
1) Qual é a lei que protege os dados sensíveis?

No Brasil, a lei criada para regular os dados pessoais e sensíveis é a 
LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados, lei 13.708/2019. A regulação foi 
sancionada pelo ex-presidente Michel Temer, em 2018, mas só passa a vigorar 
em Agosto de 2021, dando tempo para que as  empresas  se  adaptem  à  nova 
realidade. 

A LGPD foi criada para definir, de forma mais clara, as bases para a 
proteção de dados em um mundo cada vez mais conectado, e serve de 
complemento para outras leis específicas de proteção de pessoas físicas. Por 
exemplo: 

▪ Constituição Federal;

▪ Código Civil;

▪ Lei do Acesso à Informação;

▪ Código de Defesa do Consumidor;

▪ Lei do Cadastro Positivo;

▪ Marco Civil da Internet.

A última lei citada, o Marco Civil da Internet, foi a primeira lei nacional que 
teve 100% de foco no mundo digital. Mesmo com sua efetividade, ela não 
abrange a realidade atual de produção ininterrupta de dados. 

Quais dados são considerados sensíveis? 

Os dados sensíveis são aqueles que podem revelar características 
físicas, opiniões políticas, religião e qualquer outro dado que possa gerar 
discriminação. Eles são definidos no artigo 5º da LGPD, no inciso II, e são: 

▪ etnia;

▪ religião;

▪ posicionamento;

▪ participação em sindicatos;

▪ ponto de vista filosófico ou político;



▪ dados referente à saúde ou à vida sexual; 

▪ dados genéticos ou biométricos. 

 No artigo 11, são definidas as situações em que o tratamento desse 
tipo de informação é permitido. A hipótese definitiva é: os dados só 
poderão ser tratados com o consentimento explícito do titular. No artigo 8º, 
é destacado o respeito que deve ser dado aos dados sensíveis, além de 
mencionar a finalidade específica. 

Quais as diferenças entre dados sensíveis e não sensíveis? 

 Os dados pessoais não sensíveis são aqueles que, juntos ou sozinhos, 
podem identificar uma pessoa, como: nome, idade, CPF, RG, CEP, endereço IP, 
cookies, data de nascimento e outros. Já os dados sensíveis, como vimos no 
tópico acima, permitem a identificação de características pessoais que 
abrem margem para a discriminação. 

 Apesar de serem muito mais valioso para as empresas, que podem 
segmentar o seu público por características pessoais utilizando a 
inteligência artificial muito importante que o titular esteja de acordo com 
esse tratamento. 

Como os dados sensíveis devem ser tratados? 

A palavra-chave em relação à proteção de dados é: consentimento. As leis de 
proteção de dados entregam o protagonismo ao titular. Ou seja, para uma 
empresa captar, armazenar e tratar os dados de uma pessoa, ela deverá ter o 
consentimento explícito. 

O aviso sobre a captação dos dados precisa ser claro, sem letras miúdas e 
botões pré-acionados, com funções de avançar, prosseguir, aceito, OK e o que 
mais induzir o usuário a se apressar. 

Além de informar os motivos da captação de dados, a empresa deve comunicar 
a forma de tratamento e o tempo em que os dados ficarão no banco de dados 
da organização. 

No entanto, mesmo com os dados sob controle da empresa, quem tem o poder 
decisório sobre a edição, remoção, inclusão e transporte de dados é o titular. 
Cabe à companhia manter a segurança dos dados e, em caso de vazamento ou 
invasão, deverá informar o titular imediatamente. 

 

 



 

A LGPD deixa bem claro quem são as pessoas envolvidas no tratamento dos 
dados: 

▪ o titular — é o proprietário dos dados, pessoa física; 

▪ o controlador — é a empresa ou pessoa física que ficará responsável, 
definindo como, por que e até quando as informações ficarão armazenadas; 

▪ o operador — é a empresa que fará o tratamento desses dados sob as 
orientações do controlador, que pode ser uma agência terceirizada, por 
exemplo; 

▪ o encarregado — é a pessoa física que será designada pela empresa 
controladora e será o canal de comunicação entre as partes envolvidas. 

