
FAQ LGPD

1. A LGPD já está em vigor?
Sim, desde 18/09/2020.

Saiba mais: A LGPD está em vigor desde 18 de setembro de 2020, com exceção das
sanções administrativas, as quais terão vigência a partir de 1º de agosto de 2021, por
força da Lei nº 14.010/2020.
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2. Será que ela “vai pegar”?
Já “pegou”. Ações administrativas e judiciais estão sendo promovidas, e já há decisões judiciais com
base na LGPD.

Saiba mais:  Como visto, apesar da lei ser uma novidade, engana-se quem pensa que o assunto é
igualmente novo. Há, sim, maturidade suficiente sobre o tema para aplicação da lei, apesar de
diversos pontos estarem pendentes de regulamentação. Não à toa, já há decisões judiciais com
fundamentação na LGPD e antes mesmo da sua vigência diversas empresas nacionais sofreram
sanções com base em ações promovidas pelo Ministério Público.
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3. A LGPD é uma lei nova?
A lei é nova, mas seu tema é antigo e já encontrava respaldo em outras normas no Brasil, porém de maneira
concentrada em temas específicos.

Saiba mais: A lei em si é nova. Porém, o tema tratado (proteção de dados pessoais e privacidade) não é
uma novidade. A privacidade existe desde os primórdios da humanidade, ganhando novas roupagens com
o avanço das civilizações. Formalmente falando, a primeira aparição do “direito à privacidade” remonta de
um artigo publicado na revista “Harvard Law Review” no ano de 1890. No Brasil, o tema já vinha sendo
tratado em diversas leis e normas esparsas, e a origem da LGPD remonta em discussões desde 2010.
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4. Qual a finalidade e o objetivo da lei?
Regulamentar, em âmbito nacional, o uso de dados pessoais, tendo como objeto a proteção dos dados
pessoais. A longo prazo a lei busca garantir segurança jurídica e contribuir para o desenvolvimento
econômico e tecnológico do país.

Saiba mais: Para atingir seus objetivos, a lei estabelece os fundamentos da proteção de dados pessoais e
prevê uma série de hipóteses de tratamento e direitos aos titulares, bem como princípios e diretrizes que
devem ser observados pelos agentes de tratamento, garantindo maior controle aos titulares do dados,
maior transparência nas atividades de tratamento de dados pessoais, e maior confiança na relação entre os
titulares e os agentes de tratamento.
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5. A lei se aplicará à minha empresa?
Sim! Desde que sua empresa trate dados pessoais no Brasil, ou então, mesmo que estrangeira, ofereça bens
ou serviços ao mercado brasileiro ou colete dados no Brasil.

Saiba mais: A LGPD se aplica a todas as pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou
estrangeiras, independentemente do meio (físico ou virtual), do país de sua sede (Brasil ou qualquer outro) ou
do país onde estejam localizados os dados (Brasil ou qualquer outro). Desse modo, a LGPD tem aplicabilidade
quando a operação de tratamento seja realizada no Brasil, quando a atividade de tratamento tenha por
objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços no Brasil, ou o tratamento de dados de indivíduos
(mesmo que estrangeiros) localizados no Brasil, ou, ainda, quando os dados pessoais objeto do tratamento
tenham sido coletados no Brasil.
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6. Isso significa que estou sujeitx à LGPD mesmo sendo profissional
autônomx?
Sim. Desde que você trate dados pessoais com fins econômicos e que não sejam
exclusivamente particulares, não importará se você é pessoa física ou jurídica.

PARTE 1/3



FAQ LGPD
7. Mas, há exceções em que a lei não se aplica?
Sim, em situações específicas que dependerá da análise do caso concreto.

Saiba mais: A Lei traz algumas situações em que não será aplicável, tais como tratamentos para fins
jornalísticos, acadêmicos, artísticos, segurança pública e atividades de investigação, entre outros. Em
determinados casos, mesmo que a LGPD não se aplique, ainda deverão ser observados os princípios
e os direitos previstos na LGPD, o que ressalta a importância ao cumprimento da norma por todos os
agentes de tratamento.
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8. Quem são os agentes de tratamento?
O controlador (quem decide sobre o tratamento) e o operador (quem realiza o tratamento a mando
do controlador).

