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Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD)
Vivemos atualmente em um mundo fortemente impactado pela revolução 

tecnológica. A cada ano que se passa, surgem novos modelos de negócios 

e novas soluções tecnológicas que vêm gerando benefícios e facilidades 

inimagináveis para o ser humano, além de um nível de conexão sem 

precedentes. 

Nesse contexto, as grandes empresas têm adotado como prática a utilização 

de dados dos usuários dos seus produtos e serviços para fins comerciais. Essa 

prática, por si só, não é prejudicial. Ela permite que as empresas, por exemplo, 

ofereçam produtos e serviços customizados para os seus consumidores e 

criem soluções que de fato resolvam os problemas existentes na sociedade. O 

grande problema é quando esses dados pessoais são utilizados de maneira 

abusiva. 

Infelizmente, esses dados passaram a ser tratados de forma pouco 

transparente e muitas vezes sem o consentimento dos próprios titulares e as 

cautelas necessárias. Diante desse cenário de abuso, surgiram normas que 

visam reforçar a proteção desses dados, a fim de salvaguardar a privacidade, 

intimidade, honra e imagem das pessoas. 
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O QUE É LEI GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS PESSOAIS (LGPD)? 
E QUAL A SUA FINALIDADE?

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei Federal n. 13.709, de 2019 é 

um normativo inspirado na General Data Protection Regulation (GDPR), norma 

de proteção de dados da União Europeia. Ela tem por finalidade principal coibir 

abusos praticados no tratamento de dados de pessoas naturais (ou seja, seres 

humanos). Não visa à proteção de dados de uma empresa, por exemplo. 

O QUE SÃO DADOS PESSOAIS? 

Dados pessoais são informações relacionadas a pessoa natural identificada 

– aquelas que de fato identificam a pessoa (nome, CPF, RG) ou identificável – 

aquelas que podem identificar a pessoa se forem trabalhadas dentro de um 

contexto (endereço, profissão, gênero, cor, nacionalidade). Ambas encontram 

proteção pela lei. 

É importante destacar que a LGPD tem um escopo de aplicação bastante 

amplo. Ela abrange dados pessoais contidos em documentos físicos ou em 

meio digital, online ou off-line. Ademais, ela não se limita aos dados dos clientes 

das empresas, englobando também os dados dos seus colaboradores ou 

de parceiros de negócios. Portanto, ela é aplicável não somente às grandes 

empresas de tecnologia e de vendas de produtos online, mas também às 

pequenas e médias empresas que eventualmente colham dados de seus 

funcionários e clientes.
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E DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS?

São dados sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, 

filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, 

dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 

vinculado a uma pessoa natural. Em geral, esses dados são protegidos uma 

vez que sua divulgação pode abrir espaço para discriminação de uma pessoa, 

comprometendo inclusive sua segurança. 

QUEM SÃO OS AGENTES 
DE TRATAMENTO? 

São aqueles que se fato tratam dados pessoais ao exercerem suas atividades. 

Podem ser considerados agentes de tratamento as pessoas naturais (um 

profissional liberal, como médico ou dentista), ou pessoas jurídicas de direito 

público (uma autarquia, por exemplo) ou de direito privado (uma instituição 

financeira, por exemplo).

O QUE É CONSIDERADO 
TRATAMENTO DE 
DADOS PESSOAIS? 

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. 
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Trata-se de um conceito bastante amplo. As empresas em geral que executam 

qualquer dessas operações devem fazê-lo com o máximo de zelo. Nota-se 

que até a eliminação de dados requer cuidado. 

COMO DEVE SER FEITO O 
TRATAMENTO DE DADOS?

O tratamento de dados deve observar os princípios previstos na LGPD, 

especialmente a finalidade, a adequação e a necessidade. Vale dizer, 

qualquer tratamento de dados deve ser feito de forma adequada e limitada às 

finalidades desse tratamento, evitando-se colher e armazenar dados de forma 

desnecessária. É desnecessário, por exemplo, em um contrato de fornecimento 

de soluções de TI, solicitar dados relacionados à religião ou orientação política 

do representante da empresa contratante. 

Além disso, esse tratamento deve observar alguma das bases legais previstas 

na LGPD. 

O QUE SÃO BASES LEGAIS?

São hipóteses previstas na lei que justificam o tratamento de dados por parte 

de algum agente. Podemos citar como exemplo: 

 » Consentimento do titular – autorização expressa dada pelo 

usuário.  

 » Cumprimento de obrigação legal – ex.: arquivamento de registros 

fiscais. 

 » Exercício regular de direito – ex.: arquivamento de informações 

que possam servir de defesa em eventual processo trabalhista. 
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 » Proteção da vida – ex: tipo sanguíneo, doenças, intolerância a 

determinado medicamento. 

Nota-se que o consentimento do usuário é apenas uma das bases legais. Ou 

seja, ele nem sempre é necessário. 

No caso de dados pessoais sensíveis, há um rol mais limitado de bases legais 

previstas na LGPD. 

QUAIS OS DIREITOS DOS 
TITULARES DE DADOS?

A LGPD prevê uma série de direitos que podem ser exercidos pelos titulares 

de dados perante os agentes de tratamento. Citam-se como exemplos os 

seguintes: 

 » Acesso a dados

 » Confirmação da existência de dados

 » Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados

 » Portabilidade dos dados 

 » Revogação do consentimento 

 » Eliminação dos dados

Certo é que esse direito, como qualquer outro, não é ilimitado. Ele será sempre 

ponderado, no caso concreto, com o direito do controlador de tratar os dados 

com fundamento em alguma base legal. 
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QUEM É O ENCARREGADO?

É a pessoa responsável por coordenar as principais ações relativas à 

proteção de dados pessoais dentro da organização. É o encarregado que faz 

a interlocução da empresa com o titular ou com a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados quando for preciso. 

No caso da Tecnew Informática, o Compliance Officer acumulará também a 

função de encarregado (também denominado DPO – Data Protection Officer). 

O QUE SÃO INCIDENTES 
DE SEGURANÇA? 

São situações relacionadas ao tratamento indevido dos dados. A hipótese 

mais conhecida é o vazamento dados confidenciais. Todavia, o conceito de 

incidente não se limita a vazamentos, abrangendo por exemplo uma coleta 

indevida de dados ou o abuso no fornecimento desses dados a parceiros de 

negócios da empresa. 

Vale frisar que, nos casos em que o incidente de segurança puder acarretar 

risco aos titulares ou dano relevante aos titulares, o agente de tratamento deve 

notificar o fato à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).



O QUE É A AGÊNCIA NACIONAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS?

É um órgão da administração pública federal vinculado à Presidência da República. São atribuições 

da ANPD, ente outras: 

 » Conscientizar a sociedade e zelar pela proteção dos dados pessoais

 » Editar regulamentos sobre procedimentos e relatórios de impacto sobre o tema

 » Deliberar sobre a interpretação da LGPD na esfera administrativa

 » Fiscalizar e aplicar sanções mediante processo administrativo

 » Cooperar com outras autoridades de proteção de dados

QUAIS SÃO AS SANÇÕES 
PREVISTAS PELA LGPD? 

 » Advertência 

 » Multa de até 2% do faturamento da empresa ou grupo econômico, limitado a R$ 50 

milhões por infração

 » Publicização da infração

 » Bloqueio de dados pessoais

 » Eliminação dos dados pessoais

 » Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados

 » Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 

 » Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados
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