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Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Brasilei-
ra, com a entrada em vigor em agosto de 2020 e a Sanção Presidencial 
no último dia 18 de setembro, fica ainda mais evidente a urgência de 
adequação da sociedade como um todo para o tratamento de dados 
pessoais coletados no dia a dia.

Com a intenção de apoiar os colaboradores e o público do Sesc e 
Senac em Roraima, neste momento em que todos correm em busca 
da adequação à nova lei, a Assessoria de Compliance do Sesc e Senac 
em Roraima, elaborou esta Cartilha de Proteção de Dados Pessoais.

De forma objetiva e simplificada, esta Cartilha apresenta as principais 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD para que 
possamos avaliar e evitar os riscos futuros na forma de atuação neste 
novo cenário, e planejar mudanças e adequações.

INTRODUÇÃO
Após anos de debates, com base no General Data Protection Regula-
tion (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União Europeia, 
foi sancionada, em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).

A LGPD tem aplicação a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica de 
direito público ou privado que realize o tratamento de dados pes-
soais, online e/ou o�ine. Assim, podemos perceber que a Lei possui 
aplicação ampla e abrangente, que engloba grande parte de proje-
tos e atividades do cotidiano empresarial.

A Lei também tem aplicação extraterritorial, ou seja, às empresas que 
não só tenham estabelecimento no Brasil; mas também ofereçam 
serviços ao mercado consumidor brasileiro ou coletem e tratem dados 
de pessoas localizadas no país.

Com ela, o Brasil se imerge em um importante grupo de países que 
contam com um nível elevado de legislação em termos de proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é de extrema importância para o Brasil em virtude da harmoni-
zação e atualização de conceitos, gerando maior segurança jurídica; 
atração de investimentos do exterior, diante do nível de proteção legal; 
e do fomento organizacional cultural em proteção de dados pessoais.

A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas a respeito 
da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, 
o que favorece o desenvolvimento econômico.

Em suma, nós, titulares de dados, passaremos a ter maior controle sobre 
todo o processamento dos nossos dados pessoais, do que decorrem 
diversas obrigações para controladores (a quem competem as decisões 
sobre o tratamento dos dados) e operadores (aqueles que tratam os 
dados de acordo com o estipulado pelos controladores).

Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por meio do qual os 
dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para 
as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, junta-
mente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente 
devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa 
atingir a

finalidade, e o da retenção mínima, o qual determina a imediata 
exclusão dos dados, após atingida a finalidade pela qual eles foram 
coletados.

Sendo assim, a LGPD trará mais segurança jurídica para empresas e 
maior proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo indispensável 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para compreensão 
dos seus impactos na prática.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA SE PREOCUPAR
COM A LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS?

· Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam dados pes-
soais. A Lei vale para todas elas;

· Todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pes-
soais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; Desenvolvimento de 
Software e TI; Jurídico; Compliance, apenas para citar alguns exemplos;

· A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portes é 
crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico; a inovação; 
a livre iniciativa; e a livre concorrência;

· O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se esti-
ver em conformidade com uma das bases legais previstas na Lei;

· A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o tratamento de 
dados pessoais, como finalidade (propósitos legítimos), adequação 
(compatibilidade), necessidade (mínima coleta) e transparência;

· Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes direitos: i) 
confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) cor-
reção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimi-
zação; (v) portabilidade; (vi) eliminação; (vii) informação a respeito do 
compartilhamento de dados; (viii) possibilidade de receber informação 
sobre não fornecer o consentimento e suas consequências; (ix) revo-
gação do consentimento;

· Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas 
práticas;

· Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, responsável 
internamente por orientar os funcionários e os contratados da entidade 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como por orientar e avaliar o cumprimento da Lei;

· Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 
fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso de violação;

· A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 MILHÕES de 
reais.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
RELEVANTES PARA ENTENDERMOS
A LGPD?
INICIALMENTE, O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

A LGPD traz um conceito amplo e aberto, pois qualquer dado, que 
isoladamente (dado pessoal direto) ou agregado a outro (dado pessoal 
indireto) possa permitir a identificação de uma pessoa natural, pode ser 
considerado como dado pessoal.

Exemplos: dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de 
GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e 
hábitos de consumo, entre outros.

Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pes-
soal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; 
(iii) opinião política; (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida 
sexual; (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural. São aqueles dados relacionados a pessoa natural iden-
tificada ou identificável por meio dos quais uma pessoa pode ser 
discriminada e, por tal motivo, devem ser considerados e tratados 
como dados sensíveis.

E O QUE NÃO É DADO PESSOAL?

Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização 
não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo 
ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já 
a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a pos-
sibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de 
dados anonimizados se mostra primordial para possibilitar o desenvolvi-
mento e aprimoramento de novas tecnologias, Inteligência Artificial por 
exemplo, porém a dificuldade é enorme de se comprovar que meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular.

A Lei também não atinge diretamente documentos confidenciais, 
segredos de negócios, fórmulas, algoritmos, direitos autorais ou pro-
priedade industrial, que são protegidos por outras normas, mas 
somente eventuais dados pessoais que estejam dentro de tal tipo de 
conteúdo.

PARA MELHOR COMPREENSÃO, O QUE A LEI
CONSIDERA COMO TRATAMENTO DE DADOS?

A lei traz em seu art. 5º, um rol exemplificativo das ações que são con-
sideradas como tratamento de dados pessoais, quais sejam: toda oper-
ação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e todas as 
demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, classificação, 
arquivamento e transferência, sempre é necessário ter um fundamental 
legal. Nesse ponto, mostra-se importante observar que o consentimen-
to se torna uma das 10 (dez) hipóteses legais para o tratamento de 
dados, como veremos a seguir.

PRECISAMOS AINDA, ENTENDER  OUTROS
CONCEITOS RELEVANTES CONSTANTES NA LGPD.

· Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento.

· Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

· Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador.

· Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): (art. 5º, VIII): 
pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

· Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador.

· Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais 
de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilha-
mento e uso

· Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se 
torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, 
fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por 
meio desse dado.

· Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) 
dado(s) pessoal(is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, 
clara e transparente pelo operador ou controlador, e se referir a uso 
específico e limitado.

· Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o opera-
dor e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o 
banco de dados em que eles se encontram.

· Eliminação: exclusão de dados pessoais.

· Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais 
são transferidos para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados 
terão proteção de nível equivalente ao proporcionado pela LGPD.

· Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não 
ficam limitados a um único ente (privado ou público). Órgãos públi-
cos podem compartilhar dados na prática de suas obrigações legais, 
enquanto entes privados podem fazê-lo mediante devido consenti-
mento do titular.

· Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver 
qualquer risco de que determinado tratamento de dados possa vir a 
causar danos ao titular, é dever do controlador manter esse relatório.

· Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais 
órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido 
de consentimento.

· Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) será o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras 
da LGPD, garantindo que a Lei seja cumprida. A ANPD também é 
responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas 
sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS?

A Lei lista 10 princípios que devem ser levados em consideração no trat-
amento de dados pessoais:

· FINALIDADE: tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento pos-
terior de forma incompatível com essas finalidades;

· ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

· NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados;

· LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integrali-
dade de seus dados pessoais;

· QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

· TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 
respectivos agentes de tratamento;

· SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;

· PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais;

· NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

· RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, 
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pes-
soais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

QUAIS SÃO AS BASES LEGAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

As empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases 
legais para realizar o tratamento dados pessoais (art. 7º):

· consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada;

· cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

· pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas;

· para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

· para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato do qual seja parte o titular;

· para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral;

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

· para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

· quando necessário para atender aos interesses legítimos do controla-
dor ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

· para a proteção do crédito.

Quando os dados forem sensíveis, o tratamento somente poderá ocor-
rer nas seguintes hipóteses (art. 11):

· consentimento pelo titular, de forma específica e destacada, para final-
idades específicas;

· sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regula-
mentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS, 
GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS

A Lei apresenta a segurança, prevenção e a adoção de medidas para o 
estabelecimento de boas práticas e governança no tratamento de dados 
pessoais como pilares, sendo relevante observar que a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões técnic-
os mínimos para tornar aplicável os padrões de segurança e gover-
nança, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Segurança (art. 46): as empresas devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito

Boas práticas e Governança (art. 50): as empresas poderão formular 
regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclu-
indo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos 
no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de super-
visão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.

Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): pessoal natural indicada 
pelo controlador, será o responsável dentro da empresa por zelar pelo 
cumprimento das regras previstas na lei e orientar os funcionários e os 
contratados da instituição a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais. Assim, dentre as funções do 
Encarregado, destacamos:

· aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;

· receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

· orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

· executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares.

QUEM FISCALIZARÁ O
CUMPRIMENTO DA LEI?

Autoridade Nacional (art. 5º, XIX e art. 55° vetado): órgão da administração 
pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimen-
to desta Lei. Peça essencial do marco normativo em questão, com com-
petências de promoção de estudos e da cultura de proteção de dados, 
cooperação com as demais autoridades nacionais e internacionais, edição 
de regulamentos, fiscalização, sancionamento, entre outros.

Ainda não houve a criação da ANPD.

QUAIS SÃO AS SANÇÕES POR
DESCUMPRIMENTO DA LEI?

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as disposições legais e por tal motivo, mostra-se rele-
vante a adequação das empresas ao disposto na Lei

· advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas correti-
vas;

· 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;

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

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

· bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regu-
larização;

· eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

· suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo con-
trolador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 
a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, pror-
rogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a trat-
amento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

COMO SE ADEQUAR À LEI?
A LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, e aguardava apenas sanção 
presidencial para aplicabilidade da mesma, o que aconteceu em 18 de 
setembro de 2020.

Assim, visando a adequação da legislação em referência, sugerimos 
algumas ações básicas, como:

· Buscar o envolvimento dos executivos desde o início do plano de ade-
quação para que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos 
valores da empresa e assim o tema ganhe o engajamento e a força 
necessária;

· Estabelecer as ações e um líder para o plano, identificando os principais 
projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações 
setoriais;

· Criar um programa de governança em proteção de dados com a elab-
oração de medidas e controles para o acompanhamento da implan-
tação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legis-
lações setoriais aplicáveis;

· Estruturar a área com a indicação do Encarregado da Proteção de 
Dados (DPO);

· Elaborar e rever documentos jurídicos com a realização de eventuais 
adendos aos contratos existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, principalmente para aqueles que envolvam o trata-
mento e compartilhamento de dados pessoais;

· Garantir o exercício dos direitos dos titulares, mediamente a confir-
mação da implementação de medidas técnicas e organizacionais;

· Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políti-
cas de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empre-
sarial sobre o tema.



CARTILHA SOBRE A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Brasilei-
ra, com a entrada em vigor em agosto de 2020 e a Sanção Presidencial 
no último dia 18 de setembro, fica ainda mais evidente a urgência de 
adequação da sociedade como um todo para o tratamento de dados 
pessoais coletados no dia a dia.

Com a intenção de apoiar os colaboradores e o público do Sesc e 
Senac em Roraima, neste momento em que todos correm em busca 
da adequação à nova lei, a Assessoria de Compliance do Sesc e Senac 
em Roraima, elaborou esta Cartilha de Proteção de Dados Pessoais.

De forma objetiva e simplificada, esta Cartilha apresenta as principais 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD para que 
possamos avaliar e evitar os riscos futuros na forma de atuação neste 
novo cenário, e planejar mudanças e adequações.

INTRODUÇÃO
Após anos de debates, com base no General Data Protection Regula-
tion (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União Europeia, 
foi sancionada, em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).

A LGPD tem aplicação a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica de 
direito público ou privado que realize o tratamento de dados pes-
soais, online e/ou o�ine. Assim, podemos perceber que a Lei possui 
aplicação ampla e abrangente, que engloba grande parte de proje-
tos e atividades do cotidiano empresarial.

A Lei também tem aplicação extraterritorial, ou seja, às empresas que 
não só tenham estabelecimento no Brasil; mas também ofereçam 
serviços ao mercado consumidor brasileiro ou coletem e tratem dados 
de pessoas localizadas no país.

Com ela, o Brasil se imerge em um importante grupo de países que 
contam com um nível elevado de legislação em termos de proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é de extrema importância para o Brasil em virtude da harmoni-
zação e atualização de conceitos, gerando maior segurança jurídica; 
atração de investimentos do exterior, diante do nível de proteção legal; 
e do fomento organizacional cultural em proteção de dados pessoais.

A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas a respeito 
da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, 
o que favorece o desenvolvimento econômico.

Em suma, nós, titulares de dados, passaremos a ter maior controle sobre 
todo o processamento dos nossos dados pessoais, do que decorrem 
diversas obrigações para controladores (a quem competem as decisões 
sobre o tratamento dos dados) e operadores (aqueles que tratam os 
dados de acordo com o estipulado pelos controladores).

Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por meio do qual os 
dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para 
as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, junta-
mente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente 
devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa 
atingir a

finalidade, e o da retenção mínima, o qual determina a imediata 
exclusão dos dados, após atingida a finalidade pela qual eles foram 
coletados.

Sendo assim, a LGPD trará mais segurança jurídica para empresas e 
maior proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo indispensável 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para compreensão 
dos seus impactos na prática.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA SE PREOCUPAR
COM A LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS?

· Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam dados pes-
soais. A Lei vale para todas elas;

· Todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pes-
soais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; Desenvolvimento de 
Software e TI; Jurídico; Compliance, apenas para citar alguns exemplos;

· A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portes é 
crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico; a inovação; 
a livre iniciativa; e a livre concorrência;

· O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se esti-
ver em conformidade com uma das bases legais previstas na Lei;

· A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o tratamento de 
dados pessoais, como finalidade (propósitos legítimos), adequação 
(compatibilidade), necessidade (mínima coleta) e transparência;

· Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes direitos: i) 
confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) cor-
reção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimi-
zação; (v) portabilidade; (vi) eliminação; (vii) informação a respeito do 
compartilhamento de dados; (viii) possibilidade de receber informação 
sobre não fornecer o consentimento e suas consequências; (ix) revo-
gação do consentimento;

· Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas 
práticas;

· Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, responsável 
internamente por orientar os funcionários e os contratados da entidade 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como por orientar e avaliar o cumprimento da Lei;

· Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 
fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso de violação;

· A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 MILHÕES de 
reais.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
RELEVANTES PARA ENTENDERMOS
A LGPD?
INICIALMENTE, O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

A LGPD traz um conceito amplo e aberto, pois qualquer dado, que 
isoladamente (dado pessoal direto) ou agregado a outro (dado pessoal 
indireto) possa permitir a identificação de uma pessoa natural, pode ser 
considerado como dado pessoal.

Exemplos: dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de 
GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e 
hábitos de consumo, entre outros.

Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pes-
soal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; 
(iii) opinião política; (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida 
sexual; (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural. São aqueles dados relacionados a pessoa natural iden-
tificada ou identificável por meio dos quais uma pessoa pode ser 
discriminada e, por tal motivo, devem ser considerados e tratados 
como dados sensíveis.

E O QUE NÃO É DADO PESSOAL?

Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização 
não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo 
ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já 
a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a pos-
sibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de 
dados anonimizados se mostra primordial para possibilitar o desenvolvi-
mento e aprimoramento de novas tecnologias, Inteligência Artificial por 
exemplo, porém a dificuldade é enorme de se comprovar que meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular.

A Lei também não atinge diretamente documentos confidenciais, 
segredos de negócios, fórmulas, algoritmos, direitos autorais ou pro-
priedade industrial, que são protegidos por outras normas, mas 
somente eventuais dados pessoais que estejam dentro de tal tipo de 
conteúdo.

PARA MELHOR COMPREENSÃO, O QUE A LEI
CONSIDERA COMO TRATAMENTO DE DADOS?

A lei traz em seu art. 5º, um rol exemplificativo das ações que são con-
sideradas como tratamento de dados pessoais, quais sejam: toda oper-
ação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e todas as 
demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, classificação, 
arquivamento e transferência, sempre é necessário ter um fundamental 
legal. Nesse ponto, mostra-se importante observar que o consentimen-
to se torna uma das 10 (dez) hipóteses legais para o tratamento de 
dados, como veremos a seguir.

PRECISAMOS AINDA, ENTENDER  OUTROS
CONCEITOS RELEVANTES CONSTANTES NA LGPD.

· Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento.

· Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

· Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador.

· Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): (art. 5º, VIII): 
pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

· Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador.

· Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais 
de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilha-
mento e uso

· Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se 
torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, 
fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por 
meio desse dado.

· Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) 
dado(s) pessoal(is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, 
clara e transparente pelo operador ou controlador, e se referir a uso 
específico e limitado.

· Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o opera-
dor e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o 
banco de dados em que eles se encontram.

· Eliminação: exclusão de dados pessoais.

· Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais 
são transferidos para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados 
terão proteção de nível equivalente ao proporcionado pela LGPD.

· Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não 
ficam limitados a um único ente (privado ou público). Órgãos públi-
cos podem compartilhar dados na prática de suas obrigações legais, 
enquanto entes privados podem fazê-lo mediante devido consenti-
mento do titular.

· Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver 
qualquer risco de que determinado tratamento de dados possa vir a 
causar danos ao titular, é dever do controlador manter esse relatório.

· Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais 
órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido 
de consentimento.

· Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) será o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras 
da LGPD, garantindo que a Lei seja cumprida. A ANPD também é 
responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas 
sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS?

A Lei lista 10 princípios que devem ser levados em consideração no trat-
amento de dados pessoais:

· FINALIDADE: tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento pos-
terior de forma incompatível com essas finalidades;

· ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

· NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados;

· LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integrali-
dade de seus dados pessoais;

· QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

· TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 
respectivos agentes de tratamento;

· SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;

· PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais;

· NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

· RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, 
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pes-
soais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

QUAIS SÃO AS BASES LEGAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

As empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases 
legais para realizar o tratamento dados pessoais (art. 7º):

· consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada;

· cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

· pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas;

· para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

· para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato do qual seja parte o titular;

· para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral;

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

· para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

· quando necessário para atender aos interesses legítimos do controla-
dor ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

· para a proteção do crédito.

