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RESUMO

Este trabalho aborda como adequar uma imobiliária de pequeno porte às normas da lei geral
de proteção de dados pessoais que entrará em vigor em agosto de 2020. Através de entrevista,
pode-se extrair possíveis questionamentos e soluções viáveis, as quais poderão ser replicadas
em outros empreendimentos como o mesmo volume de dados.  Para tanto, o trabalho está
dividido em duas partes. A primeira dedica-se a abordar em linhas gerais a lei, seus aspectos,
principais conceitos, definições, princípios e fundamentos. Na segunda parte, é apresentada a
empresa  em estudo,  analisando  os  dados  por  ela  coletados,  relacionando-os  às  possíveis
hipóteses de enquadramento nas bases legais de tratamento e demais medidas de adequação à
LGPD, bem como medidas de aperfeiçoamento aos procedimentos já existentes na empresa,
mediante um plano de implementação da lei composto por quatro fases.
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RESUMEN

This work addresses how to adapt a small real estate company to the rules of the general law
on the protection of personal  data that  will  come into force in August  2020. Through an
interview,  it  is  possible  to  extract  possible  questions  and  viable  solutions,  which  can  be
replicated in other enterprises as the same data volume. Therefore, the work is divided into
two parts. The first is dedicated to addressing the law in general, its aspects, main concepts,
definitions,  principles  and  foundations.  In  the  second  part,  the  company  under  study  is
presented, analyzing the data collected by it, relating it to the possible hypotheses of framing
in the legal bases of treatment  and other  measures  of adequacy to the LGPD, as well  as
measures of improvement to the already existing procedures in the company , through a four-
stage law implementation plan.
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INTRODUÇÃO

O Brasil  está  vivendo novos tempos,  onde os dados pessoais passaram de simples

ativos das empresas para um direito prestes a ser inserido no art. 5º da Constituição Federal,

como  um  direito  fundamental,  conforme  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  Federal  nº

17/2019, já foi aprovada pela Comissão Especial sobre Dados Pessoais. Com um certo atraso

em comparação a economia global, foi aprovada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

(Lei nº  13.709 de 14 de agosto de 2018, alterada pela Lei nº 13.853/2019), com vigência a

partir de agosto de 2020. Inspirada no modelo europeu (GDPR), a lei brasileira versa somente

sobre a proteção de dados pessoais da  pessoa natural, não abrangendo os dados de pessoa

jurídica.

A lei se aplica a toda empresa, organização ou pessoa natural que efetue o tratamento

de dados pessoais, com fins econômicos, desde a simples coleta, armazenamento, até a sua

eliminação. Portanto,  afeta praticamente todas as empresas, pois no mundo globalizado em

que vivemos, em algum momento a empresa lidará com dados pessoais, e para tanto, deverá

estar adequada à LGPD, e isso inclui os dados de clientes, funcionários, parceiros e terceiros

em geral.  

No Brasil, segundo o Sebrae1, existem mais de 6,4 milhões de estabelecimentos, sendo

que  99% são micro e pequenas empresas. Um dos efeitos da nova lei é na competitividade

empresarial,  e para que possam se manter  no mercado, será essencial  a adequação destas

pequenas empresas à LGPD, uma vez que a segurança dos dados dos usuários além de ser

primordial, serve de métrica para grandes corporações avaliarem seus prestadores de serviços

e parceiros de negócios.

Nesse  contexto, o  presente  trabalho  busca  analisar  como  adequar  uma  pequena

empresa às normas estabelecidas pela LGPD, quais caminhos devem ser seguidos para que o

processo seja um diferencial para a continuidade do negócio. Dentre os diversos seguimentos

possíveis de análise, considera-se que o ramo imobiliário apresenta grande fonte de estudo,

uma vez que basicamente coleta dados  pessoais, seja de seus clientes, como de possíveis

interessados em adquirir ou locar um imóvel, necessitando ter uma política de proteção de

dados efetiva.  

