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ATUALIZAÇÃO REGULATÓRIA DE PROTEÇÃO DE DADOS 

 

Setembro de 2021 

 

ANPD estuda práticas de proteção de dados no setor farmacêutico | 08/09/2021   

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) iniciou diálogo com 

entidades representativas de drogarias e farmácias visando a atualização das 

políticas e dos avisos de privacidade e a melhora no diálogo e na transparência 

dessas associações com os titulares dos dados pessoais. 

Para mais informações, acesse: ANPD estuda práticas de proteção de dados no setor 

farmacêutico — Português (Brasil) (www.gov.br) 

____________________________________________________________________________ 

 

TJSP inocenta Cyrela em caso emblemático | 02/09/2021  

 

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reverteu, em segunda instância, a 

condenação da construtora Cyrela em um caso em que a empresa era 

acusada de compartilhar dados e contatos de um cliente com lojas e bancos, 

sem seu conhecimento, após a compra de um imóvel dela. 

 

Decidiram os Desembargadores que não ficou provado que compartilhamento havia sido 

realizado pela Cyrela e não por outras empresas, bem como que a Lei Geral de Proteção de 

Dados ainda não vigorava na data do caso (novembro de 2018). 

Para saber mais, acesse: Justiça reverte decisão e inocenta Cyrela em 1° caso da lei de 

proteção de dados | CNN Brasil 

____________________________________________________________________________ 

 

 

ANPD abre consulta pública para microempresas e empresas de pequeno porte | 

30/08/2021  

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-estuda-praticas-de-protecao-de-dados-no-setor-farmaceutico
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-estuda-praticas-de-protecao-de-dados-no-setor-farmaceutico
https://www.cnnbrasil.com.br/business/justica-reverte-decisao-e-inocenta-cyrela-em-1-caso-da-lei-de-protecao-de-dados/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/justica-reverte-decisao-e-inocenta-cyrela-em-1-caso-da-lei-de-protecao-de-dados/
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A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou Consulta 

Pública sobre a minuta de resolução que regulamenta a aplicação da 

LGPD para microempresas e empresas de pequeno porte. 

A entidade está realizando Audiência Pública para debater o tema entre 

os dias 14 e 15 de setembro.   

Para saber mais, acesse: ANPD abre consulta pública e inscrições para audiência pública sobre 

norma de aplicação da LGPD para microempresas e empresas de pequeno porte — Português 

(Brasil) (www.gov.br) 

____________________________________________________________________________ 

 

TJSP decide que prova de dano é indispensável para indenização em caso de 

vazamento de dados | 10/09/2021  

 

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso 

interposto por recorrente que afirmava que seus dados pessoais haviam 

sido vazados pela Eletropaulo. Segundo afirmaram os 

Desembargadores, a mera existência do incidente não gera direito de 

indenização, devendo ser comprovado o dano ao titular dos dados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-e-inscricoes-para-audiencia-publica-sobre-norma-de-aplicacao-da-lgpd-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-e-inscricoes-para-audiencia-publica-sobre-norma-de-aplicacao-da-lgpd-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-e-inscricoes-para-audiencia-publica-sobre-norma-de-aplicacao-da-lgpd-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte

