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O QUE É A LGPD? 

A LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Lei 13.709/2018 – tem

como objetivo proteger o tratamento dos dados pessoais no Brasil. 

Dispõe o art. 1º da LGPD que:

Art. 1º Esta 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 liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.

Ou seja, a LGPD estabelece regras a respeito do tratamento dos dados
pessoais, por meio físico ou digital, visando proteger os direitos

fundamentais da liberdade, da privacidade, livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural.



QUAIS OS FUNDAMENTOS DA LGPD?
 

O art. 2º. da LGPD estabelece que a disciplina da proteção de dados pessoais

tem como fundamentos:

I - o respeito à privacidade;

II - a autodeterminação informativa (o titular de dados pessoais deve ter

controle, ou ao menos plena transparência, sobre a destinação dada às suas

informações pessoais e como serão utilizadas e para qual finalidade);

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de
opinião;

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a
dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.



 

O QUE É PRIVACIDADE 
 

 

PRIVACIDADE COMO O “DIREITO DE ESTAR SÓ” 
 Samuel Warren e Louis Brandeis – The right to privacy 

 Marco Inicial

 

O pioneiro artigo sobre privacidade de Warren e Brandeis, publicado na

Harvard Law Review e intitulado “The Right to Privacy”, no qual os

autores denunciavam como a fotografia, os jornais e aparatos

tecnológicos tinham invadido os domínios da vida privada e doméstica.

No referido artigo de Warren e Brandeis, a proteção à privacidade teve

um caráter individualista em seus primórdios, visando garantir o 

 

DIREITO A SER DEIXADO SÓ
 



O QUE É DADO PESSOAL? 

DADO PESSOAL É QUALQUER INFORMAÇÃO RELACIONADA A
UMA PESSOA QUE A IDENTIFICA OU A PERMITE IDENTIFICÁ-LA,
SEJA DIGITAL OU FÍSICO, COMO EXEMPLO, UMA FICHA DE
REGISTRO DO EMPREGADO, NOME, RG E CPF DO TRABALHADOR

DADOS PESSOAIS PERTENCEM ÀS PESSOAS E POR ESSA RAZÃO
NÃO PODEM SER TRATADOS POR QUEM UTILIZA ESSES DADOS –
PESSOAS FÍSICAS OU EMPRESAS – DA FORMA QUE BEM
ENTENDEM



DADO PESSOAL SENSÍVEL

Devido alguns dados deterem uma importância maior a lei conferiu um

tratamento mais rigoroso, são os chamados “dados pessoais sensíveis”.

Dado pessoal sensível é todo dado pessoal que possa gerar algum
tipo de discriminação ou dano ao titular

Nos termos da LGPD dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre

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

AS EMPRESAS TRATAM DIVERSOS DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS DE
SEUS EMPREGADOS, A EXEMPLO, DE ATESTADOS MÉDICOS
ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS, EXAMES
TOXICOLÓGICOS E DE GRAVIDEZ, CONTROLE DE PONTO POR
BIOMETRIA etc.

 



O QUE É TRATAMENTO DE DADOS? 

Saiba que a intenção da LGPD não foi impedir o uso de dados pessoais, mas
sim, permitir que sejam usados de forma prudente e sem excessos ou abusos.

A LGPD se aplica a todos que realizam tratamento de dados pessoais, seja
pessoa física ou pessoa jurídica de direito público ou privado. 

TRATAMENTO DE DADOS é toda operação realizada com dados pessoais,
como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação,
utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento,
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

TODA EMPRESA TRATA DADOS PESSOAIS DE SEUS EMPREGADOS AO
COLETAR DADOS PARA EFETUAR A ADMISSÃO DO TRABALHADOR,
PREENCHER A FICHA DE REGISTRO E CELEBRAR O CONTRATO DE
TRABALHO, AO INCLUI-LOS NO PLANO DE SAÚDE, PARA FORNECER OS
BENEFÍCIOS DE VALE TRANSPORTE E VALE REFEIÇÃO, QUANDO TEM
DO ACESSO A EXAMES MÉDICOS ETC.

E por serem os empregados os titulares de dados, as empresas têm a
obrigação de garantir os direitos previstos na lei e proteger os dados
pessoais de seus colaboradores.



PRINCÍPIOS DA LGPD
 

Agora que você já sabe o que é tratamento de dados pessoais, importante

saber que todo tratamento deve observar a BOA-FÉ e os seguintes

PRINCÍPIOS:

I - FINALIDADE: realização do tratamento para propósitos legítimos,

específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de

tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as finalidades

informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - 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;

IV - LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e

gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a

integralidade de seus dados pessoais;

V - QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza,

relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o

cumprimento da finalidade de seu tratamento;



VI - TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de informações claras,

precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os

respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e

industrial;

VII - 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;

VIII - PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de

danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX - NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de realização do tratamento

para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - 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 pessoais

e, inclusive, da eficácia dessas medidas.



COMO A LGPD AUTORIZA O TRATAMENTO DOS
DADOS PESSOAIS?

 
A LGPD traz algumas BASES LEGAIS que autorizam o tratamento dos

dados pessoais, como: 

I - CONSENTIMENTO pelo titular;

II - para o CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL ou
REGULATÓRIA pelo controlador;

 

III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de

dados necessários à EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS previstas

em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou

instrumentos congêneres;

IV - para a REALIZAÇÃO DE ESTUDOS POR ÓRGÃO DE PESQUISA,

garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;



V - quando necessário para a EXECUÇÃO DE CONTRATO OU DE
PROCEDIMENTOS PRELIMINARES RELACIONADOS A CONTRATO
DO QUAL SEJA PARTE O TITULAR, a pedido do titular dos dados;

VI - para o EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITOS EM PROCESSO
JUDICIAL, ADMINISTRATIVO OU ARBITRAL;

VII - para a PROTEÇÃO DA VIDA OU DA INCOLUMIDADE FÍSICA do

titular ou de terceiro;

VIII - para a TUTELA DA SAÚDE, exclusivamente, em procedimento

realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade

sanitária 

IX - quando necessário para atender aos INTERESSES LEGÍTIMOS do

controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e

liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados

pessoais; ou 

X - para a PROTEÇÃO DO CRÉDITO, inclusive quanto ao disposto na

legislação pertinente.

 



NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS, AS BASES LEGAIS MAIS
COMUNS SÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU
REGULATÓRIA, EXECUÇÃO DE CONTRATO E PROTEÇÃO DA VIDA
OU DA INCOLUMIDADE FÍSICA DO TITULAR OU DE TERCEIRO.

O consentimento nas relações de trabalho não é a base legal mais

adequada, por ser passível de nulidade por presumir-se estar eivado de

vícios de vontade, decorrente da posição manifestamente

desproporcional ocupada pelo empregado em relação ao seu

empregador, encontrando-se em posição mais vulnerável porque

depende daquele emprego. 



O QUE PODE ACONTECER SE A EMPRESA NÃO
CUMPRIR A LEI? 

 
Além das sanções administrativas previstas na LGPD e que poderão

ser impostas a partir de agosto de 2021 e em valores altos de até 2% do
faturamento da empresa, no seu último exercício, limitado a R$
50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por cada infração
cometida, há um risco ainda maior caso a LGPD não seja respeitada. 

Qual?!

O risco de a empresa vir a sofrer processos judiciais dos

trabalhadores que não tiverem seus direitos previstos na lei respeitados.

A imagem e reputação das empresas que não protegem devidamente

as informações pessoais e privacidade de seus empregados e clientes

poderá ser manchada e impactar de forma negativa o desenvolvimento

do negócio. 



Atente-se que o maior fiscalizador da lei é o próprio titular dos dados
pessoais que poderá requerer a observância aos direitos protegidos na

LGPD e eventuais indenizações a título dano moral, por exemplo, caso

entender que foram violados.

Caso ocorra um incidente de segurança ou vazamento de dados a

empresa deverá tomar uma atitude com rapidez para conter o dano, o

que pode significar um custo muito maior se tivesse tomado as medidas

de prevenção.



COMO SE ADEQUAR À LGPD?

O primeiro passo para a empresa se adequar às regras da LGPD é

identificar quais são os dados pessoais de seus empregados,
clientes, fornecedores, prestadores de serviços e parceiros, que são
tratados na organização. Faça um inventário de todos os dados

pessoais são coletados e utilizados.

Após, será preciso ter clareza dos motivos existentes para a empresa

coletar os dados e qual a finalidade, por quanto tempo necessita manter

armazenados os dados dos seus empregados e ex-empregados e

demais titulares de dados de acordo com as normas que fixam prazos

para o armazenamento dos documentos. 

Em seguida, a empresa podendo contar com uma assessoria jurídica e
de TI deve identificar se a coleta dos dados pessoais é realmente

necessária e qual a base legal prevista na lei que deve ser utilizada para

justificar o tratamento dos dados. 

Necessário, ainda, identificar os riscos mais urgentes e quais as medidas

que precisam ser tomadas de imediato para eliminá-los ou ao menos

minimizá-los.



A empresa precisa revisar os contratos de trabalho, contratos com

prestadores de serviço e outros, criar uma política de privacidade e

segurança da informação, estabelecer procedimentos e fazer a

gestão do mapeamento de todo ciclo de tratamento de dados na

organização, seja de seus empregados, clientes, fornecedores,

parceiros etc, de maneira que todo tratamento de dado pessoal esteja

enquadrado em uma base legal e garantir aos titulares os direitos

previstos na lei. 

Não existe um modelo geral para todas as empresas, mas sim, o projeto

de adequação às regras LGPD se dá de maneira específica para cada

empresa. Não se recomenda copiar o programa de outra empresa, ainda

que do mesmo ramo de atuação, acreditando que conseguirá adequar a

sua empresa, na medida em que cada negócio tem suas próprias

características e somente através de uma análise personalizada será

possível minimizar os riscos mais graves.



COMPLEXIDADE
 

O assunto é complexo para as empresas porque além de tratarem dados
sensíveis de seus empregados são obrigadas a guardar os dados
pessoais inclusive de seus ex-empregados durante considerável período
e, por isso, devem fazê-lo de forma segura. 

Contudo é possível se adequar às regras da LGPD, desenvolver seu
negócio com segurança jurídica, tranquilidade e dessa maneira obter
melhores resultados tornando sua empresa mais rentável e lucrativa.
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