Quando os dados forem sensíveis, o tratamento somente poderá ocor-
rer nas seguintes hipóteses (art. 11):

· consentimento pelo titular, de forma específica e destacada, para final-
idades específicas;

· sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regula-
mentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS, 
GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS

A Lei apresenta a segurança, prevenção e a adoção de medidas para o 
estabelecimento de boas práticas e governança no tratamento de dados 
pessoais como pilares, sendo relevante observar que a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões técnic-
os mínimos para tornar aplicável os padrões de segurança e gover-
nança, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Segurança (art. 46): as empresas devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito

Boas práticas e Governança (art. 50): as empresas poderão formular 
regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclu-
indo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos 
no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de super-
visão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.

Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): pessoal natural indicada 
pelo controlador, será o responsável dentro da empresa por zelar pelo 
cumprimento das regras previstas na lei e orientar os funcionários e os 
contratados da instituição a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais. Assim, dentre as funções do 
Encarregado, destacamos:

· aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;

· receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

· orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

· executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares.

QUEM FISCALIZARÁ O
CUMPRIMENTO DA LEI?

Autoridade Nacional (art. 5º, XIX e art. 55° vetado): órgão da administração 
pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimen-
to desta Lei. Peça essencial do marco normativo em questão, com com-
petências de promoção de estudos e da cultura de proteção de dados, 
cooperação com as demais autoridades nacionais e internacionais, edição 
de regulamentos, fiscalização, sancionamento, entre outros.

Ainda não houve a criação da ANPD.

QUAIS SÃO AS SANÇÕES POR
DESCUMPRIMENTO DA LEI?

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as disposições legais e por tal motivo, mostra-se rele-
vante a adequação das empresas ao disposto na Lei

· advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas correti-
vas;

· 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;

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

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

· bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regu-
larização;

· eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

· suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo con-
trolador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 
a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, pror-
rogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a trat-
amento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

COMO SE ADEQUAR À LEI?
A LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, e aguardava apenas sanção 
presidencial para aplicabilidade da mesma, o que aconteceu em 18 de 
setembro de 2020.

Assim, visando a adequação da legislação em referência, sugerimos 
algumas ações básicas, como:

· Buscar o envolvimento dos executivos desde o início do plano de ade-
quação para que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos 
valores da empresa e assim o tema ganhe o engajamento e a força 
necessária;

· Estabelecer as ações e um líder para o plano, identificando os principais 
projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações 
setoriais;

· Criar um programa de governança em proteção de dados com a elab-
oração de medidas e controles para o acompanhamento da implan-
tação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legis-
lações setoriais aplicáveis;

· Estruturar a área com a indicação do Encarregado da Proteção de 
Dados (DPO);

· Elaborar e rever documentos jurídicos com a realização de eventuais 
adendos aos contratos existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, principalmente para aqueles que envolvam o trata-
mento e compartilhamento de dados pessoais;

· Garantir o exercício dos direitos dos titulares, mediamente a confir-
mação da implementação de medidas técnicas e organizacionais;

· Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políti-
cas de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empre-
sarial sobre o tema.



CARTILHA SOBRE A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Brasilei-
ra, com a entrada em vigor em agosto de 2020 e a Sanção Presidencial 
no último dia 18 de setembro, fica ainda mais evidente a urgência de 
adequação da sociedade como um todo para o tratamento de dados 
pessoais coletados no dia a dia.

Com a intenção de apoiar os colaboradores e o público do Sesc e 
Senac em Roraima, neste momento em que todos correm em busca 
da adequação à nova lei, a Assessoria de Compliance do Sesc e Senac 
em Roraima, elaborou esta Cartilha de Proteção de Dados Pessoais.

De forma objetiva e simplificada, esta Cartilha apresenta as principais 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD para que 
possamos avaliar e evitar os riscos futuros na forma de atuação neste 
novo cenário, e planejar mudanças e adequações.

INTRODUÇÃO
Após anos de debates, com base no General Data Protection Regula-
tion (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União Europeia, 
foi sancionada, em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).

A LGPD tem aplicação a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica de 
direito público ou privado que realize o tratamento de dados pes-
soais, online e/ou o�ine. Assim, podemos perceber que a Lei possui 
aplicação ampla e abrangente, que engloba grande parte de proje-
tos e atividades do cotidiano empresarial.

A Lei também tem aplicação extraterritorial, ou seja, às empresas que 
não só tenham estabelecimento no Brasil; mas também ofereçam 
serviços ao mercado consumidor brasileiro ou coletem e tratem dados 
de pessoas localizadas no país.

Com ela, o Brasil se imerge em um importante grupo de países que 
contam com um nível elevado de legislação em termos de proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é de extrema importância para o Brasil em virtude da harmoni-
zação e atualização de conceitos, gerando maior segurança jurídica; 
atração de investimentos do exterior, diante do nível de proteção legal; 
e do fomento organizacional cultural em proteção de dados pessoais.

A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas a respeito 
da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, 
o que favorece o desenvolvimento econômico.

Em suma, nós, titulares de dados, passaremos a ter maior controle sobre 
todo o processamento dos nossos dados pessoais, do que decorrem 
diversas obrigações para controladores (a quem competem as decisões 
sobre o tratamento dos dados) e operadores (aqueles que tratam os 
dados de acordo com o estipulado pelos controladores).

Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por meio do qual os 
dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para 
as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, junta-
mente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente 
devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa 
atingir a

finalidade, e o da retenção mínima, o qual determina a imediata 
exclusão dos dados, após atingida a finalidade pela qual eles foram 
coletados.

Sendo assim, a LGPD trará mais segurança jurídica para empresas e 
maior proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo indispensável 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para compreensão 
dos seus impactos na prática.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA SE PREOCUPAR
COM A LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS?

· Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam dados pes-
soais. A Lei vale para todas elas;

· Todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pes-
soais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; Desenvolvimento de 
Software e TI; Jurídico; Compliance, apenas para citar alguns exemplos;

· A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portes é 
crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico; a inovação; 
a livre iniciativa; e a livre concorrência;

· O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se esti-
ver em conformidade com uma das bases legais previstas na Lei;

· A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o tratamento de 
dados pessoais, como finalidade (propósitos legítimos), adequação 
(compatibilidade), necessidade (mínima coleta) e transparência;

· Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes direitos: i) 
confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) cor-
reção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimi-
zação; (v) portabilidade; (vi) eliminação; (vii) informação a respeito do 
compartilhamento de dados; (viii) possibilidade de receber informação 
sobre não fornecer o consentimento e suas consequências; (ix) revo-
gação do consentimento;

· Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas 
práticas;

· Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, responsável 
internamente por orientar os funcionários e os contratados da entidade 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como por orientar e avaliar o cumprimento da Lei;

· Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 
fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso de violação;

· A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 MILHÕES de 
reais.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
RELEVANTES PARA ENTENDERMOS
A LGPD?
INICIALMENTE, O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

A LGPD traz um conceito amplo e aberto, pois qualquer dado, que 
isoladamente (dado pessoal direto) ou agregado a outro (dado pessoal 
indireto) possa permitir a identificação de uma pessoa natural, pode ser 
considerado como dado pessoal.

Exemplos: dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de 
GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e 
hábitos de consumo, entre outros.

Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pes-
soal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; 
(iii) opinião política; (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida 
sexual; (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural. São aqueles dados relacionados a pessoa natural iden-
tificada ou identificável por meio dos quais uma pessoa pode ser 
discriminada e, por tal motivo, devem ser considerados e tratados 
como dados sensíveis.

E O QUE NÃO É DADO PESSOAL?

Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização 
não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo 
ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já 
a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a pos-
sibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de 
dados anonimizados se mostra primordial para possibilitar o desenvolvi-
mento e aprimoramento de novas tecnologias, Inteligência Artificial por 
exemplo, porém a dificuldade é enorme de se comprovar que meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular.

A Lei também não atinge diretamente documentos confidenciais, 
segredos de negócios, fórmulas, algoritmos, direitos autorais ou pro-
priedade industrial, que são protegidos por outras normas, mas 
somente eventuais dados pessoais que estejam dentro de tal tipo de 
conteúdo.

PARA MELHOR COMPREENSÃO, O QUE A LEI
CONSIDERA COMO TRATAMENTO DE DADOS?

A lei traz em seu art. 5º, um rol exemplificativo das ações que são con-
sideradas como tratamento de dados pessoais, quais sejam: toda oper-
ação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e todas as 
demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, classificação, 
arquivamento e transferência, sempre é necessário ter um fundamental 
legal. Nesse ponto, mostra-se importante observar que o consentimen-
to se torna uma das 10 (dez) hipóteses legais para o tratamento de 
dados, como veremos a seguir.

PRECISAMOS AINDA, ENTENDER  OUTROS
CONCEITOS RELEVANTES CONSTANTES NA LGPD.

· Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento.

· Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

· Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador.

· Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): (art. 5º, VIII): 
pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

· Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador.

· Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais 
de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilha-
mento e uso

· Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se 
torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, 
fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por 
meio desse dado.

· Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) 
dado(s) pessoal(is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, 
clara e transparente pelo operador ou controlador, e se referir a uso 
específico e limitado.

· Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o opera-
dor e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o 
banco de dados em que eles se encontram.

· Eliminação: exclusão de dados pessoais.

· Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais 
são transferidos para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados 
terão proteção de nível equivalente ao proporcionado pela LGPD.

· Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não 
ficam limitados a um único ente (privado ou público). Órgãos públi-
cos podem compartilhar dados na prática de suas obrigações legais, 
enquanto entes privados podem fazê-lo mediante devido consenti-
mento do titular.

· Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver 
qualquer risco de que determinado tratamento de dados possa vir a 
causar danos ao titular, é dever do controlador manter esse relatório.

· Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais 
órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido 
de consentimento.

· Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) será o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras 
da LGPD, garantindo que a Lei seja cumprida. A ANPD também é 
responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas 
sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS?

A Lei lista 10 princípios que devem ser levados em consideração no trat-
amento de dados pessoais:

· FINALIDADE: tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento pos-
terior de forma incompatível com essas finalidades;

· ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

· NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados;

· LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integrali-
dade de seus dados pessoais;

· QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

· TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 
respectivos agentes de tratamento;

· SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;

· PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais;

· NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

· RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, 
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pes-
soais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

QUAIS SÃO AS BASES LEGAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

As empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases 
legais para realizar o tratamento dados pessoais (art. 7º):

· consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada;

· cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

· pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas;

· para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

· para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato do qual seja parte o titular;

· para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral;

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

· para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

· quando necessário para atender aos interesses legítimos do controla-
dor ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

· para a proteção do crédito.

Quando os dados forem sensíveis, o tratamento somente poderá ocor-
rer nas seguintes hipóteses (art. 11):

· consentimento pelo titular, de forma específica e destacada, para final-
idades específicas;

· sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regula-
mentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS, 
GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS

A Lei apresenta a segurança, prevenção e a adoção de medidas para o 
estabelecimento de boas práticas e governança no tratamento de dados 
pessoais como pilares, sendo relevante observar que a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões técnic-
os mínimos para tornar aplicável os padrões de segurança e gover-
nança, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Segurança (art. 46): as empresas devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito

Boas práticas e Governança (art. 50): as empresas poderão formular 
regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclu-
indo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos 
no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de super-
visão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.

Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): pessoal natural indicada 
pelo controlador, será o responsável dentro da empresa por zelar pelo 
cumprimento das regras previstas na lei e orientar os funcionários e os 
contratados da instituição a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais. Assim, dentre as funções do 
Encarregado, destacamos:

· aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;

· receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

· orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

· executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares.

QUEM FISCALIZARÁ O
CUMPRIMENTO DA LEI?

Autoridade Nacional (art. 5º, XIX e art. 55° vetado): órgão da administração 
pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimen-
to desta Lei. Peça essencial do marco normativo em questão, com com-
petências de promoção de estudos e da cultura de proteção de dados, 
cooperação com as demais autoridades nacionais e internacionais, edição 
de regulamentos, fiscalização, sancionamento, entre outros.

Ainda não houve a criação da ANPD.

QUAIS SÃO AS SANÇÕES POR
DESCUMPRIMENTO DA LEI?

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as disposições legais e por tal motivo, mostra-se rele-
vante a adequação das empresas ao disposto na Lei

· advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas correti-
vas;

· 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;

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

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

· bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regu-
larização;

· eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

· suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo con-
trolador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 
a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, pror-
rogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a trat-
amento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

COMO SE ADEQUAR À LEI?
A LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, e aguardava apenas sanção 
presidencial para aplicabilidade da mesma, o que aconteceu em 18 de 
setembro de 2020.

Assim, visando a adequação da legislação em referência, sugerimos 
algumas ações básicas, como:

· Buscar o envolvimento dos executivos desde o início do plano de ade-
quação para que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos 
valores da empresa e assim o tema ganhe o engajamento e a força 
necessária;

· Estabelecer as ações e um líder para o plano, identificando os principais 
projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações 
setoriais;

· Criar um programa de governança em proteção de dados com a elab-
oração de medidas e controles para o acompanhamento da implan-
tação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legis-
lações setoriais aplicáveis;

· Estruturar a área com a indicação do Encarregado da Proteção de 
Dados (DPO);

· Elaborar e rever documentos jurídicos com a realização de eventuais 
adendos aos contratos existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, principalmente para aqueles que envolvam o trata-
mento e compartilhamento de dados pessoais;

· Garantir o exercício dos direitos dos titulares, mediamente a confir-
mação da implementação de medidas técnicas e organizacionais;

· Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políti-
cas de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empre-
sarial sobre o tema.



CARTILHA SOBRE A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Brasilei-
ra, com a entrada em vigor em agosto de 2020 e a Sanção Presidencial 
no último dia 18 de setembro, fica ainda mais evidente a urgência de 
adequação da sociedade como um todo para o tratamento de dados 
pessoais coletados no dia a dia.

Com a intenção de apoiar os colaboradores e o público do Sesc e 
Senac em Roraima, neste momento em que todos correm em busca 
da adequação à nova lei, a Assessoria de Compliance do Sesc e Senac 
em Roraima, elaborou esta Cartilha de Proteção de Dados Pessoais.

De forma objetiva e simplificada, esta Cartilha apresenta as principais 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD para que 
possamos avaliar e evitar os riscos futuros na forma de atuação neste 
novo cenário, e planejar mudanças e adequações.

INTRODUÇÃO
Após anos de debates, com base no General Data Protection Regula-
tion (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União Europeia, 
foi sancionada, em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).

A LGPD tem aplicação a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica de 
direito público ou privado que realize o tratamento de dados pes-
soais, online e/ou o�ine. Assim, podemos perceber que a Lei possui 
aplicação ampla e abrangente, que engloba grande parte de proje-
tos e atividades do cotidiano empresarial.

A Lei também tem aplicação extraterritorial, ou seja, às empresas que 
não só tenham estabelecimento no Brasil; mas também ofereçam 
serviços ao mercado consumidor brasileiro ou coletem e tratem dados 
de pessoas localizadas no país.

Com ela, o Brasil se imerge em um importante grupo de países que 
contam com um nível elevado de legislação em termos de proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é de extrema importância para o Brasil em virtude da harmoni-
zação e atualização de conceitos, gerando maior segurança jurídica; 
atração de investimentos do exterior, diante do nível de proteção legal; 
e do fomento organizacional cultural em proteção de dados pessoais.

A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas a respeito 
da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, 
o que favorece o desenvolvimento econômico.

Em suma, nós, titulares de dados, passaremos a ter maior controle sobre 
todo o processamento dos nossos dados pessoais, do que decorrem 
diversas obrigações para controladores (a quem competem as decisões 
sobre o tratamento dos dados) e operadores (aqueles que tratam os 
dados de acordo com o estipulado pelos controladores).

Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por meio do qual os 
dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para 
as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, junta-
mente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente 
devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa 
atingir a

finalidade, e o da retenção mínima, o qual determina a imediata 
exclusão dos dados, após atingida a finalidade pela qual eles foram 
coletados.

Sendo assim, a LGPD trará mais segurança jurídica para empresas e 
maior proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo indispensável 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para compreensão 
dos seus impactos na prática.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA SE PREOCUPAR
COM A LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS?

· Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam dados pes-
soais. A Lei vale para todas elas;

· Todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pes-
soais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; Desenvolvimento de 
Software e TI; Jurídico; Compliance, apenas para citar alguns exemplos;

· A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portes é 
crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico; a inovação; 
a livre iniciativa; e a livre concorrência;

· O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se esti-
ver em conformidade com uma das bases legais previstas na Lei;

· A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o tratamento de 
dados pessoais, como finalidade (propósitos legítimos), adequação 
(compatibilidade), necessidade (mínima coleta) e transparência;

· Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes direitos: i) 
confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) cor-
reção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimi-
zação; (v) portabilidade; (vi) eliminação; (vii) informação a respeito do 
compartilhamento de dados; (viii) possibilidade de receber informação 
sobre não fornecer o consentimento e suas consequências; (ix) revo-
gação do consentimento;

· Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas 
práticas;

· Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, responsável 
internamente por orientar os funcionários e os contratados da entidade 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como por orientar e avaliar o cumprimento da Lei;

· Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 
fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso de violação;

· A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 MILHÕES de 
reais.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
RELEVANTES PARA ENTENDERMOS
A LGPD?
INICIALMENTE, O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

A LGPD traz um conceito amplo e aberto, pois qualquer dado, que 
isoladamente (dado pessoal direto) ou agregado a outro (dado pessoal 
indireto) possa permitir a identificação de uma pessoa natural, pode ser 
considerado como dado pessoal.

