
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

QUAIS OS CUIDADOS QUE SUA
EMPRESA PRECISA ADOTAR
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O que é a Lei Geral de
Proteção de Dados?

Por que ela afeta a
minha empresa?

Quando é possível
tratar dados pessoais?

Quais são os direitos
dos titulares de dados?

O que posso fazer
para me adequar?

O que acontece se eu
não me adequar?

PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE A LEI
GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS



Após sucessivos adiamentos, a Lei 13.709/2018, também
conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ou
LGPD, entrou em vigor no dia 18.09.2020, estabelecendo regras
sobre proteção e tratamento dos dados  de pessoas físicas,
tanto por meios digitais quanto físicos, com o fim de tutelar a
privacidade, garantir segurança jurídica e transparência,
padronizar os métodos de processamento dos dados e
incentivar a inovação e o desenvolvimento econômico.

O que é a Lei Geral de
Proteção de Dados?1

Importante saber o que é:

Dado pessoal: qualquer informação que identifique
ou possibilite a identificação de uma pessoa natural
(ex: nome, RG, CPF, endereço, e-mail, etc.)

*A LGPD protege apenas dados pessoais, isto é, dados de pessoas
naturais. Ela não protege dados de pessoas jurídicas (empresas).

Dado pessoal sensível: dados  sobre raça, etnia,
religião, opinião política, filiação a sindicato, saúde,
vida sexual, dado genético e biometria

Titular: pessoa natural a quem se referem os dados
pessoais

Tratamento de dados: qualquer operação realizada
com dados pessoais, tais como coleta,
armazenamento, transferência, utilização, acesso,
classificação, eliminação, etc.

Controlador: aquele que tem o poder de decisão
sobre o tratamento de dados pessoais

Operador: aquele que realiza tratamento de dados
pessoais em nome do controlador 



Porque possui funcionários e, portanto, tem acesso e armazena dados
pessoais como nome, RG, CPF, endereço, formação, número da conta bancária
e salário, bem como dados sensíveis relacionados à saúde em atestados
médicos ou biometria, por exemplo. Além disso, alguns dados dos funcionários
também acabam sendo transmitidos pela empresa às autoridades, por exigência
legal, e/ou às operadoras de planos de saúde para fins de inserção do
empregado como beneficiário de plano empresarial.

Porque contrata prestadores de serviços pessoas físicas e, com isso, também
tem acesso a dados como nome completo, número de CPF, informações sobre a
conta bancária para pagamento do valor combinado, número de inscrição em
entidade de classe (CREA, CRECI, etc.), e-mail, número de telefone, entre
outros.

Porque negocia com outras empresas que, por sua vez, são representadas
por pessoas naturais e, com isso, tem acesso a dados também destas pessoas
como nome, e-mail, telefone e em alguns casos dados mais específicos como
CPF e endereço.

Uma vez realizando tratamento de dados pessoais, a adequação à Lei Geral
de Proteção de Dados se torna relevante para sua empresa, pois a Lei é
fruto de um forte movimento nacional e internacional voltado à segurança e
proteção de dados pessoais, que tem como consequências:

As empresas que se adequarem à Lei Geral de Proteção de
Dados podem exigir que as empresas com as quais elas têm
negócios também se adequem, tendo em vista a
responsabilidade solidária na proteção dos dados que são
compartilhados entre elas. A tendência é que essa exigência
comece nas empresas maiores e vá atingindo as médias e
pequenas empresas  – por isso o chamado “efeito cascata”.

A ocorrência de um incidente de dados (vazamento ou
perda de dados, por exemplo) associada à não
observância da Lei Geral de Proteção de Dados, pode
afetar negativamente a imagem da empresa perante o
mercado, parceiros e consumidores.

2 Por que ela afeta a
minha empresa?

Toda empresa realiza algum tipo de tratamento de dado pessoal:

Porque atende consumidores, direta ou indiretamente, e, assim, também tem
acesso a dados pessoais deles.

Portanto, se sua empresa se encaixa em pelo menos uma
dessas situações, é possível afirmar que, sim, ela faz

tratamento de dados pessoais.

O mercado pode preferir  a contratação de empresas que
estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados e,
portanto, dão maior segurança quanto aos dados
compartilhados.

A empresa pode ser responsabilizada, tanto administrativa
quanto judicialmente, pela não observância das normas da
Lei Geral de Proteção de Dados.

