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Introdução

Princípios legais

Os princípios legais presentes na LGPD dispostos na lei e eles representam o 
núcleo cognitivo de premissas legais que devem orientar e pautar todo processo 
de tratamento de dados pessoais.

A LGPD nos apresenta em seu art. 6º um rol de princípios que são essenciais e
servem como bússola de orientação das atividades de tratamento de dados. Isto
quer dizer que ocorrem por meio do importante recurso da técnica legislativa da
interpretação integra, consistente, cuja a finalidade, está em apresentar uma
espécie de “definição” para cada um dos princípios, o que normalmente é
espelhado pela atividade doutrinária. Todos os princípios devem ser analisados
segundo a noção ampliada da boa-fé objetiva (art. 6, caput), que exige das partes
da relação de tratamento de dados sendo eles: titulares, controladores,
operadores e agentes de tratamento – a postura ética de fidedignidade sobre o
conteúdo das informações e de sua idoneidade na condução das operações.
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Finalidade e adequação (art. 6º, incisos I e II) - O princípio da finalidade preconiza, inicialmente, que a realização do 
tratamento deve buscar propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sendo vedada a realização de 
operações de tratamento posteriores de forma incompatível com estas balizas.

Necessidade (art. 6º, inciso III) - limita as operações de tratamento “ao mínimo necessário para a realização de suas 
finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos excessivos em relação às finalidades do 
tratamento de dados”.

Livre acesso (art. 6º, inciso IV) - garante aos titulares a consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, 
bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais.

Qualidade dos dados (art. 6º, inciso V) - é uma garantia de integridade da informação, que assegura ao titular a preservação 
da exatidão e clareza de seus dados, bem como do direito de atualização destes.
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Transparência (art. 6º, inciso VI) - enuncia a exigência de informação transparente, que garante aos titulares o acesso e o 
recebimento de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes
de tratamento.

Vedação à discriminação (art. 6º, inciso IX) - veda a realização de tratamento de dados para “fins discriminatórios ilícitos ou 
abusivos”.

Segurança e prevenção (art. 6º, incisos VII e VIII) - reclama que os agentes de tratamento utilizem “medidas técnicas e 
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de 
destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão”.

Responsabilização e prestação de contas (art. 6º, inciso X) - O princípio estabelece regras de responsabilização e de 
prestação de contas (liability and accountability) que buscam, de um lado, assegurar a efetiva reparação de eventuais danos 
causados ao titular dos dados e, de outro sujeitam os agentes à mecanismos de fiscalização pelas autoridades competentes. A 
obrigação de reparação vem definida no art. 42 da Lei, que determina: “O controlador ou o operador que, em razão do exercício
de atividade atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em 
violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo”. Visando assegurar a efetiva indenização, a Lei 
ainda prevê hipóteses de responsabilidade solidária de operadores e controladores (art. 42, § 1º, LGPD). Tudo isso é reforçado 
pela definição de um amplo rol de sanções administrativas, que inclui desde a mera advertência até a penalidade mais grave de
proibição total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados (art. 52, LGPD).
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Paralelismo entre os princípios:



Paralelismo entre os princípios (LGPD x Principios da 
administração pública):

(1) Legalidade, moralidade, impessoalidade - Finalidade, adequação (previsão legal atendidos leis e regulamentos,
contratos, convênios ou instrumentos congêneres - art. 7, inc. III - LGPD; exercício de competências ou atribuições art. 23,
caput LGPD; ato praticado no atendimento do interesse público art. 23, caput - lgpd);

(2) publicidade - transparência e livre acesso (pratica transparência ativa, disponibilizar inf. sem prévia requisição do titular dos
dados . art. 23, inc, i e art. 8 da LAI; viabiliza a transparência passiva - art. 23 inc.I - LGPD e art. 10 da LAI;

implementa outras formas de publicidade das operações de tratamento preconizadas pela a ANPD art. 23, parágrafo 1 da
LGPD);

(3) Eficiência - Necessidade, qualidade dos dados, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de
contas (art. 46, paragrafo 1 - definições de padrões mínimos de segurança; art. 49 requisitos de estruturação dos sistemas
utilizados).
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LGPD - Princípios de Proteção de 
Dados e Administrativos (limpe)

PREVISTOS no art. 37 da CRFB. e os princípios da LGPD. Em caso de
violação por parte do controlador do poder público, o que seria mais
grave violar princípios constitucionais ou a LGPD?

Quando ocorrer o tratamento dos dados pessoais todos esses devem ser
observados, diferentemente da base legal que podemos observar um ou
outro. Os princípios, se complementam, são as proposições básicas, os
alicerces, os fundamentos da ciência do direito, regras (bases legais de
tratamento) se aplicam a garantir direitos previstos no art. 18 da LGPD. O
principio de proteção de dados, está ligado a um principio administrativo.
Princípios LGPD (boa fé, finalidade, adequação, necessidade, livre
acesso, qualidade dos dados "aqui está atrelado ao uso de tecnologias
como o Big Data e AI (preconceito e violação de direitos fundamentais)",
transparência, segurança, prevenção, não discriminação,
responsabilização e prestação de contas);
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Programa de privacidade e proteção - Princípios

Compliance digital (auto regulação regulada) aliada aos princípios. Governança
coorporativa – inspira a evolução de modelos de negócios que demandam de
coerência com a aplicação dos princípios previstos na LGPD. O corpo diretivo
(diretores), representam os acionistas, tem responsabilidade direta já os
acionistas não, observa-se a existência e necessidade de diversos conselhos, a
governança existe para transparecer os processos, eliminar os vícios internos,
entender como funciona e quais são essas estruturas, relações de agências,
Transparência, Accountabilty; Responsabilidade social e ética;
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DIREITO DIGITAL / LGPD

Consultoria jurídica especializada em direito digital e em serviços de 
adequação a LGPD, proteção e privacidade de dados pessoais.

Contatos:

Site: www.estefanofonseca.adv.br

E-mail: estefano@estefanofonseca.adv.br

You Tube: estefanofonseca

http://www.estefanofonseca.adv.br/