Exemplos: dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de 
GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e 
hábitos de consumo, entre outros.

Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pes-
soal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; 
(iii) opinião política; (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida 
sexual; (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural. São aqueles dados relacionados a pessoa natural iden-
tificada ou identificável por meio dos quais uma pessoa pode ser 
discriminada e, por tal motivo, devem ser considerados e tratados 
como dados sensíveis.

E O QUE NÃO É DADO PESSOAL?

Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização 
não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo 
ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já 
a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a pos-
sibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de 
dados anonimizados se mostra primordial para possibilitar o desenvolvi-
mento e aprimoramento de novas tecnologias, Inteligência Artificial por 
exemplo, porém a dificuldade é enorme de se comprovar que meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular.

A Lei também não atinge diretamente documentos confidenciais, 
segredos de negócios, fórmulas, algoritmos, direitos autorais ou pro-
priedade industrial, que são protegidos por outras normas, mas 
somente eventuais dados pessoais que estejam dentro de tal tipo de 
conteúdo.

PARA MELHOR COMPREENSÃO, O QUE A LEI
CONSIDERA COMO TRATAMENTO DE DADOS?

A lei traz em seu art. 5º, um rol exemplificativo das ações que são con-
sideradas como tratamento de dados pessoais, quais sejam: toda oper-
ação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e todas as 
demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, classificação, 
arquivamento e transferência, sempre é necessário ter um fundamental 
legal. Nesse ponto, mostra-se importante observar que o consentimen-
to se torna uma das 10 (dez) hipóteses legais para o tratamento de 
dados, como veremos a seguir.

PRECISAMOS AINDA, ENTENDER  OUTROS
CONCEITOS RELEVANTES CONSTANTES NA LGPD.

· Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento.

· Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

· Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador.

· Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): (art. 5º, VIII): 
pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

· Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador.

· Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais 
de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilha-
mento e uso

· Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se 
torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, 
fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por 
meio desse dado.

· Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) 
dado(s) pessoal(is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, 
clara e transparente pelo operador ou controlador, e se referir a uso 
específico e limitado.

· Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o opera-
dor e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o 
banco de dados em que eles se encontram.

· Eliminação: exclusão de dados pessoais.

· Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais 
são transferidos para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados 
terão proteção de nível equivalente ao proporcionado pela LGPD.

· Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não 
ficam limitados a um único ente (privado ou público). Órgãos públi-
cos podem compartilhar dados na prática de suas obrigações legais, 
enquanto entes privados podem fazê-lo mediante devido consenti-
mento do titular.

· Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver 
qualquer risco de que determinado tratamento de dados possa vir a 
causar danos ao titular, é dever do controlador manter esse relatório.

· Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais 
órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido 
de consentimento.

· Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) será o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras 
da LGPD, garantindo que a Lei seja cumprida. A ANPD também é 
responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas 
sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS?

A Lei lista 10 princípios que devem ser levados em consideração no trat-
amento de dados pessoais:

· FINALIDADE: tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento pos-
terior de forma incompatível com essas finalidades;

· ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

· NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados;

· LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integrali-
dade de seus dados pessoais;

· QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

· TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 
respectivos agentes de tratamento;

· SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;

· PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais;

· NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

· RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, 
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pes-
soais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

QUAIS SÃO AS BASES LEGAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

As empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases 
legais para realizar o tratamento dados pessoais (art. 7º):

· consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada;

· cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

· pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas;

· para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

· para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato do qual seja parte o titular;

· para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral;

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

· para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

· quando necessário para atender aos interesses legítimos do controla-
dor ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

· para a proteção do crédito.

Quando os dados forem sensíveis, o tratamento somente poderá ocor-
rer nas seguintes hipóteses (art. 11):

· consentimento pelo titular, de forma específica e destacada, para final-
idades específicas;

· sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regula-
mentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS, 
GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS

A Lei apresenta a segurança, prevenção e a adoção de medidas para o 
estabelecimento de boas práticas e governança no tratamento de dados 
pessoais como pilares, sendo relevante observar que a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões técnic-
os mínimos para tornar aplicável os padrões de segurança e gover-
nança, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Segurança (art. 46): as empresas devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito

Boas práticas e Governança (art. 50): as empresas poderão formular 
regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclu-
indo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos 
no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de super-
visão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.

Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): pessoal natural indicada 
pelo controlador, será o responsável dentro da empresa por zelar pelo 
cumprimento das regras previstas na lei e orientar os funcionários e os 
contratados da instituição a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais. Assim, dentre as funções do 
Encarregado, destacamos:

· aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;

· receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

· orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

· executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares.

QUEM FISCALIZARÁ O
CUMPRIMENTO DA LEI?

Autoridade Nacional (art. 5º, XIX e art. 55° vetado): órgão da administração 
pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimen-
to desta Lei. Peça essencial do marco normativo em questão, com com-
petências de promoção de estudos e da cultura de proteção de dados, 
cooperação com as demais autoridades nacionais e internacionais, edição 
de regulamentos, fiscalização, sancionamento, entre outros.

Ainda não houve a criação da ANPD.

QUAIS SÃO AS SANÇÕES POR
DESCUMPRIMENTO DA LEI?

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as disposições legais e por tal motivo, mostra-se rele-
vante a adequação das empresas ao disposto na Lei

· advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas correti-
vas;

· 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;

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

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

· bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regu-
larização;

· eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

· suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo con-
trolador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 
a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, pror-
rogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a trat-
amento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

COMO SE ADEQUAR À LEI?
A LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, e aguardava apenas sanção 
presidencial para aplicabilidade da mesma, o que aconteceu em 18 de 
setembro de 2020.

Assim, visando a adequação da legislação em referência, sugerimos 
algumas ações básicas, como:

· Buscar o envolvimento dos executivos desde o início do plano de ade-
quação para que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos 
valores da empresa e assim o tema ganhe o engajamento e a força 
necessária;

· Estabelecer as ações e um líder para o plano, identificando os principais 
projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações 
setoriais;

· Criar um programa de governança em proteção de dados com a elab-
oração de medidas e controles para o acompanhamento da implan-
tação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legis-
lações setoriais aplicáveis;

· Estruturar a área com a indicação do Encarregado da Proteção de 
Dados (DPO);

· Elaborar e rever documentos jurídicos com a realização de eventuais 
adendos aos contratos existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, principalmente para aqueles que envolvam o trata-
mento e compartilhamento de dados pessoais;

· Garantir o exercício dos direitos dos titulares, mediamente a confir-
mação da implementação de medidas técnicas e organizacionais;

· Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políti-
cas de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empre-
sarial sobre o tema.



CARTILHA SOBRE A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Brasilei-
ra, com a entrada em vigor em agosto de 2020 e a Sanção Presidencial 
no último dia 18 de setembro, fica ainda mais evidente a urgência de 
adequação da sociedade como um todo para o tratamento de dados 
pessoais coletados no dia a dia.

Com a intenção de apoiar os colaboradores e o público do Sesc e 
Senac em Roraima, neste momento em que todos correm em busca 
da adequação à nova lei, a Assessoria de Compliance do Sesc e Senac 
em Roraima, elaborou esta Cartilha de Proteção de Dados Pessoais.

De forma objetiva e simplificada, esta Cartilha apresenta as principais 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD para que 
possamos avaliar e evitar os riscos futuros na forma de atuação neste 
novo cenário, e planejar mudanças e adequações.

INTRODUÇÃO
Após anos de debates, com base no General Data Protection Regula-
tion (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União Europeia, 
foi sancionada, em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).

A LGPD tem aplicação a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica de 
direito público ou privado que realize o tratamento de dados pes-
soais, online e/ou o�ine. Assim, podemos perceber que a Lei possui 
aplicação ampla e abrangente, que engloba grande parte de proje-
tos e atividades do cotidiano empresarial.

A Lei também tem aplicação extraterritorial, ou seja, às empresas que 
não só tenham estabelecimento no Brasil; mas também ofereçam 
serviços ao mercado consumidor brasileiro ou coletem e tratem dados 
de pessoas localizadas no país.

Com ela, o Brasil se imerge em um importante grupo de países que 
contam com um nível elevado de legislação em termos de proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é de extrema importância para o Brasil em virtude da harmoni-
zação e atualização de conceitos, gerando maior segurança jurídica; 
atração de investimentos do exterior, diante do nível de proteção legal; 
e do fomento organizacional cultural em proteção de dados pessoais.

A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas a respeito 
da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, 
o que favorece o desenvolvimento econômico.

Em suma, nós, titulares de dados, passaremos a ter maior controle sobre 
todo o processamento dos nossos dados pessoais, do que decorrem 
diversas obrigações para controladores (a quem competem as decisões 
sobre o tratamento dos dados) e operadores (aqueles que tratam os 
dados de acordo com o estipulado pelos controladores).

Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por meio do qual os 
dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para 
as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, junta-
mente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente 
devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa 
atingir a

finalidade, e o da retenção mínima, o qual determina a imediata 
exclusão dos dados, após atingida a finalidade pela qual eles foram 
coletados.

Sendo assim, a LGPD trará mais segurança jurídica para empresas e 
maior proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo indispensável 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para compreensão 
dos seus impactos na prática.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA SE PREOCUPAR
COM A LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS?

· Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam dados pes-
soais. A Lei vale para todas elas;

· Todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pes-
soais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; Desenvolvimento de 
Software e TI; Jurídico; Compliance, apenas para citar alguns exemplos;

· A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portes é 
crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico; a inovação; 
a livre iniciativa; e a livre concorrência;

· O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se esti-
ver em conformidade com uma das bases legais previstas na Lei;

· A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o tratamento de 
dados pessoais, como finalidade (propósitos legítimos), adequação 
(compatibilidade), necessidade (mínima coleta) e transparência;

· Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes direitos: i) 
confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) cor-
reção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimi-
zação; (v) portabilidade; (vi) eliminação; (vii) informação a respeito do 
compartilhamento de dados; (viii) possibilidade de receber informação 
sobre não fornecer o consentimento e suas consequências; (ix) revo-
gação do consentimento;

· Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas 
práticas;

· Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, responsável 
internamente por orientar os funcionários e os contratados da entidade 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como por orientar e avaliar o cumprimento da Lei;

· Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 
fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso de violação;

· A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 MILHÕES de 
reais.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
RELEVANTES PARA ENTENDERMOS
A LGPD?
INICIALMENTE, O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

A LGPD traz um conceito amplo e aberto, pois qualquer dado, que 
isoladamente (dado pessoal direto) ou agregado a outro (dado pessoal 
indireto) possa permitir a identificação de uma pessoa natural, pode ser 
considerado como dado pessoal.

Exemplos: dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de 
GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e 
hábitos de consumo, entre outros.

Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pes-
soal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; 
(iii) opinião política; (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida 
sexual; (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural. São aqueles dados relacionados a pessoa natural iden-
tificada ou identificável por meio dos quais uma pessoa pode ser 
discriminada e, por tal motivo, devem ser considerados e tratados 
como dados sensíveis.

E O QUE NÃO É DADO PESSOAL?

Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização 
não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo 
ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já 
a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a pos-
sibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de 
dados anonimizados se mostra primordial para possibilitar o desenvolvi-
mento e aprimoramento de novas tecnologias, Inteligência Artificial por 
exemplo, porém a dificuldade é enorme de se comprovar que meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular.

A Lei também não atinge diretamente documentos confidenciais, 
segredos de negócios, fórmulas, algoritmos, direitos autorais ou pro-
priedade industrial, que são protegidos por outras normas, mas 
somente eventuais dados pessoais que estejam dentro de tal tipo de 
conteúdo.

PARA MELHOR COMPREENSÃO, O QUE A LEI
CONSIDERA COMO TRATAMENTO DE DADOS?

A lei traz em seu art. 5º, um rol exemplificativo das ações que são con-
sideradas como tratamento de dados pessoais, quais sejam: toda oper-
ação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e todas as 
demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, classificação, 
arquivamento e transferência, sempre é necessário ter um fundamental 
legal. Nesse ponto, mostra-se importante observar que o consentimen-
to se torna uma das 10 (dez) hipóteses legais para o tratamento de 
dados, como veremos a seguir.

PRECISAMOS AINDA, ENTENDER  OUTROS
CONCEITOS RELEVANTES CONSTANTES NA LGPD.

· Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento.

· Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

· Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador.

· Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): (art. 5º, VIII): 
pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

· Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador.

· Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais 
de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilha-
mento e uso

· Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se 
torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, 
fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por 
meio desse dado.

· Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) 
dado(s) pessoal(is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, 
clara e transparente pelo operador ou controlador, e se referir a uso 
específico e limitado.

· Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o opera-
dor e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o 
banco de dados em que eles se encontram.

· Eliminação: exclusão de dados pessoais.

· Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais 
são transferidos para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados 
terão proteção de nível equivalente ao proporcionado pela LGPD.

· Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não 
ficam limitados a um único ente (privado ou público). Órgãos públi-
cos podem compartilhar dados na prática de suas obrigações legais, 
enquanto entes privados podem fazê-lo mediante devido consenti-
mento do titular.

· Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver 
qualquer risco de que determinado tratamento de dados possa vir a 
causar danos ao titular, é dever do controlador manter esse relatório.

· Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais 
órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido 
de consentimento.

· Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) será o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras 
da LGPD, garantindo que a Lei seja cumprida. A ANPD também é 
responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas 
sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS?

A Lei lista 10 princípios que devem ser levados em consideração no trat-
amento de dados pessoais:

· FINALIDADE: tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento pos-
terior de forma incompatível com essas finalidades;

· ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

· NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados;

· LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integrali-
dade de seus dados pessoais;

· QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

· TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 
respectivos agentes de tratamento;

· SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;

· PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais;

· NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

· RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, 
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pes-
soais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

QUAIS SÃO AS BASES LEGAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

As empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases 
legais para realizar o tratamento dados pessoais (art. 7º):

· consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada;

· cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

· pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas;

· para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

· para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato do qual seja parte o titular;

· para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral;

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

· para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

· quando necessário para atender aos interesses legítimos do controla-
dor ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

· para a proteção do crédito.

Quando os dados forem sensíveis, o tratamento somente poderá ocor-
rer nas seguintes hipóteses (art. 11):

· consentimento pelo titular, de forma específica e destacada, para final-
idades específicas;

· sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regula-
mentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS, 
GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS

A Lei apresenta a segurança, prevenção e a adoção de medidas para o 
estabelecimento de boas práticas e governança no tratamento de dados 
pessoais como pilares, sendo relevante observar que a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões técnic-
os mínimos para tornar aplicável os padrões de segurança e gover-
nança, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Segurança (art. 46): as empresas devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito

Boas práticas e Governança (art. 50): as empresas poderão formular 
regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclu-
indo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos 
no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de super-
visão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.

Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): pessoal natural indicada 
pelo controlador, será o responsável dentro da empresa por zelar pelo 
cumprimento das regras previstas na lei e orientar os funcionários e os 
contratados da instituição a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais. Assim, dentre as funções do 
Encarregado, destacamos:

· aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;

· receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

· orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

· executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares.

QUEM FISCALIZARÁ O
CUMPRIMENTO DA LEI?

Autoridade Nacional (art. 5º, XIX e art. 55° vetado): órgão da administração 
pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimen-
to desta Lei. Peça essencial do marco normativo em questão, com com-
petências de promoção de estudos e da cultura de proteção de dados, 
cooperação com as demais autoridades nacionais e internacionais, edição 
de regulamentos, fiscalização, sancionamento, entre outros.

Ainda não houve a criação da ANPD.

QUAIS SÃO AS SANÇÕES POR
DESCUMPRIMENTO DA LEI?

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as disposições legais e por tal motivo, mostra-se rele-
vante a adequação das empresas ao disposto na Lei

· advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas correti-
vas;

· 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;

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

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

· bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regu-
larização;

· eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

· suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo con-
trolador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 
a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, pror-
rogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a trat-
amento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

COMO SE ADEQUAR À LEI?
A LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, e aguardava apenas sanção 
presidencial para aplicabilidade da mesma, o que aconteceu em 18 de 
setembro de 2020.

Assim, visando a adequação da legislação em referência, sugerimos 
algumas ações básicas, como:

· Buscar o envolvimento dos executivos desde o início do plano de ade-
quação para que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos 
valores da empresa e assim o tema ganhe o engajamento e a força 
necessária;

· Estabelecer as ações e um líder para o plano, identificando os principais 
projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações 
setoriais;

· Criar um programa de governança em proteção de dados com a elab-
oração de medidas e controles para o acompanhamento da implan-
tação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legis-
lações setoriais aplicáveis;

· Estruturar a área com a indicação do Encarregado da Proteção de 
Dados (DPO);

· Elaborar e rever documentos jurídicos com a realização de eventuais 
adendos aos contratos existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, principalmente para aqueles que envolvam o trata-
mento e compartilhamento de dados pessoais;

· Garantir o exercício dos direitos dos titulares, mediamente a confir-
mação da implementação de medidas técnicas e organizacionais;

· Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políti-
cas de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empre-
sarial sobre o tema.



CARTILHA SOBRE A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Brasilei-
ra, com a entrada em vigor em agosto de 2020 e a Sanção Presidencial 
no último dia 18 de setembro, fica ainda mais evidente a urgência de 
adequação da sociedade como um todo para o tratamento de dados 
pessoais coletados no dia a dia.

Com a intenção de apoiar os colaboradores e o público do Sesc e 
Senac em Roraima, neste momento em que todos correm em busca 
da adequação à nova lei, a Assessoria de Compliance do Sesc e Senac 
em Roraima, elaborou esta Cartilha de Proteção de Dados Pessoais.

