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 Associação Comercial de Campina Grande (ACCG) Apromoveu reunião de seu Conselho Diretor na noite 
de quarta-feira (03) para tratar de importantes temas 

de interesse da classe empresarial. Inicialmente, o assunto 
apresentado foi a LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, uma 
legislação recente que visa proteger a privacidade dos 
cidadãos. A abordagem da nova lei, cujos efeitos passam a 
vigorar a partir de agosto de 2020, foi feita pela equipe 
jurídica da Integrare Consultoria, composta pelas advogadas 
Danielle Patrícia Guimarães Mendes, Aurora de Barros Souza, 
Carla Felinto Nogueira, Marília de Freitas Sales Araújo e 
Janduy Carneiro, da ISG Participações S/A.

De forma geral, segundo os representantes da Integrare 
Consultoria, a chamada Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais irá estabelecer uma série de regras que empresas e 
outras organizações atuantes no Brasil terão que seguir para 
permitir que o cidadão tenha mais controle sobre o 
tratamento que é dado às suas informações pessoais. A Lei 
Geral de Proteção de Dados do Brasil foi inspirada no GDPR, 
um rigoroso conjunto de regras sobre privacidade da União 
Europeia, que entrou em vigor em maio.

Lei Geral de Proteção
de Dados 

1. Empresas de todos os setores e de todos os portes tratam 
dados pessoais. A Lei vale para todas elas; 

O presidente da entidade, Marcos Procópio sugeriu que o 
SENAC Paraíba poderia desenvolver cursos nessa área, que é 
uma das que mais cresce e gera oportunidades de trabalho e 
emprego. A gestora do SENAC, Carla Medeiros, agradeceu 
pela oportunidade de participar da reunião da ACCG, 
destacando a importância do contato e da contribuição 
oferecida pela Associação Comercial, apontando necessidades 
do mercado. Ela afirmou que o SENAC tem pelas condições de 
oferecer o curso sugerido, a partir da experiência em comércio 
eletrônico que o SENAC São Paulo oferece e que pode ser 
aplicado também na Paraíba.

6. Os titulares de dados pessoais passam a ter os seguintes 
direitos: I) confirmação da existência de tratamento; (II) acesso 
aos dados; (III) correção de dados incompletos, inexatos ou 
desatualizados; (IV) anonimização; (V) portabilidade; (VI) 
eliminação; (VII) informação a respeito do compartilhamento 
de dados; (VIII) possibilidade de receber informação sobre não 
fornecer o consentimento e suas consequências; (IX) 
revogação do consentimento;

Uma equipe do SENAC, coordenada pela gestora Carla 
Medeiros, também participou da reunião da Associação 
Comercial. Na oportunidade, foi apresentada a grade de cursos 
para formação profissional para quem trabalha ou deseja 
trabalhar no comércio, com ênfase para as áreas de Comércio 
Exterior, Finanças e Marketing. Na ocasião, os dirigentes da 
ACCG parabenizaram a instituição de ensino pelo nível da 
apresentação, mas também expuseram a dificuldade do 
mercado local para identificar e contratar mão de obra 
especializada em e-commerce.

Prazo para nova adesão ao simples nacional

2. Todos os departamentos das empresas usualmente tratam 
dados pessoais: RH; Logística; Marketing; Análise de Dados; 
Desenvolvimento de Software e TI; Jurídico; Compliance, 
apenas para citar alguns exemplos; 

10. A multa pelo descumprimento da lei pode chegar a R$50 
MILHÕES

3. A utilização de dados pessoais pelas empresas de todos os 
portes é crucial para o desenvolvimento econômico e 
tecnológico; a inovação; a livre iniciativa; e a livre 
concorrência; 4. O tratamento de dados pessoais somente 
poderá ser realizado se estiver em conformidade com uma das 
bases legais previstas na Lei; 

Formação de profissional para o comércio digital

Quem foi excluído do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro 
de 2018, mas aderiu ao Pert-SN instituído pela Lei 
Complementar nº 162/2018 já pode através de requerimento 
solicitar opção retroativa até dia 15 de julho de 2019, conforme 
autorizado pela Lei Complementar nº 168 de 2019 e 
regulamentada pela Resolução CGSN nº 146/2019 (DOU de 
03/07).

10 motivos para se preocupar com o tema e a lei 

5. A Lei apresenta relevantes princípios para nortear o 
tratamento de dados pessoais, como finalidade (propósitos 
legítimos), adequação (compatibilidade), necessidade 
(mínima coleta) e transparência; 

7. Empresas devem adotar medidas de segurança, governança e 
boas práticas; 
8. Empresas deverão contar com a figura do Encarregado, 
responsável internamente por orientar os funcionários e os 
contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas 
em relação à proteção de dados pessoais, bem como por 
orientar e avaliar o cumprimento da Lei; 
9. Será criada uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
para fiscalizar o cumprimento da Lei e aplicar sanções em caso 
de violação; 

Finalidades especificas
Um dos princípios mais relevantes é o da finalidade, por 
meio do qual os dados deverão ser utilizados apenas para as 
finalidades específicas para as quais foram coletados e 
devidamente informadas aos titulares, juntamente com o 
princípio da minimização da coleta, isto é, somente devem 
ser coletados os dados mínimos necessários para que se 
possa atingir a finalidade, e o da retenção mínima, o qual 
determina a imediata exclusão dos dados, após atingida a 
finalidade pela qual eles foram coletados. Assim, a LGPD 
trará mais segurança jurídica para empresas e maior 
proteção aos direitos dos titulares dos dados, sendo crucial 
entender os conceitos relevantes desta nova norma para 
compreensão dos seus impactos na prática.
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