
           
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº23 – 06 de Outubro de 2020 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – NOVO DESAFIO PARA AS EMPRESAS 

Empresas de todos os portes no Brasil, pela Lei 13.709/2018 que entrou em vigência 

no dia 18/09/2020, estão obrigadas a fazer a coleta, o armazenamento e o 

tratamento de dados pessoais das pessoas físicas de acordo com as normas da Lei 

Geral de Proteção de Dados (LGPD), que foi criada basicamente para proteger os 

dados pessoais de todo cidadão brasileiro. 

A lei afetará as relações entre clientes e fornecedores de produtos e serviços, 

empregado e empregador, relações comerciais nacionais, além de outras 

relações nas quais dados pessoais sejam coletados. 

Contará com a supervisão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD), que terá competência para exigir das empresas responsabilidades para a 

captação, armazenamento, compartilhamento e utilização de informações 

pessoais. Alguns princípios necessitarão ser observados: 

FINALIDADE - As empresas deverão especificar e informar explicitamente ao titular 

os motivos de captação de todas as informações.  

ADEQUAÇÃO - A lei prevê que os dados coletados devem ser compatíveis com a 

finalidade da empresa, ou seja, só poderão ser coletados dados que façam 

sentido para aquilo que seja necessário a empresa saber. 

ACESSO LIVRE - O usuário titular dos dados tem o direito de consultar, de forma 

fácil e gratuita, todos os dados que a empresa detenha sobre ele. E ainda pode 

solicitar, a qualquer momento, que seus dados sejam deletados ou substituídos. 



           
 

A lei criou a figura do controlador dos dados pessoais, que pode ser pessoa física 

ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões 

referentes ao tratamento de dados pessoais, prevista nos artigos 37 a 42 da LGPD. 

Assim, a empresa deve designar, formalmente, por ato interno, uma pessoa física 

(diretor ou funcionário) com poderes de gestão, ou até mesmo uma empresa, 

para atuar nas funções de controlador, pois este é uma das figuras principais da 

lei. 

O controlador é o intermediário entre o controle da correção do tratamento de 

dados e o repasse de informações solicitadas pela chamada autoridade nacional, 

que poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à 

proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, conforme consta do art. 

38. Ele será o elo entre a empresa e o Poder Público no gerenciamento das 

informações. 

Outra que foi criada foi a figura do operador que deverá realizar o tratamento 

segundo as instruções fornecidas pelo controlador. 

 A lei também traz a figura do encarregado, indicado pelo controlador, e  

responsável direto pelo tratamento de dados e, segundo o art. 41 da LGPD, terá 

como atividades, aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar 

esclarecimentos e adotar providências; receber comunicações da autoridade 

nacional e adotar providências; orientar diretores, colaboradores e empregados, 

se for o caso, a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 

dados pessoais e  executar as demais atribuições determinadas pelo controlador 

ou estabelecidas em normas complementares.  

E essa figura é de tanta importância para a lei que o próprio art. 41 acrescenta 

que a identidade e as informações de contrato do encarregado deverão ser 



           
 

divulgadas publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio 

eletrônico do controlador 

A LGPD divide, basicamente, em 3 aspectos primordiais a proteção de dados, que 

assim podem ser categorizados: a) dados pessoais propriamente ditos ou comuns 

(art. 5°, I); b) dados pessoais sensíveis (art. 5°, II); c) dados pessoais de crianças e 

adolescentes (art. 14).  

Chama atenção sobre “dado pessoal sensível”, que faz referência a origem racial 

ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 

organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou 

à vida sexual, dado genético ou biométrico. 

Com isso, vários departamentos da empresa, como tecnologia da informática (TI), 

comercial, recursos humanos, ou qualquer outro que venha a lidar com dados de 

pessoas. 

O consentimento será um dos maiores desafios da lei para a área de tecnologia, e 

causará muitos desafios para as empresas que compartilham dados, bem como 

para os provedores de serviços em nuvem, que hospedam informações em bases 

de dados em nome de outras empresas. 

Para o departamento comercial o impacto será principalmente na maneira como 

prospectar clientes, pois será necessário mudar a maneira como eles são 

coletados, armazenados e processados. Neste caso os usuários terão que permitir 

o uso de seus dados, também terão o direito de serem informados sobre os dados 

que são coletados, porque estão sendo coletados e como a empresa pretende 

usá-los. 

Os departamentos de recursos humano e departamento pessoal, normalmente, 

coleta e processa grandes quantidades de dados pessoais não apenas de seus 



           
 

colaboradores, mas também de candidatos a vagas, contratados e ex-

colaboradores. Será necessário que os profissionais da área conscientizem os seus 

colaboradores sobre quais dados pessoais estão sendo processados e com quais 

finalidades. Estes departamentos têm a responsabilidade de proteger os dados 

mesmo que usem serviços de terceiros para gerenciar dados em seu nome, mas 

precisam garantir que esses serviços processem informações em obediência a lei. 

A Agencia Nacional de Proteção de Dados (ANPD) será o órgão responsável para 

aplicação das seguintes sanções administrativas previstas no artigo 52: 

ADVERTÊNCIA, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;  

MULTA SIMPLES, de até 2% 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 referido no item anterior; PUBLICIZAÇÃO da 

infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência. 

Vale observar que a aplicação das penalidades administrativas terá vigência a 

partir de agosto de 2021, no entanto, caso ocorra descumprimento da lei e de 

alguma forma o usuário venha sofrer prejuízos materiais e morais, este poderá 

buscar ressarcimento no Judiciário a qualquer momento a partir da do início da 

vigência da lei. 

Esta Lei exigirá das empresas, em que pese o momento econômico atual ser 

extremamente desafiador, investir em programas de proteção de dados das 

pessoas físicas na conformidade da legislação, seja através de meios próprios ou 

de contratação de empresas e/ou programas que possam ajudar no 

cumprimento da legislação, com atuação em especial das áreas da tecnologia e 

jurídica para validação da implantação dos serviços. 

BIFFI ADVOCACIA 