De forma objetiva e simplificada, esta Cartilha apresenta as principais 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD para que 
possamos avaliar e evitar os riscos futuros na forma de atuação neste 
novo cenário, e planejar mudanças e adequações.

INTRODUÇÃO
Após anos de debates, com base no General Data Protection Regula-
tion (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União Europeia, 
foi sancionada, em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).

A LGPD tem aplicação a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica de 
direito público ou privado que realize o tratamento de dados pes-
soais, online e/ou o�ine. Assim, podemos perceber que a Lei possui 
aplicação ampla e abrangente, que engloba grande parte de proje-
tos e atividades do cotidiano empresarial.

A Lei também tem aplicação extraterritorial, ou seja, às empresas que 
não só tenham estabelecimento no Brasil; mas também ofereçam 
serviços ao mercado consumidor brasileiro ou coletem e tratem dados 
de pessoas localizadas no país.

Com ela, o Brasil se imerge em um importante grupo de países que 
contam com um nível elevado de legislação em termos de proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é de extrema importância para o Brasil em virtude da harmoni-
zação e atualização de conceitos, gerando maior segurança jurídica; 
atração de investimentos do exterior, diante do nível de proteção legal; 
e do fomento organizacional cultural em proteção de dados pessoais.

A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas a respeito 
da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, 
o que favorece o desenvolvimento econômico.

Em suma, nós, titulares de dados, passaremos a ter maior controle sobre 
todo o processamento dos nossos dados pessoais, do que decorrem 
diversas obrigações para controladores (a quem competem as decisões 
sobre o tratamento dos dados) e operadores (aqueles que tratam os 
dados de acordo com o estipulado pelos controladores).

Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por meio do qual os 
dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para 
as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, junta-
mente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente 
devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa 
atingir a

finalidade, e o da retenção mínima, o qual determina a imediata 
exclusão dos dados, após atingida a finalidade pela qual eles foram 
coletados.

Sendo assim, a LGPD trará mais segurança jurídica para empresas e 
maior proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo indispensável 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para compreensão 
dos seus impactos na prática.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA SE PREOCUPAR
COM A LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS?

· Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam dados pes-
soais. A Lei vale para todas elas;

· Todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pes-
soais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; Desenvolvimento de 
Software e TI; Jurídico; Compliance, apenas para citar alguns exemplos;

· A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portes é 
crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico; a inovação; 
a livre iniciativa; e a livre concorrência;

· O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se esti-
ver em conformidade com uma das bases legais previstas na Lei;

· A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o tratamento de 
dados pessoais, como finalidade (propósitos legítimos), adequação 
(compatibilidade), necessidade (mínima coleta) e transparência;

· Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes direitos: i) 
confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) cor-
reção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimi-
zação; (v) portabilidade; (vi) eliminação; (vii) informação a respeito do 
compartilhamento de dados; (viii) possibilidade de receber informação 
sobre não fornecer o consentimento e suas consequências; (ix) revo-
gação do consentimento;

· Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas 
práticas;

· Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, responsável 
internamente por orientar os funcionários e os contratados da entidade 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como por orientar e avaliar o cumprimento da Lei;

· Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 
fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso de violação;

· A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 MILHÕES de 
reais.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
RELEVANTES PARA ENTENDERMOS
A LGPD?
INICIALMENTE, O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

A LGPD traz um conceito amplo e aberto, pois qualquer dado, que 
isoladamente (dado pessoal direto) ou agregado a outro (dado pessoal 
indireto) possa permitir a identificação de uma pessoa natural, pode ser 
considerado como dado pessoal.

Exemplos: dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de 
GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e 
hábitos de consumo, entre outros.

Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pes-
soal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; 
(iii) opinião política; (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida 
sexual; (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural. São aqueles dados relacionados a pessoa natural iden-
tificada ou identificável por meio dos quais uma pessoa pode ser 
discriminada e, por tal motivo, devem ser considerados e tratados 
como dados sensíveis.

E O QUE NÃO É DADO PESSOAL?

Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização 
não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo 
ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já 
a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a pos-
sibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de 
dados anonimizados se mostra primordial para possibilitar o desenvolvi-
mento e aprimoramento de novas tecnologias, Inteligência Artificial por 
exemplo, porém a dificuldade é enorme de se comprovar que meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular.

A Lei também não atinge diretamente documentos confidenciais, 
segredos de negócios, fórmulas, algoritmos, direitos autorais ou pro-
priedade industrial, que são protegidos por outras normas, mas 
somente eventuais dados pessoais que estejam dentro de tal tipo de 
conteúdo.

PARA MELHOR COMPREENSÃO, O QUE A LEI
CONSIDERA COMO TRATAMENTO DE DADOS?

A lei traz em seu art. 5º, um rol exemplificativo das ações que são con-
sideradas como tratamento de dados pessoais, quais sejam: toda oper-
ação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e todas as 
demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, classificação, 
arquivamento e transferência, sempre é necessário ter um fundamental 
legal. Nesse ponto, mostra-se importante observar que o consentimen-
to se torna uma das 10 (dez) hipóteses legais para o tratamento de 
dados, como veremos a seguir.

PRECISAMOS AINDA, ENTENDER  OUTROS
CONCEITOS RELEVANTES CONSTANTES NA LGPD.

· Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento.

· Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

· Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador.

· Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): (art. 5º, VIII): 
pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

· Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador.

· Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais 
de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilha-
mento e uso

· Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se 
torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, 
fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por 
meio desse dado.

· Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) 
dado(s) pessoal(is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, 
clara e transparente pelo operador ou controlador, e se referir a uso 
específico e limitado.

· Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o opera-
dor e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o 
banco de dados em que eles se encontram.

· Eliminação: exclusão de dados pessoais.

· Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais 
são transferidos para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados 
terão proteção de nível equivalente ao proporcionado pela LGPD.

· Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não 
ficam limitados a um único ente (privado ou público). Órgãos públi-
cos podem compartilhar dados na prática de suas obrigações legais, 
enquanto entes privados podem fazê-lo mediante devido consenti-
mento do titular.

· Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver 
qualquer risco de que determinado tratamento de dados possa vir a 
causar danos ao titular, é dever do controlador manter esse relatório.

· Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais 
órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido 
de consentimento.

· Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) será o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras 
da LGPD, garantindo que a Lei seja cumprida. A ANPD também é 
responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas 
sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS?

A Lei lista 10 princípios que devem ser levados em consideração no trat-
amento de dados pessoais:

· FINALIDADE: tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento pos-
terior de forma incompatível com essas finalidades;

· ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

· NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados;

· LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integrali-
dade de seus dados pessoais;

· QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

· TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 
respectivos agentes de tratamento;

· SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;

· PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais;

· NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

· RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, 
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pes-
soais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

QUAIS SÃO AS BASES LEGAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

As empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases 
legais para realizar o tratamento dados pessoais (art. 7º):

· consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada;

· cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

· pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas;

· para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

· para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato do qual seja parte o titular;

· para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral;

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

· para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

· quando necessário para atender aos interesses legítimos do controla-
dor ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

· para a proteção do crédito.

Quando os dados forem sensíveis, o tratamento somente poderá ocor-
rer nas seguintes hipóteses (art. 11):

· consentimento pelo titular, de forma específica e destacada, para final-
idades específicas;

· sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regula-
mentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS, 
GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS

A Lei apresenta a segurança, prevenção e a adoção de medidas para o 
estabelecimento de boas práticas e governança no tratamento de dados 
pessoais como pilares, sendo relevante observar que a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões técnic-
os mínimos para tornar aplicável os padrões de segurança e gover-
nança, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Segurança (art. 46): as empresas devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito

Boas práticas e Governança (art. 50): as empresas poderão formular 
regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclu-
indo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos 
no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de super-
visão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.

Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): pessoal natural indicada 
pelo controlador, será o responsável dentro da empresa por zelar pelo 
cumprimento das regras previstas na lei e orientar os funcionários e os 
contratados da instituição a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais. Assim, dentre as funções do 
Encarregado, destacamos:

· aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;

· receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

· orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

· executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares.

QUEM FISCALIZARÁ O
CUMPRIMENTO DA LEI?

Autoridade Nacional (art. 5º, XIX e art. 55° vetado): órgão da administração 
pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimen-
to desta Lei. Peça essencial do marco normativo em questão, com com-
petências de promoção de estudos e da cultura de proteção de dados, 
cooperação com as demais autoridades nacionais e internacionais, edição 
de regulamentos, fiscalização, sancionamento, entre outros.

Ainda não houve a criação da ANPD.

QUAIS SÃO AS SANÇÕES POR
DESCUMPRIMENTO DA LEI?

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as disposições legais e por tal motivo, mostra-se rele-
vante a adequação das empresas ao disposto na Lei

· advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas correti-
vas;

· 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;

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

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

· bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regu-
larização;

· eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

· suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo con-
trolador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 
a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, pror-
rogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a trat-
amento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

COMO SE ADEQUAR À LEI?
A LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, e aguardava apenas sanção 
presidencial para aplicabilidade da mesma, o que aconteceu em 18 de 
setembro de 2020.

Assim, visando a adequação da legislação em referência, sugerimos 
algumas ações básicas, como:

· Buscar o envolvimento dos executivos desde o início do plano de ade-
quação para que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos 
valores da empresa e assim o tema ganhe o engajamento e a força 
necessária;

· Estabelecer as ações e um líder para o plano, identificando os principais 
projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações 
setoriais;

· Criar um programa de governança em proteção de dados com a elab-
oração de medidas e controles para o acompanhamento da implan-
tação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legis-
lações setoriais aplicáveis;

· Estruturar a área com a indicação do Encarregado da Proteção de 
Dados (DPO);

· Elaborar e rever documentos jurídicos com a realização de eventuais 
adendos aos contratos existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, principalmente para aqueles que envolvam o trata-
mento e compartilhamento de dados pessoais;

· Garantir o exercício dos direitos dos titulares, mediamente a confir-
mação da implementação de medidas técnicas e organizacionais;

· Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políti-
cas de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empre-
sarial sobre o tema.



CARTILHA SOBRE A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Brasilei-
ra, com a entrada em vigor em agosto de 2020 e a Sanção Presidencial 
no último dia 18 de setembro, fica ainda mais evidente a urgência de 
adequação da sociedade como um todo para o tratamento de dados 
pessoais coletados no dia a dia.

Com a intenção de apoiar os colaboradores e o público do Sesc e 
Senac em Roraima, neste momento em que todos correm em busca 
da adequação à nova lei, a Assessoria de Compliance do Sesc e Senac 
em Roraima, elaborou esta Cartilha de Proteção de Dados Pessoais.

De forma objetiva e simplificada, esta Cartilha apresenta as principais 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD para que 
possamos avaliar e evitar os riscos futuros na forma de atuação neste 
novo cenário, e planejar mudanças e adequações.

INTRODUÇÃO
Após anos de debates, com base no General Data Protection Regula-
tion (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União Europeia, 
foi sancionada, em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).

A LGPD tem aplicação a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica de 
direito público ou privado que realize o tratamento de dados pes-
soais, online e/ou o�ine. Assim, podemos perceber que a Lei possui 
aplicação ampla e abrangente, que engloba grande parte de proje-
tos e atividades do cotidiano empresarial.

A Lei também tem aplicação extraterritorial, ou seja, às empresas que 
não só tenham estabelecimento no Brasil; mas também ofereçam 
serviços ao mercado consumidor brasileiro ou coletem e tratem dados 
de pessoas localizadas no país.

Com ela, o Brasil se imerge em um importante grupo de países que 
contam com um nível elevado de legislação em termos de proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é de extrema importância para o Brasil em virtude da harmoni-
zação e atualização de conceitos, gerando maior segurança jurídica; 
atração de investimentos do exterior, diante do nível de proteção legal; 
e do fomento organizacional cultural em proteção de dados pessoais.

A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas a respeito 
da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, 
o que favorece o desenvolvimento econômico.

Em suma, nós, titulares de dados, passaremos a ter maior controle sobre 
todo o processamento dos nossos dados pessoais, do que decorrem 
diversas obrigações para controladores (a quem competem as decisões 
sobre o tratamento dos dados) e operadores (aqueles que tratam os 
dados de acordo com o estipulado pelos controladores).

Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por meio do qual os 
dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para 
as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, junta-
mente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente 
devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa 
atingir a

finalidade, e o da retenção mínima, o qual determina a imediata 
exclusão dos dados, após atingida a finalidade pela qual eles foram 
coletados.

Sendo assim, a LGPD trará mais segurança jurídica para empresas e 
maior proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo indispensável 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para compreensão 
dos seus impactos na prática.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA SE PREOCUPAR
COM A LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS?

· Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam dados pes-
soais. A Lei vale para todas elas;

· Todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pes-
soais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; Desenvolvimento de 
Software e TI; Jurídico; Compliance, apenas para citar alguns exemplos;

· A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portes é 
crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico; a inovação; 
a livre iniciativa; e a livre concorrência;

· O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se esti-
ver em conformidade com uma das bases legais previstas na Lei;

· A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o tratamento de 
dados pessoais, como finalidade (propósitos legítimos), adequação 
(compatibilidade), necessidade (mínima coleta) e transparência;

· Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes direitos: i) 
confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) cor-
reção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimi-
zação; (v) portabilidade; (vi) eliminação; (vii) informação a respeito do 
compartilhamento de dados; (viii) possibilidade de receber informação 
sobre não fornecer o consentimento e suas consequências; (ix) revo-
gação do consentimento;

· Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas 
práticas;

· Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, responsável 
internamente por orientar os funcionários e os contratados da entidade 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como por orientar e avaliar o cumprimento da Lei;

· Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 
fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso de violação;

· A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 MILHÕES de 
reais.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
RELEVANTES PARA ENTENDERMOS
A LGPD?
INICIALMENTE, O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

A LGPD traz um conceito amplo e aberto, pois qualquer dado, que 
isoladamente (dado pessoal direto) ou agregado a outro (dado pessoal 
indireto) possa permitir a identificação de uma pessoa natural, pode ser 
considerado como dado pessoal.

Exemplos: dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de 
GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e 
hábitos de consumo, entre outros.

Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pes-
soal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; 
(iii) opinião política; (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida 
sexual; (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural. São aqueles dados relacionados a pessoa natural iden-
tificada ou identificável por meio dos quais uma pessoa pode ser 
discriminada e, por tal motivo, devem ser considerados e tratados 
como dados sensíveis.

E O QUE NÃO É DADO PESSOAL?

Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização 
não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo 
ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já 
a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a pos-
sibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de 
dados anonimizados se mostra primordial para possibilitar o desenvolvi-
mento e aprimoramento de novas tecnologias, Inteligência Artificial por 
exemplo, porém a dificuldade é enorme de se comprovar que meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular.

A Lei também não atinge diretamente documentos confidenciais, 
segredos de negócios, fórmulas, algoritmos, direitos autorais ou pro-
priedade industrial, que são protegidos por outras normas, mas 
somente eventuais dados pessoais que estejam dentro de tal tipo de 
conteúdo.

PARA MELHOR COMPREENSÃO, O QUE A LEI
CONSIDERA COMO TRATAMENTO DE DADOS?

A lei traz em seu art. 5º, um rol exemplificativo das ações que são con-
sideradas como tratamento de dados pessoais, quais sejam: toda oper-
ação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e todas as 
demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, classificação, 
arquivamento e transferência, sempre é necessário ter um fundamental 
legal. Nesse ponto, mostra-se importante observar que o consentimen-
to se torna uma das 10 (dez) hipóteses legais para o tratamento de 
dados, como veremos a seguir.

PRECISAMOS AINDA, ENTENDER  OUTROS
CONCEITOS RELEVANTES CONSTANTES NA LGPD.

· Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento.

· Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

· Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador.

· Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): (art. 5º, VIII): 
pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

· Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador.

· Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais 
de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilha-
mento e uso

· Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se 
torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, 
fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por 
meio desse dado.

· Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) 
dado(s) pessoal(is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, 
clara e transparente pelo operador ou controlador, e se referir a uso 
específico e limitado.

· Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o opera-
dor e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o 
banco de dados em que eles se encontram.

· Eliminação: exclusão de dados pessoais.

· Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais 
são transferidos para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados 
terão proteção de nível equivalente ao proporcionado pela LGPD.

· Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não 
ficam limitados a um único ente (privado ou público). Órgãos públi-
cos podem compartilhar dados na prática de suas obrigações legais, 
enquanto entes privados podem fazê-lo mediante devido consenti-
mento do titular.

· Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver 
qualquer risco de que determinado tratamento de dados possa vir a 
causar danos ao titular, é dever do controlador manter esse relatório.

· Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais 
órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido 
de consentimento.

· Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) será o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras 
da LGPD, garantindo que a Lei seja cumprida. A ANPD também é 
responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas 
sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS?

A Lei lista 10 princípios que devem ser levados em consideração no trat-
amento de dados pessoais:

· FINALIDADE: tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento pos-
terior de forma incompatível com essas finalidades;

· ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

· NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados;

· LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integrali-
dade de seus dados pessoais;

· QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

· TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 
respectivos agentes de tratamento;

· SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;

· PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais;

· NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

· RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, 
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pes-
soais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

QUAIS SÃO AS BASES LEGAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

As empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases 
legais para realizar o tratamento dados pessoais (art. 7º):

· consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada;

· cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

· pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas;

· para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

· para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato do qual seja parte o titular;

· para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral;

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

· para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

· quando necessário para atender aos interesses legítimos do controla-
dor ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

· para a proteção do crédito.

