
LGPD: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS



LGPD: CULTURA DE PROTEÇÃO DE DADOS IMPLEMENTADA NO 
BRASIL

O advento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 

13.709/2018)  no Brasil tornou necessário que todos que 

armazenem ou recebem dados pessoais de alguma forma, se 

adequem a uma nova realidade que preza pela proteção das 

informações que estão sob seus cuidados.



Toda pessoa jurídica que de alguma forma realiza tratamento de dados, seja 

de direito público ou privado, terá que se adequar à LGPD.

A pessoa natural também precisará estar em conformidade, salvo se os dados 

tratados forem apenas para fins particulares sem efeitos econômicos, como 

por exemplo, armazenamento de informações em uma agenda telefônica, 

catálogo de e-mails em um computador, etc.



A lei prevê dez requisitos (bases legais) para o tratamento de 

dados. As hipóteses são taxativas. Dentre elas, as mais importantes 

são:

- Consentimento do titular;

- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória;

- Quando necessário para execução de contrato;

- Exercício regular de direito em processo judicial, administrativo 

ou arbitral;

- Para a tutela da saúde, com procedimento realizado por 

profissionais da área da saúde ou entidades sanitárias; e,

- Legítimo interesse.



Para o fim da LGPD, é considerado dado pessoal toda a informação capaz de 

identificar uma pessoa, como por exemplo número de RG, CPF, endereço, 

etc.

Há de ser considerado para tratamento especial os dados tidos como 

“sensíveis” pela lei, que necessitam de uma proteção ainda maior. Entende-se 

por dados sensíveis, informações sobre origem racial ou étnica, convicção 

religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter 

religioso, filosófico ou político.



O intuito da nova lei não é punitivo, sua intenção é a proteger o 

direito dos titulares dos dados, que passam a ter uma maior 

autonomia quanto ao que será armazenado e de que forma suas 

informações serão utilizadas.

No entanto, a não adequação da empresa ou de detentor dos dados, 

em caso de infração, inferirá em sanções administrativas legalmente 

previstas.



As punições vão desde uma simples advertência até uma multa de 2% do 

faturamento do último exercício da empresa, podendo chegar até a cifra de 

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

Além disso, a lei prevê ainda a necessidade de comunicação da infração de 

forma pública, o que pode gerar máculas à reputação de empresa, o que, por 

sua vez, tem o potencial de causar prejuízos incalculáveis. 



Todavia, a adoção de práticas de compliance e a criação de uma 

cultura de conscientização na empresa, reduz o risco de infrações a 

um patamar mínimo.

Para isso, o escritório MCFL em parceria com a WEB STORE, uma vez 

que os serviços são multifacetários, estão aptos a deixar você ou sua 

empresa em plena conformidade com a nova legislação.
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