LGPD
DESCOMPLICADA
O que você precisa saber sobre a
Lei Geral de Proteção de Dados
para aumentar a competitividade
da sua empresa no mercado.

Material desenvolvido por especialistas do escritório
Rücker Curi Advocacia e Consultoria Jurídica.

A leitura deste e-book traz todas as informações
essenciais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados
(LGPD) sob a ótica analítica dos especialistas do
Rücker Curi Advocacia e Consultoria Jurídica. Para
isso, reunimos alguns dos principais questionamentos a respeito da LGPD, respondidos de forma
detalhada em cada página deste e-book:
LGPD: que bicho é esse?
Por que uma legislação para proteger dados
pessoais?
A LGPD se aplica para a minha empresa?
O caminho para o tratamento de dados:
como a minha empresa deve percorrê-lo?
O que são direitos do Titular?
Como iniciar a adequação da minha
empresa à LGPD?

Tem mais algum tema referente à LGPD que você
gostaria de saber mais?
Entre em contato com a nossa equipe especializada.
Mande um e-mail para equipelgpd@curi.adv.br

LGPD: que
bicho é esse?

A Lei nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de
Proteção de Dados, ou LGPD, busca garantir a transparência e a segurança no uso de dados pessoais por
empresas, organizações e profissionais liberais.
A Lei descreve categorias de dados pessoais, bases
para justificativa do uso de tais informações e traz direitos para os titulares desses dados, estabelecendo
prazos e penalidades para o cumprimento pelas empresas das solicitações recebidas.
Toda a empresa que, para a prestação de seus serviços,
utilize informações pessoais como nome, documentos, número de telefone e outros de clientes, funcionários, fornecedores, deve se adequar às exigências da nova legislação.

Vale lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados aplica-se na hipótese em que ocorre o tratamento de dados pessoais, o que a própria lei define, de maneira não exaustiva, como sendo “toda
operação realizada com dados pessoais, como
as que se referem à coleta, produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração”.
A LGPD está em vigor desde setembro 2020 e embora as punições previstas na Lei passem a serem
aplicadas apenas em 2021, as empresas já estão
buscando a conformidade com as exigências da
legislação, uma vez que os titulares de dados pessoais já podem requerer uma série de informações
relacionadas aos dados que as empresas possuem
em suas bases.

Por que uma
legislação para
proteger dados
pessoais?

A LGPD não é a primeira norma brasileira que aborda as atividades relacionadas a tratamento de dados
pessoais, mas é, certamente, a mais completa e que
mais tem impactado o dia a dia de empresas que utilizam dados pessoais para a realização de suas atividades econômicas.
Inspirada na legislação europeia, mais especificamente na General Data Protection Regulation (EU GDPR),
a existência de uma legislação em território brasileiro
com o objetivo de proteção de dados pessoais acompanha uma necessidade global.

A discussão sobre proteção de dados no Brasil já
existe há mais de 10 anos, e pode-se afirmar inclusive que o Brasil está “atrasado” em relação a países
cuja legislação de proteção de dados está mais
desenvolvida, como os países europeus, os Estados
Unidos ou mesmo a vizinha Argentina.
A necessidade da existência de normas aptas a
proteger e regulamentar o tratamento de dados
realizados em território nacional se deve, em muito, ao alto custo anual trazido pelas falhas de segurança de dados pessoais. Segundo o reporte do
instituto de segurança da IBM, o custo médio anual das falhas de segurança no ano de 2020 atingirá
U$3.86 milhões, número que deve aumentar, em
muito, diante do aumento de coleta de dados pessoais aliado ao avanço tecnológico dos criminosos
virtuais.

Ainda, conforme estudo do IAPP concluiu, apenas
33% das empresas não reportaram nenhum vazamento de dados nos últimos três anos:
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Fonte: “Benefits, Attributes and Habits of Mature
Privacy and Data Protection Programs”, pesquisa
realizada pela International Association of Privacy
Professionals (IAPP)

A LGPD reflete mais do que uma necessidade
social. Multinacionais de países que possuem
leis mais avançadas no que tange à proteção de
dados pessoais podem recusar-se a investir, e futuramente manter relações em países em que a
ausência de regulamentação traga riscos à segurança das informações trafegadas.
É, assim, altamente relevante do ponto de vista
econômico que haja uma lei dedicada a proteger
e regulamentar o tratamento de dados pessoais,
sendo, sob tal ponto de vista, altamente relevante
a existência da Lei Geral de Proteção de Dados.

A LGPD se
aplica para a
minha empresa?
A Lei Geral de Proteção de Dados aplica-se a
qualquer operação de tratamento realizada por
pessoa natural ou por pessoa jurídica, de direito
público ou privado, em meio físico ou digital, independente do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que a operação
de tratamento seja realizada no território nacional
ou que os dados pessoais tenham sido coletados
em território nacional.
Em suma, a LGPD se aplica para qualquer atividade de tratamento no Brasil ou exterior envolvendo dados coletados no Brasil, com finalidade
econômica. E vale lembrar que é considerado
tratamento qualquer atividade que envolva dados
pessoais, em todo seu ciclo de vida, desde a coleta,
transmissão, até a sua exclusão.

É, portanto, altamente provável que a LGPD se aplique para a sua empresa, e, mesmo que não sejam
coletados dados pessoais de clientes, a coleta de
dados pessoais de funcionários ou fornecedores
também enseja a aplicabilidade da lei.
O contexto brasileiro atual, no entanto, demonstra
que a aplicação da LGPD está ocorrendo lentamente.
Em vigor desde agosto de 2020, muitas empresas
deixaram para o último momento o início de programas de conformidade, que podem demorar
mais de um ano para sua conclusão, a depender
do volume e natureza dos dado tratados.

Uma pesquisa recente realizada com mais de 400
organizações mostra um cenário preocupante:

no Brasil, 64% das empresas não estão
em conformidade com a LGPD, e 24%
das empresas sequer sabem do que
trata a nova legislação.

As empresas que já iniciaram o programa de conformidade possuem um enorme diferencial competitivo, na medida em que o consumidor está extremamente bem informado sobre seus direitos.

O Reclame Aqui, canal de fácil acesso e que reflete em muito a realidade do consumidor brasileiro, apresenta um aumento exponencial de
reclamações envolvendo termos como “LGPD” e
“Proteção de Dados”. O Procon/SP criou, inclusive,
canal direto para o consumidor trazer reclamações
sobre o não atendimento aos direitos previstos na
LGPD.
Em suma, a preocupação do empresário deve ser
urgente em buscar consultoria especializada na
conformidade com a exigência da Lei Geral de
Proteção de Dados, na medida em que a conclusão
do programa de conformidade demanda uma verdadeira reformulação na cultura da empresa.

Importante salientar que a LGPD traz divisão entre
dados pessoais e dados pessoais sensíveis.
A própria lei traz a definição de quais seriam os dados pessoais sensíveis, no caso, dado pessoal sobre

origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado
genético ou biométrico, quando vinculado à uma
pessoa natural.

Dado pessoal em espécie, por sua vez, é
toda a informação relacionada à pessoa
natural identificada ou identificável.

O caminho para o
tratamento de
dados: como a
minha empresa
deve percorrê-lo?
As hipóteses de tratamento de dados pessoais são
previstas pela LGPD, e, conforme a situação fática
do tratamento realizado é possível verificar qual a
base legal mais adequada e as medidas para garantir o tratamento.
As situações autorizadoras do tratamento de dados
pessoais sensíveis são diferentes dos dados pessoais comuns e são também delimitadas no texto
da lei.

O tratamento de dados pessoais pode ocorrer,
assim, observando as seguintes hipóteses:

• Consentimento do titular;
• Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
• Execução de políticas públicas;
• Realização de estudos por órgãos de
pesquisa;
• Execução de contrato ou de procedimentos
• preliminares relacionados a contrato;
• Proteção da vida ou da incolumidade do
titular ou de terceiro;
• Tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais da
saúde, serviços de saúde ou autoridade
sanitária;
• Legítimo interesse, exceto no caso de
prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção de
dados pessoais;
• Proteção de crédito.

O tratamento de dados pessoais sensíveis, por
sua vez, pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

• Consentimento do titular de forma específica
e destacada, para finalidades específicas;
• Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
• Execução de políticas públicas pela administração pública;
• Realização de estudos por órgãos de pesquisa;
• Execução regular de direitos em processo
judicial, administrativo ou arbitral;
• Proteção da vida ou da incolumidade do titular ou de terceiro;
• Tutela da saúde, exclusivamente, em
procedimento realizado por profissionais da
saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;
• Garantia de proteção à fraude e à segurança
do titular, nos processos de identificação
e autenticação de cadastro em sistemas
eletrônicos.

Contudo, deve-se ter cuidado para não decidir
qual base legal adotar de uma forma simplista, escolhendo o consentimento ou legítimo interesse
como “cartas coringas”.
O consentimento, em especial, exige muita cautela em sua utilização na medida em que pode ser
revogado pelo titular a qualquer momento, situação que será detalhada adiante.
Na hipótese de ser utilizado o consentimento, ele
deve ser coletado de forma específica, sendo dado
de forma livre, informada e inequívoca, sob pena
de ser consentimento nulo com base em sua falta
de transparência.

A experiência da União Europeia, se seguida pela
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD),
órgão que será responsável por orientar, fiscalizar e
penalizar as empresas com base na LGPD, indica
uma tendência a penalizar as empresas que utilizam bases legais equivocadas ou que não observam as limitações trazidas pelo consentimento.
A lei prevê inúmeras penalidades, que irão variar
dependendo da gravidade da infração, desde simples notificação até a aplicação de multa no valor
correspondente a 2% do faturamento do negócio,
limitado a 50 milhões de reais por infração.

Há ainda a previsão de proibição do uso de dados,
dar publicidade a eventuais vazamentos que porventura ocorrerem e os negócios podem ter as suas
atividades de tratamento de dados suspensas, parcial ou totalmente, mediante assinatura de termo
de ajustamento de conduta, que poderá condicionar a continuidade das atividades que envolvem o
tratamento de dados pessoais à conformidade integral da empresa.
O custo das penalidades vai além da questão financeira, porque a publicidade de falhas na proteção e
dados podem ser extremamente negativas para a
imagem do empreendimento.

O que são
direitos do
Titular?
Muito embora as penalidades previstas pela LGPD
tenham sido adiadas para agosto de 2021, todo o
restante da legislação está plenamente em vigor, o
que inclui os direitos do titular dos dados pessoais.
A LGPD denomina titular de dados a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são
objetos de tratamento. É, portanto, o cliente que
informa seus dados pessoais, o usuário do aplicativo ou site, em suma, a pessoa a que aqueles dados
se referem.
O controlador, por sua vez, é a pessoa natural ou
jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Logo, a empresa que solicita, utiliza
ou simplesmente armazena dados pessoais, é controladora perante a Lei.

Os direitos do titular trazidos pela LGPD são informações cujo acesso é garantido, mediante requisição realizada a qualquer momento pelo titular.
Resumidamente, os direitos do titular são:

• Confirmação de Existência de Tratamento – O
titular dos dados pode solicitar e acessar todos
os seus dados pessoais tratados pelo controlador;
• Retificação – O titular de dados pode solicitar
a correção de dados incompletos, inexatos ou
desatualizados;
• Cancelamento ou Exclusão – O titular pode, a
qualquer momento, solicitar o cancelamento ou
exclusão de dados desnecessários, excessivos
ou tratados em desconformidade com a LGPD;
• Portabilidade – O titular tem o direito de transferir os seus dados pessoais para outro controlador;
• Informação – O titular pode solicitar as informações sobre quais entidades públicas e
privadas o controlador realizou o compartilhamento de dados;
• Revogação do Consentimento – O titular pode,
a qualquer momento, interromper o tratamento
de dados realizado com base no consentimento,
através de sua revogação.

Note-se que os direitos elencados podem ser ampliados pela Autoridade Nacional de Proteção de
Dados e podem ser exercidos a qualquer momento, sem custo pelo titular. Assim, o controlador deve
fornecer de forma facilitada o acesso aos meios
de comunicação que permitam atender às solicitações do titular de dados.
Naturalmente que o direito do titular em tela culmina na existência de uma obrigação do controlador dos dados, que deverá providenciar meios de
acesso ou solicitação de acesso ao titular, e meios
de, nos prazos legais, fornecer as informações solicitadas, no formato solicitado pelo titular, podendo se eximir apenas em hipóteses extremamente
restritas, como a existência de segredo comercial
ou industrial.