1 Disponível  em:  <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-
numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD>  Acesso em 24 jan 2020



9

A análise é feita a partir de entrevista realizada em uma imobiliária de pequeno porte,

a qual dedica-se exclusivamente à intermediação de compra,  venda e locação de imóveis.

Mediante a realização de coleta de informações, é possível extrair questionamentos e soluções

viáveis  que poderão ser  replicados em outros  empreendimentos que lidam com o mesmo

volume de dados pessoais, o que justifica a importância deste estudo.

A problemática do presente trabalho gira em torno de quais são os passos a serem

seguidos pela empresa para estar de acordo com a LGPD, além de analisar os impactos na

reestruturação da empresa e as vantagens para o negócio com a adequação. O método do

trabalho  tem  como  base  a  legislação  sobre  o  tema  e  bibliografia,  além  de  entrevista

semidireta. Para tanto, o trabalho está estruturado em duas partes.

A primeira parte dedica-se a descrever, em linhas gerais, a Lei Geral de Proteção de

Dados Pessoais, seus aspectos, principais conceitos, definições, princípios e fundamentos, a

fim  de  contextualizar  o  leitor  para  melhor  entendimento  do  tema.  Na  segunda  parte,  é

abordada a LGPD no setor imobiliário,  descrevendo a empresa imobiliária,  sua forma de

trabalho com os dados coletados, bem como as informações obtidas com a entrevista. 

O trabalho segue abordando a problemática dos dados pessoais coletados pela empresa

e  a  forma  de  tratamento,  a  fim  de  verificar  quais  medidas  devem  ser  realizadas  para

adequação à lei de proteção de dados pessoais. Para tanto, são relacionadas as hipóteses de

tratamento dos dados pessoais que se enquadram no ramo imobiliário, sugerindo, ao final,

medidas que podem aperfeiçoar o tratamento de dados, contribuindo para a transparência e

segurança da empresa, a fim de evitar penalidades previstas na lei.

O intuito  é  demonstrar  na  prática  como as  pequenas  empresas  podem enfrentar  o

processo de implantação da LGPD, utilizando ferramentas de gestão e conscientizando todos

os envolvidos. Claro que a lei é uma obrigatoriedade, e como toda obrigação possui multa em

caso de descumprimento, pois caso não fosse assim, muitos não buscariam a adequação. Mas

deve  se  ter  em mente  que  a  LGPD traz  vantagens  ao  empreendedorismo,  mostrando  ao

mercado que a empresa está em constante atualização, preocupada com a segurança dos dados

de seus clientes, o que agrega valor ao negócio.
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1 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Até a publicação da Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de

Dados Pessoais, alterada pela Lei nº 13.853/2019, o ordenamento jurídico brasileiro possuía

diversas  leis  esparsas para tratar  de dados pessoais,  mas nenhuma norma tão detalhada e

específica quanto a LGPD. Nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso X, já considera como

direito fundamental a inviolabilidade da privacidade e intimidade, e no inciso LXXII que trata

do habeas data, como uma ferramenta jurídica de retificação de dados. O Código Civil trata

em diversos  dispositivos  de  forma  detalhada  sobre  os  direitos  inerentes  à  personalidade,

dentre eles a privacidade e intimidade.

Atualmente, está em tramitação a Proposta de Emenda à Constituição nº 17/2019, que

acrescenta o inciso XII-A  ao art. 5º, e o inciso XXX ao art. 22, da Constituição Federal para

incluir  a  proteção  de  dados  pessoais  entre  os  direitos  fundamentais  do  cidadão  e  fixar  a

competência privativa da União para legislar sobre a matéria. A PEC 17/2019 já foi aprovada

pela Comissão de Constituição e Justiça, pelo Plenário do Senado Federal e pela Comissão

Especial sobre Dados Pessoais da Câmara dos Deputados. Isto demonstra a preocupação do

legislador com a proteção dos dados pessoais, o que se justifica pelo grande número de dados

circulando indiscriminadamente.