Saiba mais:  São os responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais, sendo classificados como
“controlador” e “operador.” O controlador é toda pessoa natural ou jurídica, de direito público ou
privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. O operador é
toda pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados
pessoais em nome do controlador.
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9. O que é “tratamento” de dados pessoais para fins da lei?
Tudo que se faça com dados pessoais.

Saiba mais: É toda operação realizada com dados pessoais, como coleta, produção, recepção,
classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento,
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,
transferência, difusão ou extração.
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10. O que é “dado pessoal” para os fins da lei?
Toda informação que possa identificar alguém, seja no ambiente físico ou virtual.

Saiba mais: É toda informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável, ou seja, é
qualquer informação que isolada ou em conjunto, dentro de um ambiente ou contexto, permita
identificar alguém, não importando o meio de operação, seja ele físico (por exemplo, informações em
papel) ou virtual (como arquivos e dados digitais).
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11. A lei também protege dados de pessoas jurídicas?
Não, mas se aplica aos dados de pessoas físicas dentro de documentos de pessoas jurídicas.

Saiba mais:  A lei não se aplica às informações relacionadas às pessoas jurídicas em si. Mas, é preciso
cuidado, pois muitos documentos empresariais ou comerciais possuem dados de pessoas naturais
(físicas), sobre os quais se aplica a LGPD. É claro que outras normas protegem dados de pessoas
jurídicas, tal como a Lei nº 9.279/1996 e outras disposições civis e penais.
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12. Ouvi falar sobre dados pessoais sensíveis, o que seriam?
São dados pessoais que além de identificar possam discriminar alguém.

Saiba mais: É todo 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. Por exemplo, o acesso às dependências da empresa
por dados biométricos (digital ou facial).
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13. Em quais hipóteses eu posso tratar dados pessoais?
O tratamento deverá corresponder a alguma base legal, ou seja, o tratamento não é a regra, de modo que
cada operação de tratamento deverá estar relacionada a uma hipótese legal e devidamente documentado.

Saiba mais: A lei traz diversas hipóteses de tratamento, dispostas em 10 incisos diferentes, não havendo
hierarquia entre elas. A ideia é que cada operação de tratamento esteja fundamentado em uma das
hipóteses, sendo possível verificar, em cada caso, qual a base autorizadora para o tratamento. O
consentimento do titular é uma das hipóteses mais célebres, mas há uma infinidade de outras situações em
que a base legal não será o consentimento.
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14. Isso significa que não preciso colher o consentimento para todo tratamento?
Exato, o consentimento é apenas uma entre outras hipóteses.

Saiba mais: Nem sempre o consentimento será a hipótese legal adequada para o tratamento a ser
desenvolvido, sendo que o enquadramento incorreto da base legal poderá acarretar em
descumprimento da LGPD e, consequentemente, aplicação de sanções.
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15. E quanto aos dados pessoais sensíveis, quando poderei tratá-los?
Há hipóteses legais específicas para o tratamento de dados pessoais sensíveis, sendo um rol menor
do que o previsto para o tratamento de dados pessoais comuns.
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16. Minha empresa trata dados pessoais de crianças e adolescentes. Há algo que
devo considerar?
Com certeza. A LGPD traz regras específicas para tratamento desses dados, merecendo atenção
especial por parte dos agentes de tratamento.

Saiba mais: Entre as previsões está a obtenção do consentimento específico fornecido por pelo menos
um dos pais ou pelo responsável legal, salvo se necessário para sua proteção ou para contatar os pais
ou o responsável legal.
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17. Meu negócio está relacionado com o Poder Público. Também estou sujeitx à
LGPD?
Sim, tanto os órgãos da administração pública quanto empresas privadas a eles relacionados
possuem regras específicas para esses casos, por exemplo quanto ao compartilhamento de dados
pessoais com órgãos da administração pública.
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18. Preciso transferir dados para fora do país, a LGPD se aplica?
Sim, existem previsões para transferência internacional de dados pessoais. Isso significa que se sua sede for
em outro país, ou você contratar com empresas estrangeiras, deverá seguir diretrizes específicas da LGPD.

