
BASE LEGAL PARA
O TRATAMENTO
DE DADOS

Uma explicação clara sobre os conceitos e
terminologias delineados na LGPD.



 Para se ter um entendimento completo da base legal ao tratamento 
de dados pessoais, a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), faz-se 
necessário conhecer os elementos principais delineados na lei como, por 
exemplo, as hipóteses em que é permitido o tratamento desses dados, bem 
como conceitos e terminologias.

 Desse modo, com o objetivo de apresentar uma introdução à base 
legal para o tratamento de dados pessoais, reuniu-se aqui alguns elementos 
essenciais para a adequação do tratamento ao disposto na LGPD.

 Para isso, o documento foi dividido em 3 partes. Na primeira parte 
apresenta-se alguns conceitos e terminologias necessários para o entendi-
mento do impacto da LGPD no tratamento de dados pessoais. Na segunda 
parte são abordadas duas das hipóteses em que é permitido o tratamento 
dos referidos dados. Na terceira parte discute-se os impactos da LGPD para 
os atores, incluindo o poder público.
 
 Por fim, desejamos uma boa leitura e esperamos que com esse guia 
você possa entender os principais pontos da lei e aplicá-las ao seu negócio, 
implementando assim o nosso propósito: consolidar as ideias que transfor-
mam o mundo. 

Apresentação

Boa leitura
Equipe StartLaw
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Conceitos e
terminologias
 Inicialmente, é imprescindí-
vel que se conheça os conceitos dos 
principais termos utilizados pela Lei 
Geral de Proteção de Dados, con-
ceitos esses que estão dispostos na 
própria lei, em seu artigo 5º. 

 Conforme já mencionado, os 
conceitos elementares para a corre-
ta interpretação da LGPD estão dis-
postos em seu artigo 5º. 
 Em relação a dados pessoais, 
existem dois incisos dignos de nota, 
sendo eles o conceito de dado pes-
soal propriamente dito (inciso I) e o 
conceito de dado pessoal sensível 
(inciso II).
 De acordo com a lei, dado 
pessoal é “toda informação relacio-
nada a pessoa natural identificada 
ou identificável”. Sendo assim, dado 
pessoal não se limita a nome, so-
brenome, apelido, idade, número 
de CPF, número de RG, número de 
CNH, número de passaporte, ende-
reço residencial ou eletrônico, nú-
mero de celular ou telefone fixo etc. 
Incluem-se nessa lista, também, da-
dos de localização, placas de auto-
móvel, perfis de compras, números 
do protocolo de internet (IP), dados 
acadêmicos, histórico de compras, 
listas de desejos nos sites, entre ou-
tros.
 Já os dados pessoais sensíveis 
são aqueles sobre “origem racial ou 

O que é
dado pessoal?

1

étnica, convicção religiosa, opinião 
política, filiação a sindicato ou a or-
ganização de caráter religioso, filosó-
fico ou político, dado referente à saú-
de ou à vida sexual, dado genético ou 
biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural”. Portanto, dados ca-
dastrais de hospitais ou consultórios 
médicos/odontológicos, imagens de 
pessoa natural, impressão digital, re-
conhecimento de voz, retira, íris, re-
conhecimento pela digitação, dados 
sobre filiação social, religiosa, filosó-
fica ou política etc., são considerados 
dados pessoais sensíveis, tendo em 
vista que além de estar vinculado a 
um indivíduo e ter o poder de identi-
ficá-lo, esses dados revelam informa-
ções íntimas que podem ser objeto 
para discriminações e perseguições 
políticas/religiosas etc.
 Ainda, dados que foram pseu-
donimizados, descaracterizados ou 
codificados, mas que podem ser re-
vertidos e, portanto, identificar uma 
pessoa, continuam sendo dados 
pessoais ou dados pessoais sensí-
veis. 

O que não é
dado pessoal?