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  Lei  nº  8.078/90,  em  seu  artigo  43

trata do banco de dados e cadastros de consumidores, prevendo o livre acesso do consumidor

aos  seus  dados  arquivados.  Já  a  Lei  nº  12.965/14,  denominada  Marco  Civil  da  Internet,

avançou muito no que se refere  aos  dados pessoais  que transitam pela  internet,  mas não

alcançou os dados pessoais colhidos offline.

A LGPD, em seu artigo 1º, menciona que seu regramento aplica-se ao tratamento de

dados pessoais, tanto em meio digital quanto físico, por pessoa natural ou jurídica de direito

público  ou  privado,  com o  objetivo  de  proteger  direitos  fundamentais  de  liberdade  e  de

privacidade  e  o  livre  desenvolvimento  da  personalidade  da  pessoa  natural.  “O  verbo

‘proteger’ diz muito sobre a forma como o legislador enxergou o titular dos dados, ou seja, em

posição desigual em relação aos responsáveis pelo tratamento desses dados, ficando patente

sua vulnerabilidade.” (COTS; OLIVEIRA, 2019, p. 46).  

Mas  há  outros  objetivos  da  lei  que  não  podem  ser  desconsiderados,  como  o
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asseguramento de transparência e padronização de normas, segurança jurídica, fomento do

desenvolvimento e favorecimento à concorrência. Deve-se pensar na lei como uma ferramenta

que veio  para  contribuir  ao  aperfeiçoamento  de procedimentos,  tornando a  empresa  mais

competitiva e sempre respeitando os titulares de dados.  

Nesse  viés,  a  lei  aborda  não  só  normas  específicas  que  devem  ser  seguidas  nas

atividades  de  tratamento  de  dados  pessoais  destes  titulares,  mas  também  fundamentos  e

princípios basilares, além de prever fiscalização e penalidades para a empresa que não estiver

dentro das exigências solicitadas, que podem chegar a multas de até 2% do faturamento anual,

com o limite  de 50 milhões  de reais  por  infração.  Tais  sanções  serão  aplicadas  após um

procedimento administrativo pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados,  órgão a ser

estruturado, podendo ser de forma gradual,  isolada ou cumulativa,  conforme parâmetros e

critérios elencados na lei.

1.1 Fundamentos e princípios norteadores

Os  fundamentos  são a  base  que deve ser  analisada  toda  a  estrutura  da  lei.  Já  os

princípios são como orientações gerais, que direcionam a interpretação das demais normas

específicas. No artigo 2º da Lei, estão dispostos os fundamentos, compreendendo: respeito à

privacidade;  autodeterminação  informativa;  liberdade  de  expressão,  de  informação,  de

comunicação  e  de  opinião;  inviolabilidade  da  intimidade,  da  honra  e  da  imagem;

desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; livre iniciativa, livre concorrência e

defesa do consumidor; e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a

dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 

No tocante aos princípios, além da boa fé, o tratamento de dados pessoais deve seguir:

a  finalidade,  a  adequação,  a  necessidade,  o  livre  acesso,  a  qualidade  dos  dados,  a

transparência, a segurança, a prevenção, a não discriminação e a responsabilização e prestação

de contas (art. 6º da lei). Portanto, o controlador deve ater-se não só uma base legal quando

efetuar um tratamento de dados pessoais, mas também ao cumprimento de todos os princípios

da LGPD.                                       

      

Os  agentes  de  tratamento  deverão,  portanto,  no  âmbito  de  suas
competências,   formular  regras  de  boas  práticas  e  de  governança  que
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garantam  aplicação  aos  referidos  princípios  no  âmbito  das  ações
organizacionais  relativas  ao  tratamento  de  dados.  (FEIGELSON;
SIQUEIRA, 2019, p. 30)    

     

1.2 Conceitos e definições importantes

                                                         

Vários conceitos e definições constam na LGPD para melhor interpretação e aplicação

de seus dispositivos. É necessária a compreensão do que são considerados dados pessoais e

quem são os titulares deste dados, bem como o que não é considerado dado pessoal e quais os

agentes envolvidos no tratamento destes dados, para que a empresa possa agir da forma mais

adequada em seus procedimentos. 