Saiba mais: É importante ter em mente que em muitas situações essas disposições serão aplicáveis. Hoje em
dia, com o mundo cada vez mais digital, a transferência internacional de dados pessoais é mera questão de
segundos, podendo ocorrer por um simples aplicativo ou e-mail. Além da LGPD, outras normas
internacionais de proteção de dados pessoais podem ser aplicáveis.
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19. A lei vale para os dados pessoais que já estou em posse, ou apenas os que eu
tratar a partir da vigência da LGPD?
Vale para todos. Por isso a importância de adequação o quanto antes - cada dia que passa é um dia a
mais coletando e tratando dados pessoais.
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20. Como serão definidas as responsabilidades pelo descumprimento à LGPD?
Controlador e Operador respondem pelos danos causados em violação à LGPD. Por regra, o titular dos
dados pessoais é tido como “hipossuficiente” e a lei irá priorizar a sua efetiva indenização, adotando uma
lógica parecida com o Código de Defesa do Consumidor.

Saiba mais: A responsabilidade na LGPD, via de regra, solidária e sobremaneira objetiva. Será possível a
inversão do ônus da prova a favor dos titulares. As ações poderão ser ajuizadas de maneira individual ou
coletiva em Juízo. Outras normas poderão ser utilizadas em conjunto para atribuição das responsabilidades,
como Código Civil e Código de Defesa do Consumidor.
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21. Quem dará cumprimento à LGPD?
Essa tarefa foi concedida à Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD). Ela atuará nos
aspectos educacional, regulatório, fiscalizatório e sancionatório.

Saiba mais: embora os dispositivos que tratam da ANPD estejam em vigor desde 28 de dezembro de 2018, o
órgão ainda não está instituído formalmente. Em agosto de 2020 foi publicado o Decreto nº 10.474/2020,
que define a estrutura regimental da ANPD. É necessário que a autoridade esteja em funcionamento antes
de 1º de agosto de 2020 para aplicação das sanções administrativas da lei.
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22. Quem é o “encarregado”? Devo indicar?
É a pessoa (física ou jurídica) indicada para atuar como canal de comunicação entre a empresa, os titulares dos
dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Saiba mais: também chamado de “data protection officer”, o encarregado deverá ser indicado tanto pelo
controlador, quanto pelo operador, ou seja, cada agente de tratamento deverá ter o seu. O encarregado terá
algumas funções definidas pela lei, agindo como “head” das práticas de proteção de dados pessoais na empresa e
como canal de comunicação entre a empresa, autoridade e titulares. Suas informações de contato deverão ser
divulgadas publicamente (preferencialmente no site da empresa). Até que sobrevenha regulamentação específica
pela ANPD, todos os agentes de tratamento estão obrigados a indicar um encarregado. É necessária cautela quanto
a indicação, pois a indicação errônea poderá acarretar na aplicação de sanções à empresa.
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23. A LGPD prevê as medidas que devo tomar para cumprir com a lei?
Em partes. São poucas e insuficientes as medidas que a LGPD estabelece para adequação, exigindo um
processo de assessoria especializado e personalizado à empresa. 

Saiba mais: A lei estabelece algumas medidas que podem ser adotadas, tal como adoção do “privacy by
design”, elaboração de relatórios de impacto e estruturação de um programa de governança em
privacidade. Porém, são poucas as previsões específicas, de modo que a lei utiliza um conceito mais
abrangente de “segurança e boas práticas de governança e proteção de dados pessoais”. Cada empresa
deverá se submeter a um processo customizado de adequação.
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24. Se eu descumprir a lei, estou sujeito à multa?
Sim. A cada infração a multa pode ser simples ou diária, de até 2% do faturamento da empresa,
limitada a R$ 50 milhões.

Saiba mais: As sanções serão aplicadas por infração ou conjunto de infrações (por exemplo,
vazamento de um banco de dados pessoais), de maneira isolada ou cumulativa. No caso de multas,
para definição do valor será observada metodologia a ser desenvolvida pela ANPD por meio de
regulamento próprio.
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25. Há outras sanções além de multa?
Sim, além de multa há outros 8 tipos de sanções, tais como publicização da infração, bloqueio ou
eliminação dos dados pessoais objeto da infração, suspensão ou proibição do exercício da atividade de
tratamento de dados, entre outras.