 Os dados que não são consi-
derados dados pessoais são aqueles 
que não são relativos à uma pessoa 
e não podem ser usados para identi-
ficação.
 Nesse sentido, os dados ano-
nimizados1, conceituados pelo inci-

https://www.instagram.com/startlaw_/
https://www.facebook.com/oficialstartlaw/
https://www.linkedin.com/company/start-law/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCREe6XzUNYxip_NWI_3vKUw
https://open.spotify.com/show/0ojerSHyh9pbwAVJ8imsXF
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 De acordo com o dicionário de Lín-
gua Portuguesa da Porto Editora, manipu-
lação significa “ato ou efeito de manipular, 
de tocar em ou de preparar algo com as 
mãos; manuseamento”, e ainda “interferên-
cia ou influência indevida exercida sobre 
determinado processo”. 
 Nesse sentido, o termo “manipulação 
de dados”, dependendo do contexto, pode 
se referir a qualquer operação realizada 
com dados pessoais – sendo, nesse senti-
do, um sinônimo para o termo “tratamento” 
utilizado pela lei, ou, ainda, uma operação 
indevida – ou até mesmo ilegal – realizada 
com dados pessoais.

 Para a Lei Geral de Proteção de Da-
dos, importa saber quem são os titulares 
dos dados e os agentes de tratamento. 
 De acordo com o inciso V do art. 5º, 
titular é toda “pessoa natural a quem se re-
ferem os dados pessoais que são objeto de 
tratamento”, isto é, os “donos” dos dados 
pessoais que estão sendo tratados.
 Os agentes de tratamento, segundo 
o inciso IX do art. 5º, são o controlador e o 
operador. O controlador, definido no inci-
so VI do mesmo artigo, pode ser qualquer 
“pessoa natural ou jurídica, de direito públi-
co ou privado, a quem competem as de-
cisões referentes ao tratamento de dados 
pessoais”. Já o operador, definido no inciso 
VII, é qualquer “pessoa natural ou jurídica, 
de direito público ou privado, que realiza o 
tratamento de dados pessoais em nome do 
controlador”. 
 O quarto ator é o encarregado, que, 
segundo inciso VIII do art. 5º, é “pessoa in-
dicada pelo controlador e operador para 
atuar como canal de comunicação entre o 
controlador, os titulares dos dados e a Au-
toridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD)”. 
 Esses são os 4 atores principais do 
tratamento de dados segundo a lei. No en-
tanto, faz-se necessário conhecer um outro 
ator importante para o contexto da Lei Ge-
ral de Proteção de Dados: a autoridade na-
cional, que de acordo com o inciso XIX do 
art. 5º, é o “órgão da administração pública 
responsável por zelar, implementar e fisca-
lizar o cumprimento dessa Lei em todo o 
território nacional”.

 De acordo com o inciso X do art. 5º 
da LGPD, o termo tratamento refere-se à 
“toda operação realizada com dados pesso-
ais, como as que se referem a coleta, produ-
ção, recepção, classificação, utilização, aces-
so, reprodução, transmissão, distribuição, 
processamento, arquivamento, armazena-
mento, eliminação, avaliação ou controle 
da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração”. 
 Portanto, conforme anteriormente 
mencionado, qualquer manuseio ou ope-
ração realizada com dados pessoais seria 
uma manipulação ou tratamento de dados.

1
 De acordo com o inciso XI do art. 5º da LGPD, anonimiza-

ção de dados trata-se de “utilização de meios técnicos razo-
áveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio 
dos quais um dado perde a possibilidade de associação, 
direta ou indireta, a um indivíduo”

O que é manipulação
de dados?

Quais são os 4
atores envolvidos? 