De acordo com o inciso  I  do  artigo  5º  da  lei,  dado pessoal  é  toda  a  informação

relacionada a pessoa natural identificada ou identificável. Interpretando este conceito, pode-se

classificar os dados pessoais em diretos e indiretos (MALDONADO; BLUM, 2019, p. 91),

sendo que o primeiro é aquele que por si só identifica a pessoa, e o indireto necessita de mais

informações para poder identificá-la. Assim, nome e prenome, número da identidade, CPF,

passaporte,  estado civil,  endereço, gênero,  protocolos de internet,  registros de ligações, e-

mail, número de telefone, origem social e étnica, são alguns exemplos de dados pessoais. 

Os dados pessoais,  tanto diretos quanto indiretos,  podem ser também classificados

como dados pessoais sensíveis, conforme inciso II do artigo 5º, que 

                                                      

em  linhas  gerais,  são  dados  pessoais  que  possam  trazer  algum  tipo  de
discriminação quando do seu tratamento (origem racial, convicção religiosa,
opinião política, dado referente à saúde, para citar alguns exemplos) bem
como, diante da sua criticidade, dados genéticos e biométricos. Ou seja, são
dados pessoais que poderão implicar riscos e vulnerabilidade potencialmente
mais  gravosas  aos  direitos  e  liberdades  dos  titulares.  (MALDONADO;
BLUM, 2019, p. 92). 

                                                                                                

Existe, ainda, o que a lei trata de dado anonimizado, considerado dado que não pode

mais ser relacionado a uma pessoa natural, pois perdeu a possibilidade de associação direta ou

indireta a um indivíduo, após ter passado por um meio técnico disponível e razoável em seu

tratamento (inciso III e XI, art. 5º da LGPD). Em razão desta anonimização, a qual deve ser

irreversível, o dado não é mais considerado como dado pessoal, conforme disposto no art. 12.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá dispor sobre os padrões e técnicas a
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serem  utilizados  no  processo  de  anonimização,  conforme  disposto  no  §3º  do  art.  12

mencionado.

Mas estes  dados são de  quem? A lei  denomina esta  pessoa natural  como sendo o

titular (inciso V, art. 5º), ou seja, os dados pessoais tratados pertencem ao titular, e este possui

direitos que devem ser respeitados. O titular detém o direito de livremente dispor dos dados

pessoais, ele é o núcleo da existência da LGPD.  Todos estes dados coletados formam um

conjunto  estruturado,  o  qual  é  denominado  de  banco  de  dados,  que pode  ser  de  forma

eletrônica ou física, compreendido em um ou vários locais (inciso IV, art. 5º). 

O conceito de banco de dados é previsto para facilitar as medidas práticas de
bloqueio ou de eliminação, previstas na Lei. Na ocorrência dessas hipóteses,
as  medidas  devem ser  restritas  aos  dados pessoais  contidos  no banco de
dados, pois o objeto de proteção da LGPD são os direitos de liberdade e de
privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural
derivada  da  possibilidade  de  o  dado  pessoal  identificar  ou  tornar
identificável   um indivíduo,  e não os critérios de seleção,  organização,  a
fórmula ou algoritmo, por exemplo,  que são utilizados para processá-los.
(MALDONADO; BLUM, 2019, p.  101-102).

Por fim, todos estes dados pessoais são tratados por agentes, os quais são denominados

de controlador e operador, havendo ainda a figura do encarregado. O conceito de tratamento

previsto  na  norma é  amplo,  comportando  toda  e  qualquer  operação realizada  com dados

pessoais, incluindo coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução,

transmissão,  distribuição,  processamento,  arquivamento,  armazenamento,  eliminação,

avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação,  transferência,  difusão ou

extração de dados (art. 5º, inciso X). 

