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A partir da leitura deste material informativo você vai saber:

 

·       Do que se trata a Lei Geral de Proteção de Dados;

·       O que são Dados Sensíveis e Pessoais;

·       Quem são os agentes de tratamento;

·       Riscos para as empresas que tratam os dados;

·       Quem pode ajudar;

·       Quais os prejuízos de não adaptar sua empresa à nova Lei e quais os benefícios para as 

empresas que se anteciparem a vigência da Lei.
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LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Em 14 de agosto de 2018 foi sancionada a Lei 13.709/18, mais conhecida por Lei Geral de 

Proteção de Dados (LGPD), que tem por principal objetivo a regulamentação do tratamento de 

dados pessoais e sensíveis dos usuários no Brasil.

 

A referida lei foi sancionada com vetos à criação da Autoridade nacional de Proteção de Dados, 

por vício constitucional na forma da criação da referida autoridade, todavia, conforme promessa do 

governo, em 28 de dezembro de 2018 foi editada a Medida Provisória 869/18, que acabou por 

criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e, consequentemente, postergou para agosto 

de 2020 a data de entrada em vigor da LGPD.

 

Neste sentido, é importante destacarmos que com o prazo para entrada em vigor da LGPD 

prorrogado, todas as empresas terão um tempo maior para se adaptar aos requisitos impostos 

pela Lei.

 

Mas, antes de tudo, é importante deixar clara a definição de tratamento de dados, pois trata-se de 

um conceito aberto e que abrange diversas ações que são praticadas por todas as empresas.

Para entender como se adaptar à norma é necessário entender quais são os dados tratados por 

sua empresa, pois algumas informações foram classificadas como informações sensíveis, e por 

isso requerem maior cuidado na forma como são tratadas.

 

Desta forma, importante diferenciarmos o que são dados ou informações pessoais sensíveis dos 

dados estritamente classificados como pessoais.
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Segundo a definição trazida pela própria LGPD, tratamento de dados é toda operação realizada 

com dados pessoais, tais como: coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, 

eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão 

ou extração.

 

Portanto, fica fácil de perceber que praticamente todas as empresas estarão sujeitas às 

obrigações contidas na lei, o que torna ainda mais essencial para as empresas estarem 

adequadas às normas contidas na lei.

 

1. O que é Tratamento de Dados?
 

É todo e qualquer dado pessoal 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.

2. O que é Dado Sensível?
 

Toda e qualquer informação relativa a pessoa natural identificada ou identificável.

3. O que é Dado Pessoal?
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS
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Outro ponto importante de se esclarecer, para melhor compreensão dos riscos que as empresas 

correm no tratamento de dados, é quem são os agentes responsáveis pelo tratamento de dados.

 

A LGPD diferencia e conceitua quem são os responsáveis e até onde vão as responsabilidades 

dos agentes de tratamento de dados, neste sentido seguem as definições trazidas pela Lei:

 

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as 

decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

 

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de 

dados pessoais em nome do controlador;

 

Encarregado: pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o 

controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados;

 

 

Cada um dos agentes tem uma responsabilidade diversa, por isso é importante que todos agentes 

sejam devidamente instruídos a fim de se evitar qualquer risco ou problema no tratamento dos 

dados.

 

4. Quem são os agentes de tratamento na empresa?
 

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Dito isto, cabe tecermos algumas considerações sobre a melhor forma das empresas se 

adequarem à Lei. A forma mais fácil de se obter permissão para o tratamento de dados é por meio 

do consentimento.  

O consentimento garante que a empresa possa operar o tratamento de dados, uma vez que o titular 

destes concede a permissão para tanto. Todavia, o consentimento deve ser livre, informado e 

inequívoco, onde o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade 

determinada, ou seja, as empresas deverão ser claras e específicas na hora de solicitar o “Aceite” 

ao usuário para tratar seus dados, pois não poderão tratar os dados de forma diversa da consentida 

pelo titular.

 

Além disso, caso ocorram mudanças na finalidade do tratamento dos dados do titular, será 

necessário obter novo consentimento deste.
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Contudo o consentimento é apenas uma das hipóteses trazidas pela LGPD para permissão do 

tratamento de dados, já que a Lei estabelece outras situações em que as empresas poderão tratar 

os dados dos titulares, sem seu consentimento.

