documentos sobre a proteção de dados pessoais 
é apenas uma das fases a serem adotadas para estar de acordo com as normas. 

Trata-se de uma verdadeira mudança de cultura a ser adotada dentro das empresas, que 
deverão, necessariamente, destacar e empoderar equipes multidisciplinares responsáveis 
pela obtenção do engajamento de todos os empregados, colaboradores e terceiros que 
possuam relação direta com os negócios realizados. 

O prazo mínimo estimado para a realização de todo o processo de compliance com as 
normas de proteção de dados é de 12 meses.

RECOMENDAÇÃO

Esther Jerussalmy Cunha
ejc@baptista.com.br

+55 11 3147 0890

Renata Castro Veloso
rcv@baptista.com.br

+55 11 3147 0865

Cassia Monteiro
crm@baptista.com.br

+55 11 3147 0824

Contatos

Saiba mais sobre a área e nossos profissionais em Proteção de Dados.

https://www.baptista.com.br/profissionais/esther-jerussalmy-cunha/
https://www.baptista.com.br/profissionais/renata-castro-veloso/
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https://www.baptista.com.br/profissionais/cassia-monteiro-cascione/
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Av. Paulista, 1294, 8º andar - São Paulo | SP | Brasil    

01310-100   +55 11 3147 0800

www.baptista.com.br

http://w
http://www.baptista.com.br