O que é tratamento
de dados?

so III do artigo 5º da lei como “dado relati-
vo a titular que não possa ser identificado, 
considerando a utilização de meios técni-
cos razoáveis e disponíveis na ocasião de 
seu tratamento”, não são considerados da-
dos pessoais e, consequentemente, não so-
frem incidência da Lei Geral de Proteção de 
Dados, salvo quando o processo de anoni-
mização for revertido (art. 12).

https://www.instagram.com/startlaw_/
https://www.facebook.com/oficialstartlaw/
https://www.linkedin.com/company/start-law/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCREe6XzUNYxip_NWI_3vKUw
https://open.spotify.com/show/0ojerSHyh9pbwAVJ8imsXF
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 Outra hipótese em que o tra-
tamento de dados pessoais poderá 

Consentimento

Hipóteses
de tratamento
 Conhecidos esses conceitos, 
importa saber que lei se aplica a 
todos aqueles que realizam tra-
tamento de dados, sendo eles or-
ganizações públicas ou privadas, 
pessoas físicas ou jurídicas. Ainda, 
a lei se aplicará quando o trata-
mento ocorrer em território nacio-
nal; quando o tratamento tiver por 
objetivo a oferta ou fornecimento 
de bens ou serviços ou o tratamen-
to de dados de indivíduos localiza-
dos no território nacional; e quando 
os dados tenham sido coletados no 
território nacional. 
 Contudo, para que o trata-
mento possa ser executado em 
conformidade com a lei, ele deve 
ser realizado em uma das hipóte-
ses elencadas no artigo 7º. Tratare-
mos aqui das duas principais e que 
causam maiores dúvidas, sendo 
elas: o legítimo interesse do contro-
lador e o consentimento do titular.

             Consoante mencionado, uma 
das hipóteses em que o tratamento 
pode ser realizado legitimamente 
é “quando necessário para atender 
aos interesses legítimos do contro-
lador ou de terceiro, exceto no caso 
de prevalecer direitos e liberdades 
fundamentais do titular que exijam 
a proteção dos dados pessoais” (in-
ciso IX).
 Não se faz claro o que pode 

Legítimo interesse
do controlador

2

ser considerado legítimo interesse 
do controlador pela lei, no entanto, 
a art. 10 dispõe que essa hipótese 
somente poderá fundamentar tra-
tamentos para finalidades legítimas 
– um dos princípios da LGPD -, con-
sideradas a partir de situações con-
cretas, como, por exemplo: apoio e 
promoção de atividades do contro-
lador; proteção, em relação ao titu-
lar, do exercício regular de seus di-
reitos ou prestação de serviços que 
o beneficiem, respeitadas as legiti-
mas expectativas dele e os direitos 
e liberdades fundamentais.
 O artigo 10 dispõe, em seu 
parágrafo primeiro, que quando o 
tratamento se basear no legitimo 
interesse do controlador, somente 
os dados pessoais estritamente ne-
cessários para a finalidade devem 
ser tratados – em conformidade 
com o princípio da necessidade. 
Ainda, de acordo com o parágrafo 
segundo, o controlador deve ado-
tar medidas para garantir a trans-
parência do tratamento de dados 
– em concordância com o princípio 
da transparência -, e, de acordo com 
parágrafo terceiro, a ANPD poderá 
solicitar ao controlador relatório de 
impacto2 – em conformidade com 
o princípio de responsabilização e 
prestação de contas.