Considera-se, portanto,  controlador, qualquer pessoa natural quanto pessoa jurídica,

de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos

dados pessoais (inciso VI, art. 5º). Já o  operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito

público ou privado,  que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador

(inciso VII, art. 5º).  A responsabilidade pela coleta dos dados pessoais é do controlador, bem

como a decisão sobre a forma e a finalidade do tratamento, sendo que o operador é quem

efetivamente realiza o tratamento e processamento dos dados, sob as ordens do controlador.

Nada impede que a mesma pessoa exerça as duas funções. Mas controlador e operador, na

qualidade de agentes de tratamento, são responsáveis solidários por eventuais danos causados
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pelo tratamento.  

O  encarregado,  ou  DPO  –  Data  Protection  Officer, é  a  pessoa  indicada  pelo

controlador  para  atuar  como canal  de  comunicação  entre  o  titular  dos  dados  pessoais,  o

controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (inciso VIII, art. 5º). Conforme

redação  dada  pela  Lei  13.853/2019,  o  encarregado  pode  ser  tanto  pessoa  física  quanto

jurídica, o que permite a contratação de empresa para exercer esta atividade. A lei relaciona

algumas  das  atividades  que  deverão  ser  exercidas  pelo  encarregado,  tais  como:  receber

reclamações e comunicação dos titulares, prestando esclarecimentos e adotando providências;

receber comunicações da Autoridade Nacional e adotar providências; orientar funcionários e

contratados da empresa sobre as práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados

pessoais; e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em

normas  complementares  (§  2º,  art.  41).  Mas  a  Autoridade  Nacional  poderá  estabelecer

definições e atribuições do encarregado, mediante normas complementares, inclusive hipótese

de  dispensa  de  sua  necessidade,  conforme  natureza  e  porte  da  entidade  ou  volume  de

operações de tratamento de dados (§ 3º, art. 41).

E quem seria essa Autoridade Nacional? Conforme inciso XIX do art.  5º da Lei, a

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é o órgão da administração pública

responsável por zelar,  implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD. Criada pela Lei

13.853/2019, a ANPD é vinculada à administração pública federal, integrante da Presidência

da República (art. 55-A), possuindo autonomia técnica e decisória (art. 55-B) e é composta

por  um Conselho  Diretor,  seu  órgão  máximo,  bem como por  um Conselho  Nacional  de

Proteção de Dados Pessoais e Privacidade, Corregedoria, Ouvidoria, órgão de assessoramento

jurídico e unidades administrativas para aplicação do disposto na LGPD (art. 55-C).

As competências da ANPD são amplas e estão descritas no artigo 55-J. Possui poderes

administrativos como poder de polícia e fiscalização, e poder regulamentar e de edição de

normas, bem como a aplicação das sanções previstas a LGPD é de sua competência exclusiva,

conforme estabelece o artigo 55-K. A ANPD não foi devidamente estruturada, sendo que até a

conclusão deste trabalho, não estava em funcionamento.

Por fim,  a lei  descreve um dos documentos obrigatórios que qualquer  empresa ou

pessoa que efetue o tratamento de dados pessoais deve elaborar, qual seja, o relatório de

impacto à proteção de dados pessoais (RIPD). Este documento é de responsabilidade do
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controlador, e deverá conter a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que

podem  gerar  riscos  às  liberdades  civis  e  aos  direitos  fundamentais,  além  de  medidas  e

mecanismos de mitigação de risco (inciso XVII, art. 5º). 

                                                                                                     

O RIPD deve ser incorporado dentro dos procedimentos de governança  em
privacidade  corporativa  do  controlador,  servindo  como  base  para  o
cumprimento  de  diversos  princípios  da  LGPD,  especialmente:  finalidade,
mediante a avaliação dos  propósitos legítimos de tratamento; adequação,
mediante  a  avaliação  da  compatibilidade  das  finalidades  pretendidas  de
acordo com o contexto do tratamento; necessidade, limitando o tratamento
ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência
dos  dados pertinentes,  proporcionais  e  não excessivos;  segurança,  com a
avaliação das 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; e prevenção, com a
adoção  de  medidas  para  prevenir  a  ocorrência  de  danos  em  virtude  do
tratamento de dados pessoais. (MALDONADO; BLUM, 2019, p. 126-127).