Quando os dados forem sensíveis, o tratamento somente poderá ocor-
rer nas seguintes hipóteses (art. 11):

· consentimento pelo titular, de forma específica e destacada, para final-
idades específicas;

· sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regula-
mentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS, 
GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS

A Lei apresenta a segurança, prevenção e a adoção de medidas para o 
estabelecimento de boas práticas e governança no tratamento de dados 
pessoais como pilares, sendo relevante observar que a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões técnic-
os mínimos para tornar aplicável os padrões de segurança e gover-
nança, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Segurança (art. 46): as empresas devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito

Boas práticas e Governança (art. 50): as empresas poderão formular 
regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclu-
indo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos 
no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de super-
visão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.

Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): pessoal natural indicada 
pelo controlador, será o responsável dentro da empresa por zelar pelo 
cumprimento das regras previstas na lei e orientar os funcionários e os 
contratados da instituição a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais. Assim, dentre as funções do 
Encarregado, destacamos:

· aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;

· receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

· orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

· executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares.

QUEM FISCALIZARÁ O
CUMPRIMENTO DA LEI?

Autoridade Nacional (art. 5º, XIX e art. 55° vetado): órgão da administração 
pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimen-
to desta Lei. Peça essencial do marco normativo em questão, com com-
petências de promoção de estudos e da cultura de proteção de dados, 
cooperação com as demais autoridades nacionais e internacionais, edição 
de regulamentos, fiscalização, sancionamento, entre outros.

Ainda não houve a criação da ANPD.

QUAIS SÃO AS SANÇÕES POR
DESCUMPRIMENTO DA LEI?

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as disposições legais e por tal motivo, mostra-se rele-
vante a adequação das empresas ao disposto na Lei

· advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas correti-
vas;

· 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;

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

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

· bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regu-
larização;

· eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

· suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo con-
trolador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 
a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, pror-
rogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a trat-
amento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

COMO SE ADEQUAR À LEI?
A LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, e aguardava apenas sanção 
presidencial para aplicabilidade da mesma, o que aconteceu em 18 de 
setembro de 2020.

Assim, visando a adequação da legislação em referência, sugerimos 
algumas ações básicas, como:

· Buscar o envolvimento dos executivos desde o início do plano de ade-
quação para que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos 
valores da empresa e assim o tema ganhe o engajamento e a força 
necessária;

· Estabelecer as ações e um líder para o plano, identificando os principais 
projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações 
setoriais;

· Criar um programa de governança em proteção de dados com a elab-
oração de medidas e controles para o acompanhamento da implan-
tação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legis-
lações setoriais aplicáveis;

· Estruturar a área com a indicação do Encarregado da Proteção de 
Dados (DPO);

· Elaborar e rever documentos jurídicos com a realização de eventuais 
adendos aos contratos existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, principalmente para aqueles que envolvam o trata-
mento e compartilhamento de dados pessoais;

· Garantir o exercício dos direitos dos titulares, mediamente a confir-
mação da implementação de medidas técnicas e organizacionais;

· Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políti-
cas de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empre-
sarial sobre o tema.



CARTILHA SOBRE A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Brasilei-
ra, com a entrada em vigor em agosto de 2020 e a Sanção Presidencial 
no último dia 18 de setembro, fica ainda mais evidente a urgência de 
adequação da sociedade como um todo para o tratamento de dados 
pessoais coletados no dia a dia.

Com a intenção de apoiar os colaboradores e o público do Sesc e 
Senac em Roraima, neste momento em que todos correm em busca 
da adequação à nova lei, a Assessoria de Compliance do Sesc e Senac 
em Roraima, elaborou esta Cartilha de Proteção de Dados Pessoais.

De forma objetiva e simplificada, esta Cartilha apresenta as principais 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD para que 
possamos avaliar e evitar os riscos futuros na forma de atuação neste 
novo cenário, e planejar mudanças e adequações.

INTRODUÇÃO
Após anos de debates, com base no General Data Protection Regula-
tion (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União Europeia, 
foi sancionada, em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).

A LGPD tem aplicação a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica de 
direito público ou privado que realize o tratamento de dados pes-
soais, online e/ou o�ine. Assim, podemos perceber que a Lei possui 
aplicação ampla e abrangente, que engloba grande parte de proje-
tos e atividades do cotidiano empresarial.

A Lei também tem aplicação extraterritorial, ou seja, às empresas que 
não só tenham estabelecimento no Brasil; mas também ofereçam 
serviços ao mercado consumidor brasileiro ou coletem e tratem dados 
de pessoas localizadas no país.

Com ela, o Brasil se imerge em um importante grupo de países que 
contam com um nível elevado de legislação em termos de proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é de extrema importância para o Brasil em virtude da harmoni-
zação e atualização de conceitos, gerando maior segurança jurídica; 
atração de investimentos do exterior, diante do nível de proteção legal; 
e do fomento organizacional cultural em proteção de dados pessoais.

A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas a respeito 
da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, 
o que favorece o desenvolvimento econômico.

Em suma, nós, titulares de dados, passaremos a ter maior controle sobre 
todo o processamento dos nossos dados pessoais, do que decorrem 
diversas obrigações para controladores (a quem competem as decisões 
sobre o tratamento dos dados) e operadores (aqueles que tratam os 
dados de acordo com o estipulado pelos controladores).

Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por meio do qual os 
dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para 
as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, junta-
mente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente 
devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa 
atingir a

finalidade, e o da retenção mínima, o qual determina a imediata 
exclusão dos dados, após atingida a finalidade pela qual eles foram 
coletados.

Sendo assim, a LGPD trará mais segurança jurídica para empresas e 
maior proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo indispensável 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para compreensão 
dos seus impactos na prática.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA SE PREOCUPAR
COM A LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS?

· Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam dados pes-
soais. A Lei vale para todas elas;

· Todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pes-
soais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; Desenvolvimento de 
Software e TI; Jurídico; Compliance, apenas para citar alguns exemplos;

· A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portes é 
crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico; a inovação; 
a livre iniciativa; e a livre concorrência;

· O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se esti-
ver em conformidade com uma das bases legais previstas na Lei;

· A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o tratamento de 
dados pessoais, como finalidade (propósitos legítimos), adequação 
(compatibilidade), necessidade (mínima coleta) e transparência;

· Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes direitos: i) 
confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) cor-
reção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimi-
zação; (v) portabilidade; (vi) eliminação; (vii) informação a respeito do 
compartilhamento de dados; (viii) possibilidade de receber informação 
sobre não fornecer o consentimento e suas consequências; (ix) revo-
gação do consentimento;

· Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas 
práticas;

· Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, responsável 
internamente por orientar os funcionários e os contratados da entidade 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como por orientar e avaliar o cumprimento da Lei;

· Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 
fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso de violação;

· A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 MILHÕES de 
reais.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
RELEVANTES PARA ENTENDERMOS
A LGPD?
INICIALMENTE, O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

A LGPD traz um conceito amplo e aberto, pois qualquer dado, que 
isoladamente (dado pessoal direto) ou agregado a outro (dado pessoal 
indireto) possa permitir a identificação de uma pessoa natural, pode ser 
considerado como dado pessoal.

Exemplos: dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de 
GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e 
hábitos de consumo, entre outros.

Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pes-
soal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; 
(iii) opinião política; (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida 
sexual; (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural. São aqueles dados relacionados a pessoa natural iden-
tificada ou identificável por meio dos quais uma pessoa pode ser 
discriminada e, por tal motivo, devem ser considerados e tratados 
como dados sensíveis.

E O QUE NÃO É DADO PESSOAL?

Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização 
não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo 
ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já 
a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a pos-
sibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de 
dados anonimizados se mostra primordial para possibilitar o desenvolvi-
mento e aprimoramento de novas tecnologias, Inteligência Artificial por 
exemplo, porém a dificuldade é enorme de se comprovar que meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular.

A Lei também não atinge diretamente documentos confidenciais, 
segredos de negócios, fórmulas, algoritmos, direitos autorais ou pro-
priedade industrial, que são protegidos por outras normas, mas 
somente eventuais dados pessoais que estejam dentro de tal tipo de 
conteúdo.

PARA MELHOR COMPREENSÃO, O QUE A LEI
CONSIDERA COMO TRATAMENTO DE DADOS?

A lei traz em seu art. 5º, um rol exemplificativo das ações que são con-
sideradas como tratamento de dados pessoais, quais sejam: toda oper-
ação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e todas as 
demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, classificação, 
arquivamento e transferência, sempre é necessário ter um fundamental 
legal. Nesse ponto, mostra-se importante observar que o consentimen-
to se torna uma das 10 (dez) hipóteses legais para o tratamento de 
dados, como veremos a seguir.

PRECISAMOS AINDA, ENTENDER  OUTROS
CONCEITOS RELEVANTES CONSTANTES NA LGPD.

· Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento.

· Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

· Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador.

· Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): (art. 5º, VIII): 
pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

· Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador.

· Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais 
de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilha-
mento e uso

· Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se 
torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, 
fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por 
meio desse dado.

· Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) 
dado(s) pessoal(is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, 
clara e transparente pelo operador ou controlador, e se referir a uso 
específico e limitado.

· Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o opera-
dor e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o 
banco de dados em que eles se encontram.

· Eliminação: exclusão de dados pessoais.

· Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais 
são transferidos para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados 
terão proteção de nível equivalente ao proporcionado pela LGPD.

· Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não 
ficam limitados a um único ente (privado ou público). Órgãos públi-
cos podem compartilhar dados na prática de suas obrigações legais, 
enquanto entes privados podem fazê-lo mediante devido consenti-
mento do titular.

· Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver 
qualquer risco de que determinado tratamento de dados possa vir a 
causar danos ao titular, é dever do controlador manter esse relatório.

· Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais 
órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido 
de consentimento.

· Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) será o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras 
da LGPD, garantindo que a Lei seja cumprida. A ANPD também é 
responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas 
sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS?

A Lei lista 10 princípios que devem ser levados em consideração no trat-
amento de dados pessoais:

· FINALIDADE: tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento pos-
terior de forma incompatível com essas finalidades;

· ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

· NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados;

· LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integrali-
dade de seus dados pessoais;

· QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

· TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 
respectivos agentes de tratamento;

· SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;

· PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais;

· NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

· RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, 
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pes-
soais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

QUAIS SÃO AS BASES LEGAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

As empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases 
legais para realizar o tratamento dados pessoais (art. 7º):

· consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada;

· cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

· pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas;

· para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

· para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato do qual seja parte o titular;

· para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral;

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

· para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

· quando necessário para atender aos interesses legítimos do controla-
dor ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

· para a proteção do crédito.

Quando os dados forem sensíveis, o tratamento somente poderá ocor-
rer nas seguintes hipóteses (art. 11):

· consentimento pelo titular, de forma específica e destacada, para final-
idades específicas;

· sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regula-
mentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS, 
GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS

A Lei apresenta a segurança, prevenção e a adoção de medidas para o 
estabelecimento de boas práticas e governança no tratamento de dados 
pessoais como pilares, sendo relevante observar que a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões técnic-
os mínimos para tornar aplicável os padrões de segurança e gover-
nança, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Segurança (art. 46): as empresas devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito

Boas práticas e Governança (art. 50): as empresas poderão formular 
regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclu-
indo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos 
no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de super-
visão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.

Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): pessoal natural indicada 
pelo controlador, será o responsável dentro da empresa por zelar pelo 
cumprimento das regras previstas na lei e orientar os funcionários e os 
contratados da instituição a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais. Assim, dentre as funções do 
Encarregado, destacamos:

· aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;

· receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

· orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

· executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares.

QUEM FISCALIZARÁ O
CUMPRIMENTO DA LEI?

Autoridade Nacional (art. 5º, XIX e art. 55° vetado): órgão da administração 
pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimen-
to desta Lei. Peça essencial do marco normativo em questão, com com-
petências de promoção de estudos e da cultura de proteção de dados, 
cooperação com as demais autoridades nacionais e internacionais, edição 
de regulamentos, fiscalização, sancionamento, entre outros.

Ainda não houve a criação da ANPD.

QUAIS SÃO AS SANÇÕES POR
DESCUMPRIMENTO DA LEI?

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as disposições legais e por tal motivo, mostra-se rele-
vante a adequação das empresas ao disposto na Lei

· advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas correti-
vas;

· 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;

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

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

· bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regu-
larização;

· eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

· suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo con-
trolador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 
a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, pror-
rogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a trat-
amento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

COMO SE ADEQUAR À LEI?
A LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, e aguardava apenas sanção 
presidencial para aplicabilidade da mesma, o que aconteceu em 18 de 
setembro de 2020.

Assim, visando a adequação da legislação em referência, sugerimos 
algumas ações básicas, como:

· Buscar o envolvimento dos executivos desde o início do plano de ade-
quação para que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos 
valores da empresa e assim o tema ganhe o engajamento e a força 
necessária;

· Estabelecer as ações e um líder para o plano, identificando os principais 
projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações 
setoriais;

· Criar um programa de governança em proteção de dados com a elab-
oração de medidas e controles para o acompanhamento da implan-
tação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legis-
lações setoriais aplicáveis;

· Estruturar a área com a indicação do Encarregado da Proteção de 
Dados (DPO);

· Elaborar e rever documentos jurídicos com a realização de eventuais 
adendos aos contratos existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, principalmente para aqueles que envolvam o trata-
mento e compartilhamento de dados pessoais;

· Garantir o exercício dos direitos dos titulares, mediamente a confir-
mação da implementação de medidas técnicas e organizacionais;

· Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políti-
cas de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empre-
sarial sobre o tema.



CARTILHA SOBRE A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Brasilei-
ra, com a entrada em vigor em agosto de 2020 e a Sanção Presidencial 
no último dia 18 de setembro, fica ainda mais evidente a urgência de 
adequação da sociedade como um todo para o tratamento de dados 
pessoais coletados no dia a dia.

Com a intenção de apoiar os colaboradores e o público do Sesc e 
Senac em Roraima, neste momento em que todos correm em busca 
da adequação à nova lei, a Assessoria de Compliance do Sesc e Senac 
em Roraima, elaborou esta Cartilha de Proteção de Dados Pessoais.

De forma objetiva e simplificada, esta Cartilha apresenta as principais 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD para que 
possamos avaliar e evitar os riscos futuros na forma de atuação neste 
novo cenário, e planejar mudanças e adequações.

INTRODUÇÃO
Após anos de debates, com base no General Data Protection Regula-
tion (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União Europeia, 
foi sancionada, em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).

A LGPD tem aplicação a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica de 
direito público ou privado que realize o tratamento de dados pes-
soais, online e/ou o�ine. Assim, podemos perceber que a Lei possui 
aplicação ampla e abrangente, que engloba grande parte de proje-
tos e atividades do cotidiano empresarial.

A Lei também tem aplicação extraterritorial, ou seja, às empresas que 
não só tenham estabelecimento no Brasil; mas também ofereçam 
serviços ao mercado consumidor brasileiro ou coletem e tratem dados 
de pessoas localizadas no país.

Com ela, o Brasil se imerge em um importante grupo de países que 
contam com um nível elevado de legislação em termos de proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é de extrema importância para o Brasil em virtude da harmoni-
zação e atualização de conceitos, gerando maior segurança jurídica; 
atração de investimentos do exterior, diante do nível de proteção legal; 
e do fomento organizacional cultural em proteção de dados pessoais.

A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas a respeito 
da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, 
o que favorece o desenvolvimento econômico.

Em suma, nós, titulares de dados, passaremos a ter maior controle sobre 
todo o processamento dos nossos dados pessoais, do que decorrem 
diversas obrigações para controladores (a quem competem as decisões 
sobre o tratamento dos dados) e operadores (aqueles que tratam os 
dados de acordo com o estipulado pelos controladores).

Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por meio do qual os 
dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para 
as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, junta-
mente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente 
devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa 
atingir a

finalidade, e o da retenção mínima, o qual determina a imediata 
exclusão dos dados, após atingida a finalidade pela qual eles foram 
coletados.

Sendo assim, a LGPD trará mais segurança jurídica para empresas e 
maior proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo indispensável 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para compreensão 
dos seus impactos na prática.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA SE PREOCUPAR
COM A LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS?

· Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam dados pes-
soais. A Lei vale para todas elas;

· Todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pes-
soais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; Desenvolvimento de 
Software e TI; Jurídico; Compliance, apenas para citar alguns exemplos;

· A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portes é 
crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico; a inovação; 
a livre iniciativa; e a livre concorrência;

· O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se esti-
ver em conformidade com uma das bases legais previstas na Lei;

· A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o tratamento de 
dados pessoais, como finalidade (propósitos legítimos), adequação 
(compatibilidade), necessidade (mínima coleta) e transparência;

· Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes direitos: i) 
confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) cor-
reção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimi-
zação; (v) portabilidade; (vi) eliminação; (vii) informação a respeito do 
compartilhamento de dados; (viii) possibilidade de receber informação 
sobre não fornecer o consentimento e suas consequências; (ix) revo-
gação do consentimento;

· Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas 
práticas;

· Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, responsável 
internamente por orientar os funcionários e os contratados da entidade 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como por orientar e avaliar o cumprimento da Lei;

· Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 
fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso de violação;

· A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 MILHÕES de 
reais.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
RELEVANTES PARA ENTENDERMOS
A LGPD?
INICIALMENTE, O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

A LGPD traz um conceito amplo e aberto, pois qualquer dado, que 
isoladamente (dado pessoal direto) ou agregado a outro (dado pessoal 
indireto) possa permitir a identificação de uma pessoa natural, pode ser 
considerado como dado pessoal.

Exemplos: dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de 
GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e 
hábitos de consumo, entre outros.

Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pes-
soal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; 
(iii) opinião política; (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida 
sexual; (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural. São aqueles dados relacionados a pessoa natural iden-
tificada ou identificável por meio dos quais uma pessoa pode ser 
discriminada e, por tal motivo, devem ser considerados e tratados 
como dados sensíveis.