 

As empresas poderão tratar dados pessoais, sem o consentimento do titular, quando necessário 

para cumprimento de obrigações legais ou regulatórias; quando necessário para a execução de 

contrato ou de procedimentos preliminares e para o exercício regular de direitos em processo 

judicial, administrativo ou arbitral; para atender aos interesses legítimos do controlador dos dados 

ou de terceiros; para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros; para a 

tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades 

sanitárias; e para a proteção do crédito.

 

Além disso, a LGPD trouxe uma forma diferenciada para o tratamento de dados de crianças e 

adolescentes, obrigando as empresas na obtenção de consentimento específico e em destaque 

para pelo menos um dos pais do menor permitir o tratamento dos dados.

Tendo em vista os diferentes tipos de dados pessoais que são tratados, empresas diversas terão 

riscos diversos, pois as empresas que lidam com informações relacionadas à saúde, finanças, 

dados de crianças ou adolescentes ou mesmo informações de cunho estritamente pessoal terão 

de tomar maior cautela na forma como tratam os dados dos titulares.

 

Assim, para estas empresas adotarem os mecanismos de adaptação acima comentados, será 

extremante necessário contar com o apoio de profissionais especializados para se evitar qualquer 

tipo de problema, uma vez que a Lei Geral de Proteção de Dados traz punições bastante severas 

para as empresas que desrespeitarem a lei. 

Existem diferentes níveis de risco para empresas?
 



Enquanto aguardamos um posicionamento oficial da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a 

maneira mais segura de se obter qualquer ajuda ou aconselhamento sobre como estar preparado 

para quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor é um especialista em direito digital 

e proteção de dados.

 

Além disso, manter um controle de fluxo de tratamento de dados é algo que passará a ser 

necessário para quando a lei entrar em vigor. Desta forma, aconselhamos que todas as empresas 

adotem um procedimento de controle das informações que são transmitidas, para que caso ocorra 

algum vazamento de informações, este vazamento possa ser facilmente controlado.

 

“Anonimizar” os dados pode ser uma solução bastante simples e eficaz, pois assim será possível o 

tratamento de dados sem identificar o titular destes.

 

Alterar os termos de uso de sua plataforma, e-commerce ou estabelecimento se faz essencial nos 

dias de hoje, pois como o consentimento pode ser a chave para o tratamento de dados, tornar os 

termos de uso de sua plataforma mais claros e objetivos dará condições para que o usuário possa 

consentir e aceitar o tratamento de seus dados.

 

E por fim, lembre-se de que todas as vezes que nova hipótese de tratamento de dados for 

necessária, isso deverá ser comunicado a todos os titulares sobre a nova forma de tratamento e 

deverá ser requisitado novo consentimento.

Quem pode ajudar?
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Além da responsabilização por perdas e danos, as empresas que não se adaptarem poderão 

sofrer sanções administrativas bastante severas e capazes, inclusive, de inviabilizar os negócios.

 

As sanções poderão ser:

 

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, 

grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a 

R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

III - multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

IV - publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização;

VI - eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

 

Além das multas severas, a eliminação de determinados dados ou mesmo a publicização da 

infração poderá comprometer todo um negócio ou mesmo reputação da empresa.

Quais os prejuízos para as empresas que não se adaptarem?
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Ao se adaptar agora as empresas poderão testar todos os procedimentos com a tranquilidade de 

que nenhuma sanção administrativa será aplicada.

 

Além disso, quando a lei entrar em vigor as empresas estarão com os bancos de dados totalmente 

regularizados e ainda já terão adotado todos os procedimentos necessários para cumprimento da 

norma, sem risco de infração.

 

Dito isso, aconselhamos que todas as empresas procurem especialistas para auxiliá-las na 

adaptação de seus negócios e então possam estar adequadas quando a lei entrar em vigor.

Por que não deixar para última hora?
 

O escritório Malgueiro Campos Advocacia presta serviços especializados nessa área:

 

Consulta;
Treinamento in Company para todos os empregados que tratam dados; 
Análise de riscos;
Alteração de termos de uso;
Revisão do fluxo no tratamento de dados.
 

Nosso expertise em segmentos diferenciados do mercado garante ao empresário o suporte 

necessário para que ele possa focar no sucesso de seu negócio.

 

Entre em contato e agende seu horário: 

contato@malgueirocampos.com.br e +55 (11) 3717-9106.

Sua empresa precisa de assessoria em proteção de dados?
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