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1. Visão geral da LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709, foi promulgada em 14 de agos-
to de 2018, e teve sua vigência plena a partir de 01.08.2021, possuindo o objetivo de regular 
as atividades de tratamento de dados pessoais. A razão do extenso lapso temporal ocorrido 
entre a data de publicação e o início da vigência da legislação, também conhecido por vacatio 
legis, demonstra a complexidade de ações que necessitam ser tomadas por empresas e ór-
gãos públicos que precisam se adaptar aos novos parâmetros legislacionais. 

2. O que é a LGPD?

A Lei Geral do Proteção de Dados se aplica a qualquer operação de tratamento de da-
dos, estejam eles em meio digital ou não, realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica, 
de direito público ou privado, que tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou 
serviços localizados em território nacional. 

A nova lei busca criar um cenário de segurança jurídica, com a padronização de normas 
e práticas, tendo por objetivo proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacida-
de dos indivíduos, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

A lei é fundamentada em diversos elementos constitucionais para sua aplicação, como: 
o respeito à privacidade; à autodeterminação informativa; a liberdade de expressão, de infor-
mação, de comunicação e de opinião; a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 
o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; entre outros. 

3. Aplicações e exceções da lei 

De acordo com o artigo 3º da LGPD, estão sujeitas à aplicação da LGPD todos os trata-
mentos de dados pessoais, que cumpram os seguintes requisitos: sejam realizados no Brasil, 
envolvam a oferta de bens ou serviços para titulares que se encontram no Brasil, indepen-
dentemente do país em que o tratamento ocorra, e que envolvam dados pessoais coletados 
no Brasil.

No tocante a exceção da incidência da Lei geral de Proteção de Dados, estas estão 
elencadas expressamente a partir do artigo 4º, que se resumem aos tratamentos de dados 
pessoais realizados para fins: particulares e não econômicos; exclusivamente jornalísticos, 
artísticos ou acadêmicos; exclusivamente de segurança pública, defesa nacional, segurança 
do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais, e que não tenham 
nenhum contato com o Brasil em toda a cadeia do processamento.
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4. O que são dados pessoais? 

4.1. Dados Pessoais

Conceitua-se como sendo dado pessoal, toda e qualquer informação relacionada a uma 
pessoa física, que seja identificada ou identificável. Portanto, qualquer informação que per-
mita a identificação de determinado indivíduo, vem a ser considerada dado pessoal. Os dados 
pessoais mais comuns são aqueles inerentes a qualquer pessoa natural, como o nome, sobre-
nome, documentos de identificação, endereço residencial, entre outros. 

4.2. Dados pessoais sensíveis

No decorrer do artigo 5º a Lei também dispõe acerca dos dados pessoais sensíveis, no 
qual conceitua-se como sendo dados referentes à origem racial ou étnica, convicção religiosa, 
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou políti-
co, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado 
a uma pessoa natural. 

Neste contexto os dados pessoais sensíveis necessitam de condições especiais para o 
seu tratamento, visto que devido à sua sensibilidade podem levar a realização de atitudes dis-
criminatórias contra seus titulares e, por esse motivo, precisam de proteção especial quando 
vinculados a uma pessoa natural. 
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4.3. Dados das crianças e adolescentes

A lei também demonstra uma preocupação especial acerca dos dados das crianças e 
adolescentes, sendo necessário consentimento específico do responsável para sua coleta e 
tratamento. 

Conforme institui o Estatuto da Criança e do Adolescente ou ECA (Lei nº 8.069/1990), 
lei que busca assegurar a proteção aos menores, considera-se criança a pessoa com até 12 
anos de idade; já adolescente é aquela que possui entre 12 e 18 anos de idade.

5. O que é o tratamento de dados pessoais?

A LGPD define que qualquer atividade realizada com dado pessoal é chamada de tra-
tamento. Ou seja, ao realizar coleta, utilização, acesso, transferência, modificação, análise, 
armazenamento e eliminação de dados pessoais, também se está realizando um tratamento 
do dado pessoal, devendo sempre considerar que não se trata de um rol taxativo, e sim exem-
plificativo. 

Ao contrário do que muito se discute, a LGPD deixa claro que o tratamento de dados 
não diz respeito somente a dados depositados em formato digital, mas também ao uso de 
dados disponibilizados em formato físico. 

Assim, na prática, qualquer uso de dados pessoais será considerado uma atividade de 
tratamento de dados pessoais.

5.1. Quais são as bases legais para o tratamento de dados pessoais? 

O art. 7º elenca as hipóteses no qual poderá haver o tratamento de dados pessoais, 
desde que enquadrado em alguma das situações dispostas no texto legal. As bases legais que 
legitimam o tratamento são: 
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6. Principais sujeitos envolvidos no tratamento de dados pessoais 

Neste tópico será detalhado os principais agentes envolvidos no tratamento de dados 
pessoais, e suas atribuições dentro do escopo legal da LGPD.
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a) Titular dos dados pessoais: é o sujeito diretamente protegido pela lei, é a pessoa natural a 
quem se referem os dados pessoais que são objeto do tratamento.

b) Controlador: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, é quem coleta os 
dados pessoais e toma as decisões em relação a todo o processo de tratamento dos dados, 
define sua finalidade e o tempo de armazenamento.

c) Operador: é a pessoa física ou jurídica que efetivamente realiza o tratamento dos dados 
pessoais em nome do controlador. Vale observar que a lei denomina o Controlador e o Ope-
rador como “Agentes de Tratamento”.

d) Encarregado ou dpo (data protection officer): é a pessoa natural, indicada pelo Controla-
dor para atuar como responsável pela comunicação entre o Controlador, os titulares e a Au-
toridade Nacional de Proteção de Dados, além de orientar o Controlador sobre as melhores 
práticas em relação ao tratamento de dados. A figura do encarregado e suas atribuições estão 
especificamente disciplinadas pelo art. 41 da LGPD.

e) Autoridade nacional de proteção de dados: é o órgão da administração pública indireta 
que ficará responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD, além de 
aplicar sanções por descumprimento da lei, mediante processo administrativo.