https://www.instagram.com/startlaw_/
https://www.facebook.com/oficialstartlaw/
https://www.linkedin.com/company/start-law/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCREe6XzUNYxip_NWI_3vKUw
https://open.spotify.com/show/0ojerSHyh9pbwAVJ8imsXF
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consentimento pelo titular. De acordo com 
o inciso XII do art. 5º, o consentimento é a 
“manifestação livre, informada e inequívo-
ca pela qual o titular concorda com o tra-
tamento de seus dados pessoais para uma 
finalidade determinada”. 
 De acordo com o art. 8º da lei, o con-
sentimento deve ser fornecido por escrito 
ou outro meio que demonstre manifes-
tação de vontade do titular, constando de 
cláusula contratual destacada das demais 
quando realizado por escrito (§1º), caben-
do ao controlador o ônus da prova que o 
consentimento foi obtido (§ 2º). Ainda, esse 
consentimento deverá ser referente a fina-
lidades determinadas (§ 4º do art. 8º), por-
tanto, caso as informações fornecidas ao 
titular tenham conteúdo enganoso ou abu-
sivo ou não tenham sido apresentadas com 
transparência, esse consentimento é nulo (§ 
1º do art. 9º).
 No mesmo sentido, se houver mu-
danças de finalidade, forma e duração do 
tratamento, identificação do controlador 
ou uso compartilhado de dados pessoais, o 
titular deve ser informado previamente, po-
dendo revogar seu consentimento (§ 2º do 
art. 9º).
 De qualquer forma, de acordo com 
o § 5º do art. 8º, o consentimento pode ser 
revogado a qualquer momento mediante 
manifestação expressa do titular, por pro-
cedimento gratuito e facilitado. 
 De acordo com o parágrafo 4º do 
artigo 7º da lei, esse consentimento é dis-
pensado quando os dados são tornados 
manifestamente públicos pelo titular. No 
entanto, a eventual dispensa dessa exigên-
cia não desobriga os agentes de tratamen-
to das demais obrigações previstas na lei, 
especialmente no que diz respeito à obser-
vância dos princípios gerais e da garantia 
dos direitos do titular (§ 6º do art. 7º).
 O tratamento de dados pessoais 
sensíveis também pode ser realizado me-
diante consentimento específico e desta-
cado do titular ou responsável legal, e para 
finalidade específicas. 
 Por fim, o tratamento de dados pes-
soais de crianças deverá, necessariamen-
te, ser realizado mediante consentimento 

te, ser realizado mediante consentimento 
específico e em destaque por pelo menos 
um dos pais ou pelo responsável legal. 

2
 De acordo com o inciso XVII do art. 5º da LGPD, relatório de 

impacto à proteção de dados pessoais é a documentação 
do controlador que contém a descrição dos processos de 
tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às li-
berdades civis e aos direitos fundamentais, bem como me-
didas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

https://www.instagram.com/startlaw_/
https://www.facebook.com/oficialstartlaw/
https://www.linkedin.com/company/start-law/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCREe6XzUNYxip_NWI_3vKUw
https://open.spotify.com/show/0ojerSHyh9pbwAVJ8imsXF
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Impactos da LGPD
para os atores

 O capítulo IV (arts. 23-32) da 
lei traz as regras para o tratamento 
de dados pessoais pelo Poder Pú-
blico. De acordo com o art. 23 da lei, 
o tratamento de dados pelas pesso-
as jurídicas de direito público deve 
ser realizado para o atendimento de 
sua finalidade pública, na persecu-
ção do interesse público, com o ob-
jetivo de executar as competências 
legais ou cumprir as atribuições le-
gais do serviço público, desde que 
informadas as hipóteses e finalida-
des do tratamento, em conformi-
dade com os princípios da LGPD; e 
que seja indicado um encarregado.
 De acordo com o § 4º desse 
mesmo artigo, os serviços notariais 
e de registro exercidos em caráter 
privado, por delegação do Poder 
Público, terão o mesmo tratamen-
to das pessoas jurídicas de direito 
público. Ainda, os órgãos notariais e 
de registro devem fornecer acesso 
aos dados por meio eletrônico para 
a administração pública
 As empresas públicas e so-
ciedade de economia mista que 
atuam em regime de concorrên-
cia possuem o mesmo tratamen-
to dispensado às pessoas jurídicas 
de direito privado particulares, mas 
quando estiverem operacionalizan-
do políticas públicas e no âmbito 
da execução delas, terão o mesmo 
tratamento dispensado aos órgãos 
e entidades do Poder Público.