Saiba mais: As penalidades vão muito além de multa, podendo atingir a própria capacidade e legitimidade
do tratamento de dados pessoais pela empresa. É possível que, dependendo da situação, a empresa seja
impedida de continuar a tratar dados, o que, a depender da empresa, acarretará na interrupção das suas
atividades e desenvolvimento do seu negócio.
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26. Poderei me defender antes das aplicação da sanções?
Sim. Uma vez que as sanções são de caráter administrativo elas só poderão ser aplicadas após
procedimento administrativo que possibilite a oportunidade de ampla defesa.

Saiba mais: Além do processo administrativo, as sanções deverão ser aplicadas de acordo com as
peculiaridades do caso concreto e considerados alguns parâmetros e critérios definidos pela LGPD, os
quais terão a função de atenuar ou agravara a penalidade. Por esse motivo se faz imprescindível a
assessoria técnica e especializada para realização da defesa.
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27. As penalidades se resumem à LGPD?
Não. É possível que a empresa seja responsabilizada por outros órgãos nos limites de suas competências
(MP, Procon, Agências reguladoras, etc), bem como em outras esferas (cível e criminal).

Saiba mais: As sanções da LGPD são de caráter administrativo e aplicadas pela ANDP. É possível que a
empresa seja responsabilizada por outros órgãos no limite de suas competências (MP, Procon, Agências
reguladoras, etc), além de condenações em ações judiciais cíveis ou criminais. Inclusive, essas serão as
maiores penalidades sofridas pela empresa até que a ANPD esteja apta a aplicar as sanções da LGPD. Por
isso se engana quem pensa que somente a partir de 1º de agosto de 2021 as empresas poderão ser
penalizadas.
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28. No que mais o descumprimento à LGPD pode me afetar?
A empresa ainda poderá sofrer forte abalo reputacional, perda de clientes, perda de oportunidades
de negócio, impossibilidade de novas contratações ou de participação em licitações.

Saiba mais: os prejuízos vão muito além da mera aplicação e sanções por órgãos ou autoridades.
Estudos revelaram que mais de 70% dos consumidores não voltariam a fazer negócio em caso de
violação de dados. Diversas empresas sofreram perdas milionárias (e até bilionárias) por incidentes
de segurança. A imagem da empresa pode ser associada ao incidente mesmo após a adoção das
medidas corretivas causando-lhe prejuízos incomensuráveis ao longo do tempo.
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29. Ouvi dizer que é custoso se adequar. Quanto terei que investir?
Pelo contrário: como descrito anteriormente, não se adequar pode ser muito mais custoso. A adoção de
medidas deverá respeitar a realidade de cada empresa, garantindo, assim, que a LGPD cumpra seus
objetivos.

Saiba mais: Por ora, o que mais importa é “colocar a mão na massa”, partindo da identificação dos pontos
mais sensíveis e do core do negócio da organização, delimitando e classificando os riscos e as prioridades
quanto ao tratamento de dados pessoais e garantindo os direitos dos titulares. Assim, deverá ser elaborado
um plano de ação que corresponda à exigências da LGPD (e outras normas nacionais ou internacionais
eventualmente aplicáveis) dentro da realidade da empresa.
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30. Estou convencidx, vou me adequar. Por onde começo?
Cada empresa e cada negócio deverá contar com assessoria técnica especializada e se submeter,
integralmente, ao desenvolvimento de um programa personalizado, que atenda às necessidades da
organização e busque cumprir com as determinações da lei, com atenção especial aos princípios da
LGPD, aos direitos dos titulares e à Segurança da Informação. É um trabalho extenso, que não se
resume à elaboração de uma política ou atualização de um procedimento. Não será um fim em si
mesmo, ou seja, o programa irá necessitar de acompanhamento e revisões periódicas e importará em
uma mudança cultural na empresa. É melhor demonstrar comprometimento do que estar de mãos
vazias.
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