E O QUE NÃO É DADO PESSOAL?

Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização 
não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo 
ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já 
a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a pos-
sibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de 
dados anonimizados se mostra primordial para possibilitar o desenvolvi-
mento e aprimoramento de novas tecnologias, Inteligência Artificial por 
exemplo, porém a dificuldade é enorme de se comprovar que meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular.

A Lei também não atinge diretamente documentos confidenciais, 
segredos de negócios, fórmulas, algoritmos, direitos autorais ou pro-
priedade industrial, que são protegidos por outras normas, mas 
somente eventuais dados pessoais que estejam dentro de tal tipo de 
conteúdo.

PARA MELHOR COMPREENSÃO, O QUE A LEI
CONSIDERA COMO TRATAMENTO DE DADOS?

A lei traz em seu art. 5º, um rol exemplificativo das ações que são con-
sideradas como tratamento de dados pessoais, quais sejam: toda oper-
ação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e todas as 
demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, classificação, 
arquivamento e transferência, sempre é necessário ter um fundamental 
legal. Nesse ponto, mostra-se importante observar que o consentimen-
to se torna uma das 10 (dez) hipóteses legais para o tratamento de 
dados, como veremos a seguir.

PRECISAMOS AINDA, ENTENDER  OUTROS
CONCEITOS RELEVANTES CONSTANTES NA LGPD.

· Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento.

· Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

· Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador.

· Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): (art. 5º, VIII): 
pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

· Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador.

· Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais 
de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilha-
mento e uso

· Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se 
torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, 
fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por 
meio desse dado.

· Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) 
dado(s) pessoal(is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, 
clara e transparente pelo operador ou controlador, e se referir a uso 
específico e limitado.

· Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o opera-
dor e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o 
banco de dados em que eles se encontram.

· Eliminação: exclusão de dados pessoais.

· Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais 
são transferidos para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados 
terão proteção de nível equivalente ao proporcionado pela LGPD.

· Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não 
ficam limitados a um único ente (privado ou público). Órgãos públi-
cos podem compartilhar dados na prática de suas obrigações legais, 
enquanto entes privados podem fazê-lo mediante devido consenti-
mento do titular.

· Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver 
qualquer risco de que determinado tratamento de dados possa vir a 
causar danos ao titular, é dever do controlador manter esse relatório.

· Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais 
órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido 
de consentimento.

· Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) será o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras 
da LGPD, garantindo que a Lei seja cumprida. A ANPD também é 
responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas 
sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS?

A Lei lista 10 princípios que devem ser levados em consideração no trat-
amento de dados pessoais:

· FINALIDADE: tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento pos-
terior de forma incompatível com essas finalidades;

· ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

· NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados;

· LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integrali-
dade de seus dados pessoais;

· QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

· TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 
respectivos agentes de tratamento;

· SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;

· PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais;

· NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

· RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, 
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pes-
soais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

QUAIS SÃO AS BASES LEGAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

As empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases 
legais para realizar o tratamento dados pessoais (art. 7º):

· consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada;

· cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

· pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas;

· para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

· para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato do qual seja parte o titular;

· para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral;

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

· para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

· quando necessário para atender aos interesses legítimos do controla-
dor ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

· para a proteção do crédito.

Quando os dados forem sensíveis, o tratamento somente poderá ocor-
rer nas seguintes hipóteses (art. 11):

· consentimento pelo titular, de forma específica e destacada, para final-
idades específicas;

· sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regula-
mentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS, 
GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS

A Lei apresenta a segurança, prevenção e a adoção de medidas para o 
estabelecimento de boas práticas e governança no tratamento de dados 
pessoais como pilares, sendo relevante observar que a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões técnic-
os mínimos para tornar aplicável os padrões de segurança e gover-
nança, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Segurança (art. 46): as empresas devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito

Boas práticas e Governança (art. 50): as empresas poderão formular 
regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclu-
indo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos 
no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de super-
visão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.

Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): pessoal natural indicada 
pelo controlador, será o responsável dentro da empresa por zelar pelo 
cumprimento das regras previstas na lei e orientar os funcionários e os 
contratados da instituição a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais. Assim, dentre as funções do 
Encarregado, destacamos:

· aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;

· receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

· orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

· executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares.

QUEM FISCALIZARÁ O
CUMPRIMENTO DA LEI?

Autoridade Nacional (art. 5º, XIX e art. 55° vetado): órgão da administração 
pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimen-
to desta Lei. Peça essencial do marco normativo em questão, com com-
petências de promoção de estudos e da cultura de proteção de dados, 
cooperação com as demais autoridades nacionais e internacionais, edição 
de regulamentos, fiscalização, sancionamento, entre outros.

Ainda não houve a criação da ANPD.

QUAIS SÃO AS SANÇÕES POR
DESCUMPRIMENTO DA LEI?

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as disposições legais e por tal motivo, mostra-se rele-
vante a adequação das empresas ao disposto na Lei

· advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas correti-
vas;

· 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;

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

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

· bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regu-
larização;

· eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

· suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo con-
trolador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 
a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, pror-
rogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a trat-
amento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

COMO SE ADEQUAR À LEI?
A LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, e aguardava apenas sanção 
presidencial para aplicabilidade da mesma, o que aconteceu em 18 de 
setembro de 2020.

Assim, visando a adequação da legislação em referência, sugerimos 
algumas ações básicas, como:

· Buscar o envolvimento dos executivos desde o início do plano de ade-
quação para que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos 
valores da empresa e assim o tema ganhe o engajamento e a força 
necessária;

· Estabelecer as ações e um líder para o plano, identificando os principais 
projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações 
setoriais;

· Criar um programa de governança em proteção de dados com a elab-
oração de medidas e controles para o acompanhamento da implan-
tação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legis-
lações setoriais aplicáveis;

· Estruturar a área com a indicação do Encarregado da Proteção de 
Dados (DPO);

· Elaborar e rever documentos jurídicos com a realização de eventuais 
adendos aos contratos existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, principalmente para aqueles que envolvam o trata-
mento e compartilhamento de dados pessoais;

· Garantir o exercício dos direitos dos titulares, mediamente a confir-
mação da implementação de medidas técnicas e organizacionais;

· Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políti-
cas de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empre-
sarial sobre o tema.



CARTILHA SOBRE A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Brasilei-
ra, com a entrada em vigor em agosto de 2020 e a Sanção Presidencial 
no último dia 18 de setembro, fica ainda mais evidente a urgência de 
adequação da sociedade como um todo para o tratamento de dados 
pessoais coletados no dia a dia.

Com a intenção de apoiar os colaboradores e o público do Sesc e 
Senac em Roraima, neste momento em que todos correm em busca 
da adequação à nova lei, a Assessoria de Compliance do Sesc e Senac 
em Roraima, elaborou esta Cartilha de Proteção de Dados Pessoais.

De forma objetiva e simplificada, esta Cartilha apresenta as principais 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD para que 
possamos avaliar e evitar os riscos futuros na forma de atuação neste 
novo cenário, e planejar mudanças e adequações.

INTRODUÇÃO
Após anos de debates, com base no General Data Protection Regula-
tion (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União Europeia, 
foi sancionada, em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).

A LGPD tem aplicação a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica de 
direito público ou privado que realize o tratamento de dados pes-
soais, online e/ou o�ine. Assim, podemos perceber que a Lei possui 
aplicação ampla e abrangente, que engloba grande parte de proje-
tos e atividades do cotidiano empresarial.

A Lei também tem aplicação extraterritorial, ou seja, às empresas que 
não só tenham estabelecimento no Brasil; mas também ofereçam 
serviços ao mercado consumidor brasileiro ou coletem e tratem dados 
de pessoas localizadas no país.

Com ela, o Brasil se imerge em um importante grupo de países que 
contam com um nível elevado de legislação em termos de proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é de extrema importância para o Brasil em virtude da harmoni-
zação e atualização de conceitos, gerando maior segurança jurídica; 
atração de investimentos do exterior, diante do nível de proteção legal; 
e do fomento organizacional cultural em proteção de dados pessoais.

A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas a respeito 
da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, 
o que favorece o desenvolvimento econômico.

Em suma, nós, titulares de dados, passaremos a ter maior controle sobre 
todo o processamento dos nossos dados pessoais, do que decorrem 
diversas obrigações para controladores (a quem competem as decisões 
sobre o tratamento dos dados) e operadores (aqueles que tratam os 
dados de acordo com o estipulado pelos controladores).

Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por meio do qual os 
dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para 
as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, junta-
mente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente 
devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa 
atingir a

finalidade, e o da retenção mínima, o qual determina a imediata 
exclusão dos dados, após atingida a finalidade pela qual eles foram 
coletados.

Sendo assim, a LGPD trará mais segurança jurídica para empresas e 
maior proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo indispensável 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para compreensão 
dos seus impactos na prática.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA SE PREOCUPAR
COM A LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS?

· Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam dados pes-
soais. A Lei vale para todas elas;

· Todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pes-
soais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; Desenvolvimento de 
Software e TI; Jurídico; Compliance, apenas para citar alguns exemplos;

· A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portes é 
crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico; a inovação; 
a livre iniciativa; e a livre concorrência;

· O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se esti-
ver em conformidade com uma das bases legais previstas na Lei;

· A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o tratamento de 
dados pessoais, como finalidade (propósitos legítimos), adequação 
(compatibilidade), necessidade (mínima coleta) e transparência;

· Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes direitos: i) 
confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) cor-
reção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimi-
zação; (v) portabilidade; (vi) eliminação; (vii) informação a respeito do 
compartilhamento de dados; (viii) possibilidade de receber informação 
sobre não fornecer o consentimento e suas consequências; (ix) revo-
gação do consentimento;

· Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas 
práticas;

· Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, responsável 
internamente por orientar os funcionários e os contratados da entidade 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como por orientar e avaliar o cumprimento da Lei;

· Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 
fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso de violação;

· A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 MILHÕES de 
reais.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
RELEVANTES PARA ENTENDERMOS
A LGPD?
INICIALMENTE, O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

A LGPD traz um conceito amplo e aberto, pois qualquer dado, que 
isoladamente (dado pessoal direto) ou agregado a outro (dado pessoal 
indireto) possa permitir a identificação de uma pessoa natural, pode ser 
considerado como dado pessoal.

Exemplos: dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de 
GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e 
hábitos de consumo, entre outros.

Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pes-
soal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; 
(iii) opinião política; (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida 
sexual; (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural. São aqueles dados relacionados a pessoa natural iden-
tificada ou identificável por meio dos quais uma pessoa pode ser 
discriminada e, por tal motivo, devem ser considerados e tratados 
como dados sensíveis.

E O QUE NÃO É DADO PESSOAL?

Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização 
não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo 
ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já 
a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a pos-
sibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de 
dados anonimizados se mostra primordial para possibilitar o desenvolvi-
mento e aprimoramento de novas tecnologias, Inteligência Artificial por 
exemplo, porém a dificuldade é enorme de se comprovar que meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular.

A Lei também não atinge diretamente documentos confidenciais, 
segredos de negócios, fórmulas, algoritmos, direitos autorais ou pro-
priedade industrial, que são protegidos por outras normas, mas 
somente eventuais dados pessoais que estejam dentro de tal tipo de 
conteúdo.

PARA MELHOR COMPREENSÃO, O QUE A LEI
CONSIDERA COMO TRATAMENTO DE DADOS?

A lei traz em seu art. 5º, um rol exemplificativo das ações que são con-
sideradas como tratamento de dados pessoais, quais sejam: toda oper-
ação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e todas as 
demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, classificação, 
arquivamento e transferência, sempre é necessário ter um fundamental 
legal. Nesse ponto, mostra-se importante observar que o consentimen-
to se torna uma das 10 (dez) hipóteses legais para o tratamento de 
dados, como veremos a seguir.

PRECISAMOS AINDA, ENTENDER  OUTROS
CONCEITOS RELEVANTES CONSTANTES NA LGPD.

· Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento.

· Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

· Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador.

· Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): (art. 5º, VIII): 
pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

· Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador.

· Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais 
de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilha-
mento e uso

· Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se 
torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, 
fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por 
meio desse dado.

· Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) 
dado(s) pessoal(is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, 
clara e transparente pelo operador ou controlador, e se referir a uso 
específico e limitado.

· Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o opera-
dor e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o 
banco de dados em que eles se encontram.

· Eliminação: exclusão de dados pessoais.

· Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais 
são transferidos para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados 
terão proteção de nível equivalente ao proporcionado pela LGPD.

· Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não 
ficam limitados a um único ente (privado ou público). Órgãos públi-
cos podem compartilhar dados na prática de suas obrigações legais, 
enquanto entes privados podem fazê-lo mediante devido consenti-
mento do titular.

· Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver 
qualquer risco de que determinado tratamento de dados possa vir a 
causar danos ao titular, é dever do controlador manter esse relatório.

· Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais 
órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido 
de consentimento.

· Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) será o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras 
da LGPD, garantindo que a Lei seja cumprida. A ANPD também é 
responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas 
sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS?

A Lei lista 10 princípios que devem ser levados em consideração no trat-
amento de dados pessoais:

· FINALIDADE: tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento pos-
terior de forma incompatível com essas finalidades;

· ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

· NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados;

· LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integrali-
dade de seus dados pessoais;

· QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

· TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 
respectivos agentes de tratamento;

· SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;

· PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais;

· NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

· RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, 
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pes-
soais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

QUAIS SÃO AS BASES LEGAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

As empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases 
legais para realizar o tratamento dados pessoais (art. 7º):

· consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada;

· cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

· pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas;

· para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

· para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato do qual seja parte o titular;

· para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral;

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

· para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

· quando necessário para atender aos interesses legítimos do controla-
dor ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

· para a proteção do crédito.

Quando os dados forem sensíveis, o tratamento somente poderá ocor-
rer nas seguintes hipóteses (art. 11):

· consentimento pelo titular, de forma específica e destacada, para final-
idades específicas;

· sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regula-
mentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS, 
GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS

A Lei apresenta a segurança, prevenção e a adoção de medidas para o 
estabelecimento de boas práticas e governança no tratamento de dados 
pessoais como pilares, sendo relevante observar que a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões técnic-
os mínimos para tornar aplicável os padrões de segurança e gover-
nança, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Segurança (art. 46): as empresas devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito

Boas práticas e Governança (art. 50): as empresas poderão formular 
regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclu-
indo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos 
no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de super-
visão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.

Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): pessoal natural indicada 
pelo controlador, será o responsável dentro da empresa por zelar pelo 
cumprimento das regras previstas na lei e orientar os funcionários e os 
contratados da instituição a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais. Assim, dentre as funções do 
Encarregado, destacamos:

· aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;

· receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

· orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

· executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares.

QUEM FISCALIZARÁ O
CUMPRIMENTO DA LEI?

Autoridade Nacional (art. 5º, XIX e art. 55° vetado): órgão da administração 
pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimen-
to desta Lei. Peça essencial do marco normativo em questão, com com-
petências de promoção de estudos e da cultura de proteção de dados, 
cooperação com as demais autoridades nacionais e internacionais, edição 
de regulamentos, fiscalização, sancionamento, entre outros.

Ainda não houve a criação da ANPD.

QUAIS SÃO AS SANÇÕES POR
DESCUMPRIMENTO DA LEI?

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as disposições legais e por tal motivo, mostra-se rele-
vante a adequação das empresas ao disposto na Lei

· advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas correti-
vas;

· 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;

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

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

· bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regu-
larização;

· eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

· suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo con-
trolador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 
a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, pror-
rogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a trat-
amento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

COMO SE ADEQUAR À LEI?
A LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, e aguardava apenas sanção 
presidencial para aplicabilidade da mesma, o que aconteceu em 18 de 
setembro de 2020.

Assim, visando a adequação da legislação em referência, sugerimos 
algumas ações básicas, como:

· Buscar o envolvimento dos executivos desde o início do plano de ade-
quação para que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos 
valores da empresa e assim o tema ganhe o engajamento e a força 
necessária;

· Estabelecer as ações e um líder para o plano, identificando os principais 
projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações 
setoriais;

· Criar um programa de governança em proteção de dados com a elab-
oração de medidas e controles para o acompanhamento da implan-
tação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legis-
lações setoriais aplicáveis;

· Estruturar a área com a indicação do Encarregado da Proteção de 
Dados (DPO);

· Elaborar e rever documentos jurídicos com a realização de eventuais 
adendos aos contratos existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, principalmente para aqueles que envolvam o trata-
mento e compartilhamento de dados pessoais;

· Garantir o exercício dos direitos dos titulares, mediamente a confir-
mação da implementação de medidas técnicas e organizacionais;

· Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políti-
cas de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empre-
sarial sobre o tema.



CARTILHA SOBRE A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Brasilei-
ra, com a entrada em vigor em agosto de 2020 e a Sanção Presidencial 
no último dia 18 de setembro, fica ainda mais evidente a urgência de 
adequação da sociedade como um todo para o tratamento de dados 
pessoais coletados no dia a dia.

Com a intenção de apoiar os colaboradores e o público do Sesc e 
Senac em Roraima, neste momento em que todos correm em busca 
da adequação à nova lei, a Assessoria de Compliance do Sesc e Senac 
em Roraima, elaborou esta Cartilha de Proteção de Dados Pessoais.

De forma objetiva e simplificada, esta Cartilha apresenta as principais 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD para que 
possamos avaliar e evitar os riscos futuros na forma de atuação neste 
novo cenário, e planejar mudanças e adequações.

INTRODUÇÃO
Após anos de debates, com base no General Data Protection Regula-
tion (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União Europeia, 
foi sancionada, em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).