Efeito cascata

Preferência de mercado

Imagem

Responsabilidade



Cumprimento de obrigação legal ou regulatória:
confere a possibilidade de que o tratamento de dados
seja feito para cumprimento de obrigações impostas
por lei (federal, estadual ou municipal) ou ato
regulatório (decretos, resoluções, dentre outros).

Consentimento:  autorização expressa dada pelo
titular, por meio da qual ele manifesta ciência e
concordância com o tratamento dos seus dados
pessoais para uma finalidade específica, a qual pode
ser externalizada de forma física ou digital.

Quando é possível tratar dados pessoais?
Bases legais 

Proteção do crédito: possibilita o tratamento de dados
para consulta sobre a condição financeira do titular, com
o fim específico de subsidiar análises de concessão de
crédito.

Legítimo interesse:  o tratamento é realizado em
função de um interesse legítimo, específico e explícito
do controlador e que corresponda à legítima expectativa
do titular.

Execução de contratos: autoriza o tratamento de
determinados dados necessários para a execução de
obrigações contratuais assumidas perante o titular.

Essas são as bases legais mais relevantes para o dia a dia das empresas,
mas existem ainda outras como:
• Saúde                                                 • Estudos/pesquisa 
• Proteção da vida                                 • Política Pública     
• Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais
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4 Quais são os direitos dos
titulares de dados?

A LGPD traz um capítulo dedicado aos direitos dos titulares dos
dados pessoais, deixando claro que tais  dados  não pertencem à
empresa, mas sim ao indivíduo, à pessoa física a quem os dados
dizem respeito.

E, além de garantir os direitos fundamentais à liberdade, intimidade
e privacidade, a LGPD empodera ainda mais os titulares dos dados
pessoais ao elencar direitos específicos que podem ser exercidos
por eles.

Todos os direitos previstos na LGPD devem ser totalmente
assegurados pela empresa, que deve disponibilizar meios
específicos, de fácil acesso e gratuitos para o exercício deles.

Além disso, toda e qualquer solicitação deverá ser processada pela
empresa, a quem compete observar o prazo de lei e manter clara
comunicação com o titular dos dados pessoais, seja na hipótese de
acolhimento do pedido, ou não.

Em qualquer caso, o titular dos dados pessoais tem direito de
peticionar contra o responsável e de obter do controlador, em
relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e
mediante requisição, as seguintes providências:

Confirmação da existência de tratamento: direito
de saber se  a empresa realiza ou não tratamento
de seus dados pessoais.

Acesso aos dados: direito de saber quais dados
são tratados pela empresa e ter acesso a eles,
resguardado eventual segredo comercial do
controlador.

Esses  direitos  (confirmação da existência de
tratamento e acesso aos dados) podem ser
efetivados de forma simplificada ("sim" ou "não"),
caso em que a resposta deve ser dada de forma
imediata; ou em formato completo (mais indicado)
no prazo de até 15 dias, hipótese em que deverão
ser informados a origem dos dados, os critérios
utilizados e a finalidade do tratamento.

Correção de dados: direito de requisitar que
sejam corrigidos os dados equivocados,
atualizados os modificados e completados os
incompletos. 

Não sendo possível atender tal requisição
imediatamente, a empresa deverá justificar tal
impossibilidade ao titular dos dados pessoais e
corrigi-los, completá-los ou atualizá-los o mais
rápido possível. A empresa também deverá
informar a correção a todos os agentes com quem
tais dados foram compartilhados, para que
repitam o procedimento.



Anonimização, bloqueio ou eliminação: direito de  pedir a
anonimização, o bloqueio ou a eliminação de dados pessoais
que se mostrem desnecessários para a finalidade do
tratamento, excessivos em relação ao necessário para o
alcance da finalidade, tratados sem fundamento nas bases
legais e/ou em desconformidade com a lei.

Portabilidade dos dados: direito de obter junto à empresa os
dados pessoais de forma estruturada, de modo  que possam ser
transmitidos a outra empresa fornecedora de produto ou
serviço, respeitado o segredo industrial e/ou comercial.

A intenção é possibilitar ao titular que, de posse
de seus dados, obtenha similar contratação em
concorrente, exercendo, assim, sua livre opção.

Não é um direito irrestrito, havendo previsão de
exceções a ele na própria Lei.

Revogação de consentimento e eliminação de dados: direito
de revogar o consentimento para tratamento dos seus dados
pessoais e de requisitar a eliminação destes dados

Revogado o consentimento pelo titular, o
tratamento dos dados deverá cessar. Contudo,
também não é um direito absoluto, pois o
tratamento pode continuar caso adequado a outra
base legal, como quando há obrigação legal ou
regulatória a ser cumprida,  estudo por órgão de
pesquisa, transferência a terceiro e uso exclusivo
da empresa após anonimização.