Tratamento de dados 
pelo Poder Público 

3

  Os dados devem ser manti-
dos em formato interoperável para 
uso compartilhado, com o objetivo 
de execução de políticas públicas e 
atribuição legal pelos órgãos e enti-
dades públicas. 
 Ainda, o uso compartilhado 
de dados pelo Poder Público deve 
atender a finalidades especificas 
de execução de políticas públicas 
e atribuição legal pelos órgãos e 
entidades públicas, sendo vedado 
transferir dados pessoais a entida-
des privadas, exceto em casos de 
execução descentralizada de ati-
vidade pública; nos casos em que 
os dados forem acessíveis publica-
mente; quando houver previsão le-
gal ou quando for respaldado em 
contratos, convênios etc.; ou na hi-
pótese de essa transferência objeti-
var exclusivamente a prevenção de 
fraudes e irregularidades, ou prote-
ger e resguardar a segurança e inte-
gridade do titular dos dados. 
 Essa transferência ou uso 
compartilhado será sempre comu-
nicada à ANPD e dependerá sem-
pre do consentimento do titular, ex-
ceto nas hipóteses de dispensa do 
consentimento; nos casos de uso 
compartilhado de dados em que 
será dada publicidade; nas exce-
ções do § 1º do art. 26.

https://www.instagram.com/startlaw_/
https://www.facebook.com/oficialstartlaw/
https://www.linkedin.com/company/start-law/?viewAsMember=true
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https://open.spotify.com/show/0ojerSHyh9pbwAVJ8imsXF
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 A Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais, principal base legal para o tra-
tamento de dados no Brasil, veio com o 
objetivo de proteger os direitos funda-
mentais de liberdade e de privacidade e 
o livre desenvolvimento da personalida-
de da pessoa natural, tendo como fun-
damentos o respeito à privacidade; a au-
todeterminação informativa; a liberdade 
de expressão, de informação, de comu-
nicação e de opinião; a inviolabilidade 
da intimidade, da honra e da imagem; 
a livre iniciativa, a livre concorrência e a 
defesa do consumidor; e os direitos hu-
manos, o livre desenvolvimento da per-
sonalidade, a dignidade e o exercício da 
cidadania pelas pessoas naturais, entre 
outros. 
 Desse modo, é uma lei voltada à 
produção do titular dos dados como ci-
dadão e consumidor, reforçando direitos 
fundamentais já existentes e que preci-
savam de proteção maximizada no âm-
bito digital.

Principais objetivos para
o usuário consumidor

 A adequação das empresas a LGPD, 
principal base legal para o tratamento de 
dados no Brasil, é uma questão não só de 
cumprimento de obrigações legais e, con-
sequentemente, de se evitar multas, mas 
também de organização, segurança e go-
vernança de seus dados mestres, principais 
ativos de muitas empresas atualmente, 
bem como uma forma de criar um relacio-
namento de confiança com a base de clien-
tes e, dessa forma, fidelizá-los ao seu produ-
to ou serviço.

 Espera-se que esse documento te-
nha facilitado a interpretação e a compre-
ensão da nossa base legal brasileira para o 
tratamento de dados. 
 Com o entendimento desses pontos, 
as empresas podem começar o processo de 
adequação dos tratamentos de dados rea-
lizados internamente e os titulares podem 
entender um pouco mais como a nova lei 
pode proteger seus interesses. 

Principais ganhos
para as empresas Considerações

finaiss

https://www.instagram.com/startlaw_/
https://www.facebook.com/oficialstartlaw/
https://www.linkedin.com/company/start-law/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCREe6XzUNYxip_NWI_3vKUw
https://open.spotify.com/show/0ojerSHyh9pbwAVJ8imsXF


https://www.instagram.com/startlaw_/
https://www.facebook.com/oficialstartlaw/
https://www.linkedin.com/company/start-law/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCREe6XzUNYxip_NWI_3vKUw

