


O vazamento de dados do gover-
no e das empresas, que causaram 
prejuízos de bilhões de dólares ao 
redor do mundo, desencadearam 
uma preocupação de se desenvol-
ver ferramentas que evitem a in-
vasão de privacidade. Por isso, o 
governo criou a Lei Geral de Pro-
teção de Dados - LGPD para re-
gulamentar a segurança de dados 
dos cidadãos brasileiros. 

O objetivo da LGPD é regulamen-
tar o uso de informações pes-
soais pelas empresas e garantir 
maior controle ao cidadão. Você 
já acessou um site e se deparou 
com uma notificação informando 
que aquela empresa usa cookies e 
outros dados? Pedindo ainda que 
você permita que ela gerencie seu 
uso? Então certamente você já viu 
como a LGPD funciona na prática.

A partir de agosto deste ano, em-
presas que não respeitarem a 
legislação vão receber punições 
e multas elevadas. Apesar disso, 
um levantamento realizado pela 
consultoria ICTS Protiviti mostra 

que 84% das companhias brasi-
leiras não estão preparadas para 
as novas regras de privacidade de 
dados. 

Em agosto começam as penalida-
des formais através do órgão fis-
calizador, mas grande parte das 
empresas já vem sofrendo as con-
sequências. A lei entrou em vigor 
em setembro de 2020 e tem casos 
de ações penais por descumpri-
mento, devido vazamento de da-
dos indevidamente. 

Recentemente tivemos a decisão 
da Juíza Tonia Yuka Koroku, do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo con-
siderando a nova legislação.Em 
sua decisão a juíza salientou o ar-
tigo 2º da LGPD, o qual prevê que 
a proteção de dados pessoais tem 
como base direitos fundamentais 
do artigo 5º da Constituição Fede-
ral de 1988.

O artigo em questão trata dos 
princípios de respeito a privaci-
dade, honra e imagem, inviolabi-
lidade da intimidade e defesa do 
consumidor.

Através dessa decisão, podemos 
ver em prática a aplicação das di-
retrizes da normativa, ressaltando 
ainda mais a importância jurídico 
da empresa auxiliar nas adequa-
ções às novas regras.

A Autoridade Nacional de Prote-
ção de Dados (ANPD), órgão cria-
do para fiscalização, é que vai ficar 
responsável pela aplicação das 
multas penalidades administrati-
vas, que vão, desde advertências 
até o bloqueio dos dados. A mul-
ta, por sua vez, é de até 2% do fa-
turamento da pessoa jurídica ou 
conglomerado do qual a empresa 
faz parte, com um limite de R$ 50 
milhões.

Estar adequado à LGPD não é ape-
nas uma forma de estar dentro da 
lei e evitar multas: é uma maneira 
de diferenciar a organização e me-
lhorar a relação com os clientes. 
Pesquisas apontam que cerca 70% 
das empresas ouvidas afirmaram 
ter obtido vantagens comerciais 
significativas com a adoção de me-
didas de privacidade.
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