
COMPLIANCE PARA TODOS – LGPD, ORIGEM E OBJETIVO. Por Rosana Ribeiro de Lima. 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018) é uma norma 

brasileira que regula, principalmente, o tratamento de dados pessoais, em vigor desde 

18 de setembro de 2020 estabelece uma série de regras para empresas e organizações 

que atuam no Brasil.  

No entanto, o tema da proteção de dados pessoais teve a primeira lei na Alemanha, 

em 1970 e a partir daí o debate se expandiu até que em 2012 surge na Europa o GDPR 

(General Data Protection Regulation), ou o Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados. Essa lei que entrou em vigor em 2018, passou a regular todo o tratamento de 

dados da União Europeia e influenciou outros países a criarem seu próprio 

regulamento, inclusive o Brasil. 

Em 2013, Edward Snowden, ex-técnico da CIA, divulgou diversos esquemas de 
espionagem por parte dos EUA, relatando um uso mal intencionado de dados pessoais. 
A repercussão foi muito grande e, no Brasil, em 2014 acelerou a criação do Marco Civil 
da Internet, conjunto de leis que busca regular o uso da internet, apesar de não tratar 
tanto sobre dados pessoais quanto a sua sucessora, a LGPD. 
  
As políticas públicas de proteção de dados pessoais, no Brasil,  passaram a ter certa 
importância a partir de 2010, quando ocorreu a primeira consulta pública sobre o tema, 
neste período surgiram algumas leis relacionadas ao acesso à informação e à 
criminalização da obtenção de dados pessoais através de aparelhos eletrônicos, mas 
somente a partir de 2015, as discussões sobre o tema ganharam mais espaço no Brasil, 
quando foi realizada uma segunda consulta pública que se tornou base de diversos 
projetos de lei. 
  
No ano de 2018, ocorreu o escândalo da empresa Cambridge Analytica, o qual mostrou 
como os dados recolhidos através do Facebook eram utilizados inapropriadamente. 
Esses dados influenciaram desde as campanhas eleitorais estadunidenses de 2016, até 
a saída do Reino Unido da União Europeia, aumentando o alerta internacional para a 
questão dos dados, já que se deu conta que seu tratamento pode vir a impactar vários 
países e até mesmo democracias. 
  
Com a entrada em vigor da Lei europeia, a GDPR, e por conta do escândalo da 
Cambridge Analytica, muitas empresas brasileiras precisaram se adequar a esta nova 
realidade, aumentando a pressão pela aprovação da LGPD.  
  
Publicada em 14 de agosto de 2018, logo após a entrada em vigor da GDPR na Europa, 
a LGPD passaria a valer, inicialmente, após 18 meses da data de publicação, entretanto 
sua aprovação passou por diversas mudanças significativas durante o processo de 
debates para sua validação, deste modo a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em 
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vigor em 18 de setembro de 2020 e estabeleceu uma série de regras para empresas e 
organizações que atuam no Brasil, podendo, inclusive, ser aplicada fora do Brasil, uma 
vez que também considera os dados tratados dentro do território nacional, 
independentemente do meio aplicado, do país-sede do operador ou do país onde se 
localizam os dados. 
 
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é o órgão responsável por regular 
a LGPD. De toda forma, a Lei já está em vigor e órgãos como o Procon e o Ministério 
Público já podem fiscalizar sua aplicação, ou seja, o Judiciário já pode decidir sobre 
casos que envolvam a Lei, como por exemplo, 1casos em que os envolvidos se sintam 
prejudicados na forma em que seus dados são tratados. 
  
Os titulares de dados (todos nós), pessoas que compartilham seus dados em site, 
plataforma ou aplicativo, também já podem fazer requisições aos controladores¹ (toda 
a pessoa física ou jurídica, seja ela empresa privada ou pública que têm poder de 
decisão sobre nossos dados pessoais), aos donos ou aos operadores (toda pessoa física 
ou jurídica que realiza o tratamento dos nossos dados em nome do controlador) dessas 
plataformas virtuais, a fim de conhecer como seus dados pessoais são tratados.  
  
As sanções2 podem ocorrer por meio de advertências, proibições totais ou parciais das 
atividades relacionadas ao tratamento de dados, além de multas que podem chegar a 
até 2% do faturamento das empresas, observando o limite de 50 milhões de reais. 
  
Em fevereiro de 2022 o direito à proteção de dados pessoais foi inserido no rol de 
direitos e garantias fundamentais ao cidadão, através da Emenda Constitucional 
115/2022, ou seja, LGPD passou a ser um direito fundamental3. 
 
Apesar disso, o principal incentivo para as pequenas e médias empresas vem de 
multinacionais que estabelecem a adequação à LGPD como critério mínimo de 
conformidade para fazer negócios, sendo uma preocupação provocada por exigências 
do compliance de parceiros comerciais, apesar da resolução nº2 de 2022, editada pela 
Autoridade Nacional de Proteção Dados (ANPD), que define o conceito de agente de 
tratamento de pequeno porte para fins de aplicação da LGPD, tendo como tendência 
diminuir o custo para que as empresas de pequeno porte se adequem à Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). 

 
1 https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/2021.05.27GuiaAgentesdeTratamento_Final.pdf 
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm 
3 https://www.gov.br/anpd/pt-br/protecao-de-dados-pessoais-agora-e-um-direito-fundamental 
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