Os prazos para cumprimento das solicitações do
titular já delimitados pela LGPD são consideravelmente curtos, sendo de 15 dias o prazo para o atendimento de solicitações relativas à confirmação de
existência de tratamento.
Ainda a LGPD traz a previsão sobre o armazenamento dos dados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso, exigindo assim uma revisão dos formatos e meios adotados nos bancos
de dados.

Como iniciar a adequação
da minha empresa à
LGPD?
A busca da conformidade de proteção de dados
não deve ser complexa, iniciando com atitudes
simples que reflitam uma real mudança de cultura
na empresa.
O nível de maturidade quanto à proteção de dados
pessoais de uma empresa muito dificilmente será
alterado de forma repentina, mediante a adoção
de medidas bruscas.
Em contrapartida, a mera adoção de novos
procedimentos sem a compreensão da importância deles, possivelmente será inócuo, com os funcionários voltando aos hábitos antigos rapidamente.

Por isso é importante mudar a cultura
geral da instituição, para que a proteção de
dados seja internalizada em atitudes simples, e
depois, em uma revisão completa do
como a empresa atua.

• Proponha bate papos envolvendo funcionários
de diferentes setores sobre proteção de dados
pessoais, não só na instituição, mas a importância disso no dia a dia. A LGPD traz reflexos para
todos, no seu dia a dia;
• Reveja procedimentos simples, como descarte
de documentos em lixeiras, excesso de documentos contendo dados pessoais sobre as mesas
ou abertos nas telas, facilitando o acesso indevido a informações;
• Aplique o minimalismo na coleta de dados, deixando de coletar informações
desnecessárias, cuja ausência de coleta nada
impactará nos serviços prestados;
• Disponibilize em seu website e-mail facilmente
identificável como relacionado a proteção de
dados, que poderá ser utilizado pelo titular para
envio de solicitações, e mantenha controle diário
de eventuais pleitos recebidos por tal canal.

Atitudes simples são os primeiros passos pela busca da conformidade. Contudo, é relevante lembrar
que a Lei Geral de Proteção de Dados traz algumas
exigências específicas e de maior complexidade,
que devem ser atendidas.
Uma delas é a definição da figura do Encarregado,
reprodução do Data Protection Officer presente
na legislação europeia, 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).
Sua indicação é obrigatória e há uma série de
requisitos formais para a atuação.

Da mesma forma, há relatórios, como o Relatório
de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, cuja
exigência é trazida pela LGPD, e que devem atender
a forma específica, sendo possível sua solicitação a
qualquer momento pela ANPD.
É altamente recomendada que, a fim de atender
aos requisitos da LGPD, seja promovida a contratação de consultoria especializada, que auxiliará não só no atendimento das formalidades da lei,
mas também fará a assessoria de controle e majoração do nível de maturidade da empresa.
Com a melhoria dos processos e atendimento aos
requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, são
esperados diversos benefícios que vão além da
conformidade legal.

Em pesquisa realizada pelo IAPP, um dos maiores
órgãos relacionados à proteção de dados a nível
mundial, constatou-se uma série de benefícios trazidos pelo aumento da maturidade em programas
de conformidade com proteção de dados pessoais:
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Fonte: “Benefits, Attributes and Habits of Mature
Privacy and Data Protection Programs”, pesquisa
realizada pela International Association of Privacy
Professionals (IAPP)

Em suma, não há como evitar a Lei Geral de Proteção
de Dados, ela já é uma realidade. Os titulares já podem a qualquer momento realizar solicitações e
a tendência é que a busca por empresas que respeitem a privacidade dos usuários cresça, dado o
aumento de preocupação com o tema.
A questão é quando iniciar a busca da conformidade, e, a verdade, é que o quanto antes é melhor,
mesmo que iniciando por meio de medidas simples, como a busca pelo conhecimento e propagação dele dentro da cultura da empresa.
É a preocupação com a proteção de dados, muito
além da preocupação com a LGPD, que diferenciará as empresas cuja conformidade é um sacrifício,
das empresas que conseguem colher benefícios
do novo – e inevitável – cenário.
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