A LGPD tem aplicação a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica de 
direito público ou privado que realize o tratamento de dados pes-
soais, online e/ou o�ine. Assim, podemos perceber que a Lei possui 
aplicação ampla e abrangente, que engloba grande parte de proje-
tos e atividades do cotidiano empresarial.

A Lei também tem aplicação extraterritorial, ou seja, às empresas que 
não só tenham estabelecimento no Brasil; mas também ofereçam 
serviços ao mercado consumidor brasileiro ou coletem e tratem dados 
de pessoas localizadas no país.

Com ela, o Brasil se imerge em um importante grupo de países que 
contam com um nível elevado de legislação em termos de proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é de extrema importância para o Brasil em virtude da harmoni-
zação e atualização de conceitos, gerando maior segurança jurídica; 
atração de investimentos do exterior, diante do nível de proteção legal; 
e do fomento organizacional cultural em proteção de dados pessoais.

A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas a respeito 
da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, 
o que favorece o desenvolvimento econômico.

Em suma, nós, titulares de dados, passaremos a ter maior controle sobre 
todo o processamento dos nossos dados pessoais, do que decorrem 
diversas obrigações para controladores (a quem competem as decisões 
sobre o tratamento dos dados) e operadores (aqueles que tratam os 
dados de acordo com o estipulado pelos controladores).

Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por meio do qual os 
dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para 
as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, junta-
mente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente 
devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa 
atingir a

finalidade, e o da retenção mínima, o qual determina a imediata 
exclusão dos dados, após atingida a finalidade pela qual eles foram 
coletados.

Sendo assim, a LGPD trará mais segurança jurídica para empresas e 
maior proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo indispensável 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para compreensão 
dos seus impactos na prática.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA SE PREOCUPAR
COM A LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS?

· Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam dados pes-
soais. A Lei vale para todas elas;

· Todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pes-
soais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; Desenvolvimento de 
Software e TI; Jurídico; Compliance, apenas para citar alguns exemplos;

· A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portes é 
crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico; a inovação; 
a livre iniciativa; e a livre concorrência;

· O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se esti-
ver em conformidade com uma das bases legais previstas na Lei;

· A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o tratamento de 
dados pessoais, como finalidade (propósitos legítimos), adequação 
(compatibilidade), necessidade (mínima coleta) e transparência;

· Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes direitos: i) 
confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) cor-
reção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimi-
zação; (v) portabilidade; (vi) eliminação; (vii) informação a respeito do 
compartilhamento de dados; (viii) possibilidade de receber informação 
sobre não fornecer o consentimento e suas consequências; (ix) revo-
gação do consentimento;

· Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas 
práticas;

· Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, responsável 
internamente por orientar os funcionários e os contratados da entidade 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como por orientar e avaliar o cumprimento da Lei;

· Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 
fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso de violação;

· A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 MILHÕES de 
reais.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
RELEVANTES PARA ENTENDERMOS
A LGPD?
INICIALMENTE, O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

A LGPD traz um conceito amplo e aberto, pois qualquer dado, que 
isoladamente (dado pessoal direto) ou agregado a outro (dado pessoal 
indireto) possa permitir a identificação de uma pessoa natural, pode ser 
considerado como dado pessoal.

Exemplos: dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de 
GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e 
hábitos de consumo, entre outros.

Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pes-
soal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; 
(iii) opinião política; (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida 
sexual; (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural. São aqueles dados relacionados a pessoa natural iden-
tificada ou identificável por meio dos quais uma pessoa pode ser 
discriminada e, por tal motivo, devem ser considerados e tratados 
como dados sensíveis.

E O QUE NÃO É DADO PESSOAL?

Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização 
não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo 
ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já 
a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a pos-
sibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de 
dados anonimizados se mostra primordial para possibilitar o desenvolvi-
mento e aprimoramento de novas tecnologias, Inteligência Artificial por 
exemplo, porém a dificuldade é enorme de se comprovar que meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular.

A Lei também não atinge diretamente documentos confidenciais, 
segredos de negócios, fórmulas, algoritmos, direitos autorais ou pro-
priedade industrial, que são protegidos por outras normas, mas 
somente eventuais dados pessoais que estejam dentro de tal tipo de 
conteúdo.

PARA MELHOR COMPREENSÃO, O QUE A LEI
CONSIDERA COMO TRATAMENTO DE DADOS?

A lei traz em seu art. 5º, um rol exemplificativo das ações que são con-
sideradas como tratamento de dados pessoais, quais sejam: toda oper-
ação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e todas as 
demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, classificação, 
arquivamento e transferência, sempre é necessário ter um fundamental 
legal. Nesse ponto, mostra-se importante observar que o consentimen-
to se torna uma das 10 (dez) hipóteses legais para o tratamento de 
dados, como veremos a seguir.

PRECISAMOS AINDA, ENTENDER  OUTROS
CONCEITOS RELEVANTES CONSTANTES NA LGPD.

· Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento.

· Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

· Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador.

· Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): (art. 5º, VIII): 
pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

· Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador.

· Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais 
de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilha-
mento e uso

· Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se 
torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, 
fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por 
meio desse dado.

· Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) 
dado(s) pessoal(is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, 
clara e transparente pelo operador ou controlador, e se referir a uso 
específico e limitado.

· Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o opera-
dor e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o 
banco de dados em que eles se encontram.

· Eliminação: exclusão de dados pessoais.

· Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais 
são transferidos para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados 
terão proteção de nível equivalente ao proporcionado pela LGPD.

· Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não 
ficam limitados a um único ente (privado ou público). Órgãos públi-
cos podem compartilhar dados na prática de suas obrigações legais, 
enquanto entes privados podem fazê-lo mediante devido consenti-
mento do titular.

· Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver 
qualquer risco de que determinado tratamento de dados possa vir a 
causar danos ao titular, é dever do controlador manter esse relatório.

· Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais 
órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido 
de consentimento.

· Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) será o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras 
da LGPD, garantindo que a Lei seja cumprida. A ANPD também é 
responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas 
sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS?

A Lei lista 10 princípios que devem ser levados em consideração no trat-
amento de dados pessoais:

· FINALIDADE: tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento pos-
terior de forma incompatível com essas finalidades;

· ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

· NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados;

· LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integrali-
dade de seus dados pessoais;

· QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

· TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 
respectivos agentes de tratamento;

· SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;

· PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais;

· NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

· RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, 
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pes-
soais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

QUAIS SÃO AS BASES LEGAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

As empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases 
legais para realizar o tratamento dados pessoais (art. 7º):

· consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada;

· cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

· pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas;

· para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

· para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato do qual seja parte o titular;

· para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral;

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

· para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

· quando necessário para atender aos interesses legítimos do controla-
dor ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

· para a proteção do crédito.

Quando os dados forem sensíveis, o tratamento somente poderá ocor-
rer nas seguintes hipóteses (art. 11):

· consentimento pelo titular, de forma específica e destacada, para final-
idades específicas;

· sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regula-
mentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS, 
GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS

A Lei apresenta a segurança, prevenção e a adoção de medidas para o 
estabelecimento de boas práticas e governança no tratamento de dados 
pessoais como pilares, sendo relevante observar que a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões técnic-
os mínimos para tornar aplicável os padrões de segurança e gover-
nança, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Segurança (art. 46): as empresas devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito

Boas práticas e Governança (art. 50): as empresas poderão formular 
regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclu-
indo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos 
no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de super-
visão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.

Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): pessoal natural indicada 
pelo controlador, será o responsável dentro da empresa por zelar pelo 
cumprimento das regras previstas na lei e orientar os funcionários e os 
contratados da instituição a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais. Assim, dentre as funções do 
Encarregado, destacamos:

· aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;

· receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

· orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

· executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares.

QUEM FISCALIZARÁ O
CUMPRIMENTO DA LEI?

Autoridade Nacional (art. 5º, XIX e art. 55° vetado): órgão da administração 
pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimen-
to desta Lei. Peça essencial do marco normativo em questão, com com-
petências de promoção de estudos e da cultura de proteção de dados, 
cooperação com as demais autoridades nacionais e internacionais, edição 
de regulamentos, fiscalização, sancionamento, entre outros.

Ainda não houve a criação da ANPD.

QUAIS SÃO AS SANÇÕES POR
DESCUMPRIMENTO DA LEI?

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as disposições legais e por tal motivo, mostra-se rele-
vante a adequação das empresas ao disposto na Lei

· advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas correti-
vas;

· 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;

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

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

· bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regu-
larização;

· eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

· suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo con-
trolador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 
a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, pror-
rogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a trat-
amento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

COMO SE ADEQUAR À LEI?
A LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, e aguardava apenas sanção 
presidencial para aplicabilidade da mesma, o que aconteceu em 18 de 
setembro de 2020.

Assim, visando a adequação da legislação em referência, sugerimos 
algumas ações básicas, como:

· Buscar o envolvimento dos executivos desde o início do plano de ade-
quação para que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos 
valores da empresa e assim o tema ganhe o engajamento e a força 
necessária;

· Estabelecer as ações e um líder para o plano, identificando os principais 
projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações 
setoriais;

· Criar um programa de governança em proteção de dados com a elab-
oração de medidas e controles para o acompanhamento da implan-
tação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legis-
lações setoriais aplicáveis;

· Estruturar a área com a indicação do Encarregado da Proteção de 
Dados (DPO);

· Elaborar e rever documentos jurídicos com a realização de eventuais 
adendos aos contratos existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, principalmente para aqueles que envolvam o trata-
mento e compartilhamento de dados pessoais;

· Garantir o exercício dos direitos dos titulares, mediamente a confir-
mação da implementação de medidas técnicas e organizacionais;

· Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políti-
cas de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empre-
sarial sobre o tema.



CARTILHA SOBRE A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Brasilei-
ra, com a entrada em vigor em agosto de 2020 e a Sanção Presidencial 
no último dia 18 de setembro, fica ainda mais evidente a urgência de 
adequação da sociedade como um todo para o tratamento de dados 
pessoais coletados no dia a dia.

Com a intenção de apoiar os colaboradores e o público do Sesc e 
Senac em Roraima, neste momento em que todos correm em busca 
da adequação à nova lei, a Assessoria de Compliance do Sesc e Senac 
em Roraima, elaborou esta Cartilha de Proteção de Dados Pessoais.

De forma objetiva e simplificada, esta Cartilha apresenta as principais 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD para que 
possamos avaliar e evitar os riscos futuros na forma de atuação neste 
novo cenário, e planejar mudanças e adequações.

INTRODUÇÃO
Após anos de debates, com base no General Data Protection Regula-
tion (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União Europeia, 
foi sancionada, em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).

A LGPD tem aplicação a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica de 
direito público ou privado que realize o tratamento de dados pes-
soais, online e/ou o�ine. Assim, podemos perceber que a Lei possui 
aplicação ampla e abrangente, que engloba grande parte de proje-
tos e atividades do cotidiano empresarial.

A Lei também tem aplicação extraterritorial, ou seja, às empresas que 
não só tenham estabelecimento no Brasil; mas também ofereçam 
serviços ao mercado consumidor brasileiro ou coletem e tratem dados 
de pessoas localizadas no país.

Com ela, o Brasil se imerge em um importante grupo de países que 
contam com um nível elevado de legislação em termos de proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é de extrema importância para o Brasil em virtude da harmoni-
zação e atualização de conceitos, gerando maior segurança jurídica; 
atração de investimentos do exterior, diante do nível de proteção legal; 
e do fomento organizacional cultural em proteção de dados pessoais.

A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas a respeito 
da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, 
o que favorece o desenvolvimento econômico.

Em suma, nós, titulares de dados, passaremos a ter maior controle sobre 
todo o processamento dos nossos dados pessoais, do que decorrem 
diversas obrigações para controladores (a quem competem as decisões 
sobre o tratamento dos dados) e operadores (aqueles que tratam os 
dados de acordo com o estipulado pelos controladores).

Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por meio do qual os 
dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para 
as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, junta-
mente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente 
devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa 
atingir a

finalidade, e o da retenção mínima, o qual determina a imediata 
exclusão dos dados, após atingida a finalidade pela qual eles foram 
coletados.

Sendo assim, a LGPD trará mais segurança jurídica para empresas e 
maior proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo indispensável 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para compreensão 
dos seus impactos na prática.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA SE PREOCUPAR
COM A LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS?

· Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam dados pes-
soais. A Lei vale para todas elas;

· Todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pes-
soais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; Desenvolvimento de 
Software e TI; Jurídico; Compliance, apenas para citar alguns exemplos;

· A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portes é 
crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico; a inovação; 
a livre iniciativa; e a livre concorrência;

· O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se esti-
ver em conformidade com uma das bases legais previstas na Lei;

· A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o tratamento de 
dados pessoais, como finalidade (propósitos legítimos), adequação 
(compatibilidade), necessidade (mínima coleta) e transparência;

· Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes direitos: i) 
confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) cor-
reção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimi-
zação; (v) portabilidade; (vi) eliminação; (vii) informação a respeito do 
compartilhamento de dados; (viii) possibilidade de receber informação 
sobre não fornecer o consentimento e suas consequências; (ix) revo-
gação do consentimento;

· Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas 
práticas;

· Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, responsável 
internamente por orientar os funcionários e os contratados da entidade 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como por orientar e avaliar o cumprimento da Lei;

· Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 
fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso de violação;

· A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 MILHÕES de 
reais.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
RELEVANTES PARA ENTENDERMOS
A LGPD?
INICIALMENTE, O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

A LGPD traz um conceito amplo e aberto, pois qualquer dado, que 
isoladamente (dado pessoal direto) ou agregado a outro (dado pessoal 
indireto) possa permitir a identificação de uma pessoa natural, pode ser 
considerado como dado pessoal.

Exemplos: dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de 
GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e 
hábitos de consumo, entre outros.

Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pes-
soal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; 
(iii) opinião política; (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida 
sexual; (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural. São aqueles dados relacionados a pessoa natural iden-
tificada ou identificável por meio dos quais uma pessoa pode ser 
discriminada e, por tal motivo, devem ser considerados e tratados 
como dados sensíveis.

E O QUE NÃO É DADO PESSOAL?

Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização 
não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo 
ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já 
a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a pos-
sibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de 
dados anonimizados se mostra primordial para possibilitar o desenvolvi-
mento e aprimoramento de novas tecnologias, Inteligência Artificial por 
exemplo, porém a dificuldade é enorme de se comprovar que meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular.

A Lei também não atinge diretamente documentos confidenciais, 
segredos de negócios, fórmulas, algoritmos, direitos autorais ou pro-
priedade industrial, que são protegidos por outras normas, mas 
somente eventuais dados pessoais que estejam dentro de tal tipo de 
conteúdo.

PARA MELHOR COMPREENSÃO, O QUE A LEI
CONSIDERA COMO TRATAMENTO DE DADOS?

A lei traz em seu art. 5º, um rol exemplificativo das ações que são con-
sideradas como tratamento de dados pessoais, quais sejam: toda oper-
ação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e todas as 
demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, classificação, 
arquivamento e transferência, sempre é necessário ter um fundamental 
legal. Nesse ponto, mostra-se importante observar que o consentimen-
to se torna uma das 10 (dez) hipóteses legais para o tratamento de 
dados, como veremos a seguir.

PRECISAMOS AINDA, ENTENDER  OUTROS
CONCEITOS RELEVANTES CONSTANTES NA LGPD.

· Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento.

· Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

· Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador.

· Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): (art. 5º, VIII): 
pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

· Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador.

· Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais 
de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilha-
mento e uso

· Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se 
torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, 
fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por 
meio desse dado.

· Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) 
dado(s) pessoal(is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, 
clara e transparente pelo operador ou controlador, e se referir a uso 
específico e limitado.

· Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o opera-
dor e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o 
banco de dados em que eles se encontram.

· Eliminação: exclusão de dados pessoais.

· Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais 
são transferidos para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados 
terão proteção de nível equivalente ao proporcionado pela LGPD.

· Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não 
ficam limitados a um único ente (privado ou público). Órgãos públi-
cos podem compartilhar dados na prática de suas obrigações legais, 
enquanto entes privados podem fazê-lo mediante devido consenti-
mento do titular.

· Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver 
qualquer risco de que determinado tratamento de dados possa vir a 
causar danos ao titular, é dever do controlador manter esse relatório.

· Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais 
órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido 
de consentimento.

· Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) será o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras 
da LGPD, garantindo que a Lei seja cumprida. A ANPD também é 
responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas 
sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS?

A Lei lista 10 princípios que devem ser levados em consideração no trat-
amento de dados pessoais:

· FINALIDADE: tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento pos-
terior de forma incompatível com essas finalidades;

· ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

· NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados;

· LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integrali-
dade de seus dados pessoais;

· QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

· TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 
respectivos agentes de tratamento;

· SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;

· PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais;

· NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

· RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, 
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pes-
soais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

QUAIS SÃO AS BASES LEGAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

As empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases 
legais para realizar o tratamento dados pessoais (art. 7º):

· consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada;

· cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

· pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas;

· para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

· para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato do qual seja parte o titular;

· para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral;

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

· para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

· quando necessário para atender aos interesses legítimos do controla-
dor ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

· para a proteção do crédito.

Quando os dados forem sensíveis, o tratamento somente poderá ocor-
rer nas seguintes hipóteses (art. 11):

· consentimento pelo titular, de forma específica e destacada, para final-
idades específicas;

· sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regula-
mentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS, 
GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS

A Lei apresenta a segurança, prevenção e a adoção de medidas para o 
estabelecimento de boas práticas e governança no tratamento de dados 
pessoais como pilares, sendo relevante observar que a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões técnic-
os mínimos para tornar aplicável os padrões de segurança e gover-
nança, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Segurança (art. 46): as empresas devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito

Boas práticas e Governança (art. 50): as empresas poderão formular 
regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclu-
indo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos 
no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de super-
visão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.

Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): pessoal natural indicada 
pelo controlador, será o responsável dentro da empresa por zelar pelo 
cumprimento das regras previstas na lei e orientar os funcionários e os 
contratados da instituição a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais. Assim, dentre as funções do 
Encarregado, destacamos:

· aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;

· receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

· orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

· executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares.

QUEM FISCALIZARÁ O
CUMPRIMENTO DA LEI?

Autoridade Nacional (art. 5º, XIX e art. 55° vetado): órgão da administração 
pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimen-
to desta Lei. Peça essencial do marco normativo em questão, com com-
petências de promoção de estudos e da cultura de proteção de dados, 
cooperação com as demais autoridades nacionais e internacionais, edição 
de regulamentos, fiscalização, sancionamento, entre outros.

Ainda não houve a criação da ANPD.

QUAIS SÃO AS SANÇÕES POR
DESCUMPRIMENTO DA LEI?

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as disposições legais e por tal motivo, mostra-se rele-
vante a adequação das empresas ao disposto na Lei

· advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas correti-
vas;

· 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;

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

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

· bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regu-
larização;

· eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

· suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo con-
trolador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 
a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, pror-
rogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a trat-
amento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

COMO SE ADEQUAR À LEI?
A LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, e aguardava apenas sanção 
presidencial para aplicabilidade da mesma, o que aconteceu em 18 de 
setembro de 2020.

Assim, visando a adequação da legislação em referência, sugerimos 
algumas ações básicas, como:

· Buscar o envolvimento dos executivos desde o início do plano de ade-
quação para que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos 
valores da empresa e assim o tema ganhe o engajamento e a força 
necessária;

· Estabelecer as ações e um líder para o plano, identificando os principais 
projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações 
setoriais;

· Criar um programa de governança em proteção de dados com a elab-
oração de medidas e controles para o acompanhamento da implan-
tação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legis-
lações setoriais aplicáveis;

· Estruturar a área com a indicação do Encarregado da Proteção de 
Dados (DPO);

· Elaborar e rever documentos jurídicos com a realização de eventuais 
adendos aos contratos existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, principalmente para aqueles que envolvam o trata-
mento e compartilhamento de dados pessoais;

· Garantir o exercício dos direitos dos titulares, mediamente a confir-
mação da implementação de medidas técnicas e organizacionais;

· Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políti-
cas de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empre-
sarial sobre o tema.



CARTILHA SOBRE A LEI GERAL 
DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

Com a aprovação em 2018 da Lei Geral de Proteção de Dados Brasilei-
ra, com a entrada em vigor em agosto de 2020 e a Sanção Presidencial 
no último dia 18 de setembro, fica ainda mais evidente a urgência de 
adequação da sociedade como um todo para o tratamento de dados 
pessoais coletados no dia a dia.

Com a intenção de apoiar os colaboradores e o público do Sesc e 
Senac em Roraima, neste momento em que todos correm em busca 
da adequação à nova lei, a Assessoria de Compliance do Sesc e Senac 
em Roraima, elaborou esta Cartilha de Proteção de Dados Pessoais.

De forma objetiva e simplificada, esta Cartilha apresenta as principais 
informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados-LGPD para que 
possamos avaliar e evitar os riscos futuros na forma de atuação neste 
novo cenário, e planejar mudanças e adequações.

INTRODUÇÃO
Após anos de debates, com base no General Data Protection Regula-
tion (GDPR), Regulamento de Proteção de dados da União Europeia, 
foi sancionada, em 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de 
Dados brasileira (LGPD – Lei 13.709/18).

A LGPD tem aplicação a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica de 
direito público ou privado que realize o tratamento de dados pes-
soais, online e/ou o�ine. Assim, podemos perceber que a Lei possui 
aplicação ampla e abrangente, que engloba grande parte de proje-
tos e atividades do cotidiano empresarial.

A Lei também tem aplicação extraterritorial, ou seja, às empresas que 
não só tenham estabelecimento no Brasil; mas também ofereçam 
serviços ao mercado consumidor brasileiro ou coletem e tratem dados 
de pessoas localizadas no país.

Com ela, o Brasil se imerge em um importante grupo de países que 
contam com um nível elevado de legislação em termos de proteção 
de dados pessoais.

A LGPD é de extrema importância para o Brasil em virtude da harmoni-
zação e atualização de conceitos, gerando maior segurança jurídica; 
atração de investimentos do exterior, diante do nível de proteção legal; 
e do fomento organizacional cultural em proteção de dados pessoais.

A Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios 
digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liber-
dade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da 
pessoa natural, estabelecendo regras e limites para empresas a respeito 
da coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados, 
o que favorece o desenvolvimento econômico.

Em suma, nós, titulares de dados, passaremos a ter maior controle sobre 
todo o processamento dos nossos dados pessoais, do que decorrem 
diversas obrigações para controladores (a quem competem as decisões 
sobre o tratamento dos dados) e operadores (aqueles que tratam os 
dados de acordo com o estipulado pelos controladores).

Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por meio do qual os 
dados deverão ser utilizados apenas para as finalidades específicas para 
as quais foram coletados e devidamente informadas aos titulares, junta-
mente com o princípio da minimização da coleta, isto é, somente 
devem ser coletados os dados mínimos necessários para que se possa 
atingir a

finalidade, e o da retenção mínima, o qual determina a imediata 
exclusão dos dados, após atingida a finalidade pela qual eles foram 
coletados.

Sendo assim, a LGPD trará mais segurança jurídica para empresas e 
maior proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo indispensável 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para compreensão 
dos seus impactos na prática.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS
MOTIVOS PARA SE PREOCUPAR
COM A LEI DE PROTEÇÃO DE 
DADOS?

· Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam dados pes-
soais. A Lei vale para todas elas;

· Todos os departamentos das empresas usualmente tratam dados pes-
soais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; Desenvolvimento de 
Software e TI; Jurídico; Compliance, apenas para citar alguns exemplos;

· A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os portes é 
crucial para o desenvolvimento econômico e tecnológico; a inovação; 
a livre iniciativa; e a livre concorrência;

· O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado se esti-
ver em conformidade com uma das bases legais previstas na Lei;

· A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o tratamento de 
dados pessoais, como finalidade (propósitos legítimos), adequação 
(compatibilidade), necessidade (mínima coleta) e transparência;

· Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes direitos: i) 
confirmação da existência de tratamento; (ii) acesso aos dados; (iii) cor-
reção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; (iv) anonimi-
zação; (v) portabilidade; (vi) eliminação; (vii) informação a respeito do 
compartilhamento de dados; (viii) possibilidade de receber informação 
sobre não fornecer o consentimento e suas consequências; (ix) revo-
gação do consentimento;

· Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e boas 
práticas;

· Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, responsável 
internamente por orientar os funcionários e os contratados da entidade 

a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais, bem como por orientar e avaliar o cumprimento da Lei;

· Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 
fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso de violação;

· A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 MILHÕES de 
reais.

QUAIS SÃO OS CONCEITOS
RELEVANTES PARA ENTENDERMOS
A LGPD?
INICIALMENTE, O QUE SÃO DADOS PESSOAIS?

Dados pessoais (art. 5º, I): segundo a Lei, dado pessoal é informação 
relacionada a pessoa natural identificada ou identificável.

A LGPD traz um conceito amplo e aberto, pois qualquer dado, que 
isoladamente (dado pessoal direto) ou agregado a outro (dado pessoal 
indireto) possa permitir a identificação de uma pessoa natural, pode ser 
considerado como dado pessoal.

Exemplos: dados cadastrais, data de nascimento, profissão, dados de 
GPS, identificadores eletrônicos, nacionalidade, gostos, interesses e 
hábitos de consumo, entre outros.

Dado pessoal sensível (Art. 5º, II): dado pessoal sensível é o dado pes-
soal que verse sobre (i) origem racial ou étnica; (ii) convicção religiosa; 
(iii) opinião política; (iv) filiação a sindicato ou a organização de caráter 
religioso, filosófico ou político; (v) dado referente à saúde ou à vida 
sexual; (vi) dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural. São aqueles dados relacionados a pessoa natural iden-
tificada ou identificável por meio dos quais uma pessoa pode ser 
discriminada e, por tal motivo, devem ser considerados e tratados 
como dados sensíveis.

E O QUE NÃO É DADO PESSOAL?

Dados anonimizados ou que passam por processo de anonimização 
não são dados pessoais (art. 5º, III e XI): o dado anonimizado é relativo 
ao titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 
meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Já 
a anonimização é a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a pos-
sibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. O uso de 
dados anonimizados se mostra primordial para possibilitar o desenvolvi-
mento e aprimoramento de novas tecnologias, Inteligência Artificial por 
exemplo, porém a dificuldade é enorme de se comprovar que meios 
técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do tratamento não possam 
levar a identificação do titular.

A Lei também não atinge diretamente documentos confidenciais, 
segredos de negócios, fórmulas, algoritmos, direitos autorais ou pro-
priedade industrial, que são protegidos por outras normas, mas 
somente eventuais dados pessoais que estejam dentro de tal tipo de 
conteúdo.

PARA MELHOR COMPREENSÃO, O QUE A LEI
CONSIDERA COMO TRATAMENTO DE DADOS?

A lei traz em seu art. 5º, um rol exemplificativo das ações que são con-
sideradas como tratamento de dados pessoais, quais sejam: toda oper-
ação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, 
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração.

Para se tratar dados pessoais, o que inclui a prática da coleta e todas as 
demais citadas pelo dispositivo legal como a recepção, classificação, 
arquivamento e transferência, sempre é necessário ter um fundamental 
legal. Nesse ponto, mostra-se importante observar que o consentimen-
to se torna uma das 10 (dez) hipóteses legais para o tratamento de 
dados, como veremos a seguir.

PRECISAMOS AINDA, ENTENDER  OUTROS
CONCEITOS RELEVANTES CONSTANTES NA LGPD.

· Titular (art. 5º, V): pessoa natural a quem se referem os dados pes-
soais que são objeto de tratamento.

· Controlador (art. 5º, VI): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de 
dados pessoais.

· Operador (art. 5º, VII): pessoa natural ou jurídica, de direito público 
ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador.

· Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): (art. 5º, VIII): 
pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de 
comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

· Agentes de tratamento (art. 5º, IX): o controlador e o operador.

· Tratamento: toda e qualquer ação realizada com os dados pessoais 
de um titular, desde a coleta e armazenamento até o compartilha-
mento e uso

· Anonimização: um dado anonimizado é um dado pessoal que se 
torna total e integralmente desvinculado do titular, de forma irreversível, 
fazendo com que seja impossível que se possa chegar ao titular por 
meio desse dado.

· Consentimento: permissão dada pelo titular para que determinado(s) 
dado(s) pessoal(is) seja(m) tratado(s). Deve ser pedido de forma explícita, 
clara e transparente pelo operador ou controlador, e se referir a uso 
específico e limitado.

· Bloqueio: suspensão do tratamento de dados, que não isenta o opera-
dor e o controlador de precisarem proteger os dados pessoais e o 
banco de dados em que eles se encontram.

· Eliminação: exclusão de dados pessoais.

· Transferência internacional de dados: quando os dados pessoais 
são transferidos para fora do Brasil. É preciso assegurar que os dados 
terão proteção de nível equivalente ao proporcionado pela LGPD.

· Uso compartilhado de dados: quando os dados pessoais não 
ficam limitados a um único ente (privado ou público). Órgãos públi-
cos podem compartilhar dados na prática de suas obrigações legais, 
enquanto entes privados podem fazê-lo mediante devido consenti-
mento do titular.

· Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: se houver 
qualquer risco de que determinado tratamento de dados possa vir a 
causar danos ao titular, é dever do controlador manter esse relatório.

· Órgão de pesquisa: especificados no texto da LGPD porque tais 
órgãos têm regras diferenciadas para o tratamento de dados e pedido 
de consentimento.

· Autoridade nacional: a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD) será o órgão responsável por implementar e gerenciar as regras 
da LGPD, garantindo que a Lei seja cumprida. A ANPD também é 
responsável por realizar auditorias, assim como aplicar as devidas 
sanções em casos comprovados de descumprimento da Lei.

QUAIS SÃO OS PRINCÍPIOS GERAIS DA PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS?

A Lei lista 10 princípios que devem ser levados em consideração no trat-
amento de dados pessoais:

· FINALIDADE: tratamento para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento pos-
terior de forma incompatível com essas finalidades;

· ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades 
informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

· NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a 
realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 
proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento 
de dados;

· LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integrali-
dade de seus dados pessoais;

· QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, 
relevância e atualização dos dados;

· TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 
respectivos agentes de tratamento;

· SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a 
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações 
acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou 
difusão;

· PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos 
em virtude do tratamento de dados pessoais;

· NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento 
para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

· RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS: demonstração, 
pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a 
observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pes-
soais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

QUAIS SÃO AS BASES LEGAIS PARA O
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS?

As empresas deverão comprovar ao menos uma das seguintes bases 
legais para realizar o tratamento dados pessoais (art. 7º):

· consentimento pelo titular: manifestação livre, informada e inequívoca 
pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais 
para uma finalidade determinada;

· cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

· pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de 
dados necessários à execução de políticas públicas;

· para a realização de estudos por órgão de pesquisa;

· para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares rela-
cionados a contrato do qual seja parte o titular;

· para o exercício regular de direitos em processo judicial, adminis-
trativo ou arbitral;

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

· para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

· quando necessário para atender aos interesses legítimos do controla-
dor ou de terceiro, consideradas a partir de situações concretas, exceto 
no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular 
que exijam a proteção dos dados pessoais; ou

· para a proteção do crédito.

Quando os dados forem sensíveis, o tratamento somente poderá ocor-
rer nas seguintes hipóteses (art. 11):

· consentimento pelo titular, de forma específica e destacada, para final-
idades específicas;

· sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que 
for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela 
administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regula-
mentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo 
judicial, administrativo e arbitral;

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área 
da saúde ou por entidades sanitárias; ou

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos 
de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, 
exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do 
titular que exijam a proteção dos dados pessoais.

SEGURANÇA DE DADOS PESSOAIS, 
GOVERNANÇA E BOAS PRÁTICAS

A Lei apresenta a segurança, prevenção e a adoção de medidas para o 
estabelecimento de boas práticas e governança no tratamento de dados 
pessoais como pilares, sendo relevante observar que a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões técnic-
os mínimos para tornar aplicável os padrões de segurança e gover-
nança, em especial para o tratamento de dados pessoais sensíveis.

Segurança (art. 46): as empresas devem adotar medidas de segurança, 
técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos 
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inade-
quado ou ilícito

Boas práticas e Governança (art. 50): as empresas poderão formular 
regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições 
de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, inclu-
indo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os 
padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos 
no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de super-
visão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao trata-
mento de dados pessoais.

Encarregado ou Data Protection O�cer (DPO): pessoal natural indicada 
pelo controlador, será o responsável dentro da empresa por zelar pelo 
cumprimento das regras previstas na lei e orientar os funcionários e os 
contratados da instituição a respeito das práticas a serem tomadas em 
relação à proteção de dados pessoais. Assim, dentre as funções do 
Encarregado, destacamos:

· aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclareci-
mentos e adotar providências;

· receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;

· orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das 
práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

· executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou esta-
belecidas em normas complementares.

QUEM FISCALIZARÁ O
CUMPRIMENTO DA LEI?

Autoridade Nacional (art. 5º, XIX e art. 55° vetado): órgão da administração 
pública indireta responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimen-
to desta Lei. Peça essencial do marco normativo em questão, com com-
petências de promoção de estudos e da cultura de proteção de dados, 
cooperação com as demais autoridades nacionais e internacionais, edição 
de regulamentos, fiscalização, sancionamento, entre outros.

Ainda não houve a criação da ANPD.

QUAIS SÃO AS SANÇÕES POR
DESCUMPRIMENTO DA LEI?

A LGPD implementa a aplicação de severas sanções para empresas que 
descumprirem as disposições legais e por tal motivo, mostra-se rele-
vante a adequação das empresas ao disposto na Lei

· advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas correti-
vas;

· 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;

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

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

· bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regu-
larização;

· eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração;

· suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 
refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável por 
igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo con-
trolador; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais 
a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, pror-
rogável por igual período; (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

· proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a trat-
amento de dados. (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)

COMO SE ADEQUAR À LEI?
A LGPD entrou em vigor em agosto de 2020, e aguardava apenas sanção 
presidencial para aplicabilidade da mesma, o que aconteceu em 18 de 
setembro de 2020.

Assim, visando a adequação da legislação em referência, sugerimos 
algumas ações básicas, como:

· Buscar o envolvimento dos executivos desde o início do plano de ade-
quação para que a proteção de dados pessoais esteja incorporada aos 
valores da empresa e assim o tema ganhe o engajamento e a força 
necessária;

· Estabelecer as ações e um líder para o plano, identificando os principais 
projetos e áreas da empresa afetadas pela LGPD e eventuais legislações 
setoriais;

· Criar um programa de governança em proteção de dados com a elab-
oração de medidas e controles para o acompanhamento da implan-
tação de padrões que estejam em conformidade com a LGPD e legis-
lações setoriais aplicáveis;

· Estruturar a área com a indicação do Encarregado da Proteção de 
Dados (DPO);

· Elaborar e rever documentos jurídicos com a realização de eventuais 
adendos aos contratos existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, principalmente para aqueles que envolvam o trata-
mento e compartilhamento de dados pessoais;

· Garantir o exercício dos direitos dos titulares, mediamente a confir-
mação da implementação de medidas técnicas e organizacionais;

· Realizar treinamentos internos para apresentação das novas políti-
cas de proteção de dados pessoais e disseminação da cultura empre-
sarial sobre o tema.
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