7. Princípios da lei geral de proteção de dados 

A atividade de tratamento de dados pessoais está calcada sobre dez princípios funda-
mentais indicados pela legislação que, com o objetivo de proteger o titular, limitam o trata-
mento de dados pessoais. São eles:
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a) Finalidade: trata-se da realização do tratamento de dados para propósitos legítimos, es-
pecíficos, explícitos e informados ao titular. Este é considerado um dos princípios mais rele-
vantes para a LGPD, e alicerce de sua aplicação, em resumo, este princípio estabelece que o 
tratamento dos dados não pode ser feito de modo genérico, devendo sempre ser feito para 
uma finalidade específica; 

b) Adequação: esse princípio afirma que deve haver uma compatibilidade do tratamento de da-
dos pessoais com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

c) Necessidade: segundo esse princípio, deve haver uma limitação do tratamento de dados ao 
mínimo necessário para realizar as finalidades, ou seja, nas operações realizadas com dados 
pessoais, as entidades devem se certificar de que estão usando apenas os dados necessários 
para cumprir a finalidade pretendida;

d) Segurança: diz respeito à utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger 
os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destrui-
ção, perda, alteração, comunicação ou difusão;

e) Prevenção: esse princípio se refere à adoção de medidas para prevenir a ocorrência de 
danos em virtude do tratamento de dados;

f) Responsabilização e prestação de contas: diz respeito a demonstração, pelo agente de trata-
mento, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento 
das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, a eficácia dessas medidas;

g) Livre acesso: trata-se da garantia aos titulares de dados, de consulta facilitada e gratuita 
sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados 
pessoais;

h) Qualidade dos dados: este princípio trata da garantia aos titulares de dados de exatidão, 
clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumpri-
mento da finalidade de seu tratamento;

i) Transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente aces-
síveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes, observados os segredos 
comercial e industrial;

j) Não discriminação: envolve a impossibilidade de realização do tratamento para fins discri-
minatórios, ilícitos ou abusivos.

8. Direitos dos titulares de dados

Tendo em vista que os dados pessoais são direitos inerentes à personalidade do indiví-
duo, e resguardados através da legislação, os titulares dos dados poderão, a qualquer tempo 
e mediante requisição, solicitar ao Controlador:

a) A confirmação da existência do tratamento de dados;

b) A anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados 
ilicitamente;
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c) A portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto;

d) A revogação de consentimento;

e) O acesso aos seus dados;

f) A eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular.

9. Quais são as punições previstas pela lei?

Os agentes de tratamento (controlador e/ou operador) que violarem as normas previs-
tas na Lei Geral de Proteção de Dados estarão sujeitos à aplicação de advertências, multas, 
e sanções administrativas aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que 
podem ser: 

a) Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

b) Multa simples de até 2% (dois por cento) do faturamento da empresa, grupo ou con-
glomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, e limitada no total de 
R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

c) Multa diária, observado o limite previsto no item acima;

d) A publicização da infração;

e) Bloqueio dos dados pessoais aos quais se refere a infração até a sua regularização;

f) Eliminação dos dados pessoais aos quais se refere a infração.

10. Lei geral de proteção de dados pessoais e o ProEdu

Os dados coletados pelo repositório institucional ProEdu classificam-se dentro do esco-



12

po de dados no qual a lei considera como anonimizados, tendo em vista que não há nenhuma 
coleta de dados pessoais dos usuários que acessam o sistema, bem como os dados dos ter-
mos de cessão e concessão dos direitos autorais são enviados ao repositório com uma tarja 
ocultando qualquer dado pessoal que seja inerente aos escritores. 

O dado anonimizado é aquele em que não se é possível identificar o titular daquela in-
formação, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de 
seu tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou 
indireta, a um indivíduo. Esses dados estão fora da proteção da LGPD.

Ou seja, todo dado que, quando coletado, não se identifique o usuário de onde surgiu 
aquela informação, bem como não seja possível a reversão da anonimização, não há o que se 
falar em aplicação da LGPD, estando respaldado através do artigo 12 º da LGPD:

 
Art. 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta 

Lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando 
exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido.

Como exemplo de dados anonimizados aplicados ao sistema ProEdu, tem-se a identifi-
cação de estatísticas acerca de localização geográfica de usuários; quantidade de downloads 
de determinado material; dentre outros. 

11. Considerações finais 

A Lei Geral de Proteção de Dados tem como preceito fundamental a proteção de dados 
pessoais, seu  objetivo central é de garantir ao titular mais autonomia em relação ao uso dos 
seus dados, ou seja, ela assegura uma maior proteção aos titulares de dados pessoais, e con-
fere uma maior segurança para as instituições e empresas ao se regularizarem. 

Dentro do rol de atribuições da nova lei de proteção de dados, pode-se destacar tam-
bém a necessidade de prevenir a violação e o uso abusivo de dados, visto que de acordo com 
as novas regras impostas pela LGPD, as informações disponibilizadas pelas instituições e em-
presas precisam ser mais claras e diretas, de modo que elas sejam aceitas e compreendidas 
pelos envolvidos.

Com isso, a busca pela transparência e conscientização acerca da implementação da 
LGPD demonstra a necessidade já recorrente em nossa sociedade contemporânea pela dis-
ponibilização de práticas coerentes em estabelecimentos e instituições em qualquer ativida-
de que utilize dados pessoais. 
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