Informação sobre compartilhamento: direito de saber com
quem seus dados estão sendo compartilhados, sejam entidades
públicas ou privadas, em atenção ao direito de acesso e ao
princípio da transparência.

Informação sobre o não consentimento: direito de ser
informado de que ele pode não dar o seu consentimento e das
consequências negativas do não-consentimento

Oposição ao tratamento: direito de se opor ao tratamento de
dados pessoais quando entender que está sendo abusivo ou
em desconformidade com a Lei.

Revisão de decisões automatizadas: direito de solicitar
informações claras a respeito dos critérios e dos procedimentos
utilizados para a tomada de decisão com base em tratamento
automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses.



5 O que eu posso fazer para me adequar?
Existem algumas medidas simples que podem ser tomadas para aproximar a
empresa daquilo que prevê a Lei Geral de Proteção de Dados, tais como:

Adotar um sistema
de antivírus e de

segurança e
proteção de dados
que seja confiável

Criar um canal de
comunicação específico

para assuntos
relacionados à proteção
de dados, como um e-
mail e/ou telefone, e
informá-lo de forma
destacada no site

Proteger com login e
senha os sistemas que

dão acesso a dados
pessoais, se possível

com setorização,
evitando que pessoas
de um setor tenham
acesso a dados de

interesse exclusivo de
outro setor

Criar um protocolo ou
procedimento para

atendimento às
solicitações dos

titulares de dados nos
prazos legais

Adotar política de “mesa
limpa”, evitando que

documentos com dados
pessoais sejam

deixados sobre as
mesas, em impressoras

ou em locais de fácil
acesso de pessoas não

autorizadas

Designar pessoa
encarregada da gestão

dos assuntos de proteção
de dados, fiscalizando o

cumprimento da Lei,
respondendo solicitações

de titulares de dados e
representando a empresa

perante a ANPD*

Criar uma Política de
Privacidade e
Proteção de

Dados, que deverá
ser divulgada ao

público, bem como
conhecida e

observada por
todos da empresa 

Revisar e aditar
contratos firmados
para adequá-los às

normas da Lei Geral de
Proteção de Dados

Evitar o
compartilhamento de 
 dados pessoais por
mecanismos como

WhatsApp, por
exemplo

Conscientizar toda a
equipe sobre a

importância do cuidado
com a proteção dos

dados pessoais
a que tiver acesso.

*ANPD = Autoridade Nacional de Dados Pessoais.



A implementação da Lei Geral de Proteção de Dados em uma
empresa é um processo complexo, que demanda o mapeamento
de todos os dados pessoais tratados por ela e a elaboração de
um programa de implementação específico. Ele é pautado em
três pilares: processos, tecnologias e pessoas

Com isso minha empresa estará totalmente
adequada à Lei Geral de Proteção de Dados?

Não. Essas são apenas algumas medidas que demonstram
preocupação da empresa com a proteção dos dados pessoais e
que podem evitar alguns problemas nesse sentido ou ao menos
reduzir as consequências negativas deles.

Processos

PessoasTecnologias



De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, o
descumprimento das estipulações legais pode implicar na aplicação,
cumulada ou não, de algumas sanções: 

O que acontece se eu não
me adequar?
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Advertência com prazo para correção das irregularidades

Multa de até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões de reais

Multa diária até regularização, limitada a 50 milhões de reais

Publicização da infração após sua confirmação

Bloqueio dos dados pessoais até regularização

Eliminação dos dados envolvidos na infração

Suspensão do banco de dados e/ou do tratamento

Proibição total ou parcial do tratamento de dados

Na aplicação das sanções, será levado em
consideração: 

A gravidade e a natureza das infrações e
dos direitos pessoais afetados

A boa fé, a condição econômica e a
cooperação do infrator

A vantagem pretendida ou obtida por ele

A reincidência

O grau do dano

A adoção comprovada de mecanismos
internos capazes de minimizar o dano e de
políticas de boas práticas e governança

A pronta adoção de medidas corretivas

A proporcionalidade



O início da aplicação das sanções administrativas foi adiado para agosto de 2021. Contudo,
a partir de 18 de setembro de 2020, já passou a ser possível aos titulares de dados
buscarem medidas de efetivação e/ou reparação de danos junto ao Poder Judiciário
relacionadas aos direitos previstos na Lei Geral de Proteção de Dados.

www.rodriguesneto.adv.br