Quais são as sanções previstas para quem descumprir a lei? 

 Primeiramente, em caso de disputa judicial, caberá ao controlador o ônus 
da prova de que o titular consentiu de forma explícita à captação dos dados e 
que as informações foram tratadas como foi acordado. 

 Em caso de comprovação de má utilização dos dados sensíveis, de 
acordo com a LGPD, a empresa poderá sofrer as seguintes sanções: 

▪ advertência com prazo estipulado para adoção de medidas corretivas; 

▪ multa de até 2% do lucro do faturamento do último exercício, limitada a 
R$50 milhões; 

▪ multa diária; 

▪ divulgação da infração após a apuração e comprovação do problema; 

▪ os dados pessoais referentes à infração ficarão retidos até que haja a 
regularização; 

▪ eliminação dos dados pessoais referentes à infração. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Recomendações para adequação a LGPD: 
 
1. Montagem de um comitê específico para proteção de dados, contendo 

um responsável por cada área da empresa, que deve eleger o 
Encarregado (DPO – Data protect Oficcer) e estabelecer todos os 
processos que envolverão a adequação; 

2. Mapeamento de todos os dados tratados por cada área da empresa, a 
fim de que ser realizada a filtragem dos dados que não são albergados 
pela LGPD e dos dados pessoais que são tutelados pela LGPD. 

3. Após a filtragem, deve ser relatado todo o trânsito percorrido pelo dado 
pessoal, desde sua coleta até seu arquivamento ou eliminação (ciclo de 
vida), inclusive analisando quais pessoas tem acesso aos dados e o 
motivo da liberação de tal acesso (comitê e DPO devem interagir e 
circular por todas as áreas); 

4. Após mapeados todos os dados, deve ser verificada em qual hipótese 
de possibilidade de tratamento cada dado está inserido (artigos 7º, 11 
ou 14, da LGPD). Indica-se dar preferência ao enquadramento do 
tratamento às modalidades que não dependerem de consentimento e, 
apenas em caso de necessidade, buscar o consentimento expresso e 
inequívoco do titular para fazer a gestão desses consentimentos; 

5. Verificar os riscos envolvidos no tratamento realizado (inclusive, 
monitorando e restringindo o acesso de pessoas desnecessárias aos 
dados) e elaborar, periodicamente, um relatório de impacto (com a 
descrição dos tipos de dados tratados, a metodologia de tratamento e 
fluxo dos dados, a localidade dos dados (físicos e eletrônicos), as 
medidas tomadas para garantia da segurança das informações, análise 
a respeito das medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de 
riscos e suas respectivas eficiências, histórico de eventuais vazamentos 
ocorridos, nome do responsável pela gestão e avaliação (DPO), dentre 
outras informações que a Autoridade Nacional entender necessária 
após sua estruturação); 

6. Criar uma política interna de compliance, governança e boas 
práticas, que estabeleçam procedimentos, normas de segurança, 
ações educativas e mitigação de riscos no tratamento e proteção 
de dados pessoais, bem como adaptar todos os documentos 
internos e externos (e, na medida do possível, exigir cumprimento 
aos procedimentos de proteção de dados de seus fornecedores); 

7. Criar um planejamento de comunicação (aos órgãos fiscalizatórios, aos 
titulares e, caso necessário, à imprensa) em caso de incidentes 
(vazamentos) de segurança que possam acarretar riscos ou danos; 

8. Criar um método de gerenciamento e atendimento aos pedidos dos 
titulares e dos órgãos reguladores, especialmente da ANPD(Agencia 
Nacional de Processamento de Dados que será a agencia responsável 
pela regulamentação da Lei); 

9. Realizar treinamentos, workshops e seminários, de maneira contínua, a 
fim de melhor institucionalizar esta nova cultura de proteção de dados, 



de modo que todos os funcionários que tratem dados pessoais estejam 
aptos ao cumprimento da LGPD, especialmente aqueles que lidarem 
diretamente com os titulares dos dados. 

 