O artigo 38 da LGPD informa quais são os itens mínimos que devem conter no RIPD,

compreendendo:  a descrição dos tipos de dados coletados,  a  metodologia utilizada para a

coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação

as medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados (parágrafo único).

Este relatório deve ser realizado no início do processo de implantação da LGPD, uma vez que

o intuito é mitigar riscos, contemplando todo o ciclo de vida dos dados.

1.3 Fiscalização e sanções

  A Lei trata em todo o Capítulo VIII sobre o processo de fiscalização  do cumprimento

das regras da LGPD, bem como das sanções administrativas aplicáveis em caso de violação.

O artigo 52 traz as hipóteses de penalidades aos agentes de tratamento de dados em razão das

infrações  previstas  na  lei,  compreendendo:  advertência;  multa  simples  de  até  2%  do

faturamento da pessoa jurídica,  limitada a 50 milhões de reais  por infração; multa diária;

publicização a infração; bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração; eliminação

destes  dados  pessoais.  Qualquer  penalidade,  antes  de  aplicada,  deverá  ser  devidamente

apurada através de um procedimento administrativo, com ampla defesa e contraditório, bem

como pode ser aplicada de forma gradativa, isolada ou cumulativa (§ 1º do art. 52).
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Os parâmetros e critérios de aplicação das sanções estão elencados nos incisos do § 1º

referido  acima.  A  importância  de  mecanismos  de  segurança  e  prevenção  servem  para

resguardar os agentes de tratamento da aplicação de penalidades mais gravosas e onerosas.

 

(…) A verificação da existência de políticas de boas práticas e governança
corporativa, como critério para o arbítrio punitivo, demonstra clara intenção
do legislador em estimular no mercado o exercício de comportamento ético e
precavido  no  tocante  ao  cuidado  com  dados  pessoais.  (FEIGELSON;
SIQUEIRA, 2019, p. 191)                                            

Compete à ANPD exercer a fiscalização e a aplicação das sanções, conforme disposto

no  inciso  IV  do  artigo  55-J  e  no  artigo  55-K  da  lei.  A ela  também  compete  instituir

regulamento  próprio  a  fim  de  complementar  as  premissas  da  LGPD,  compreendendo  a

metodologia  de  cálculo  das  multas,  a  dosimetria  das  penalidades,  e  como  se  dará  a

configuração de cada sanção.

No caso de vazamentos individuais de dados ou acessos não autorizados, a lei prevê a

possibilidade de conciliação entre o controlador e o titular, o que eliminaria a necessidade de

procedimento administrativo pela ANPD. Mas se não houver acordo, o controlador estará

sujeito à aplicação das penalidades constantes na lei. 

Todo o valor arrecadado com as multas será revertido ao Fundo de Defesa de Direitos

Difusos (§ 5º do art. 52). Isto significa que ao titular nada é revertido, ou seja, não se trata de

ressarcimento de danos. Mas isto não o impede de buscar a reparação por eventuais danos

sofridos, de acordo com os artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, perante o poder judiciário,

o que inclusive está expresso no artigo 22 da LGPD.

A sanção pecuniária com base no faturamento da empresa, por  infração, somada a

possibilidade  de  dano  moral,  poderá  até  inviabilizar  a  manutenção  do  empreendimento.

Imagine-se uma pequena empresa com faturamento de até 4,8 milhões de reais, onde a multa

ficaria em 96 mil reais, acrescida de danos morais de 20 mil reais, totalizando 116 mil reais

por infração. Isto demonstra a importância da adequação à LGPD, a necessidade da prevenção

do risco mediante uma política de governança e conscientização de todos os colaboradores e

agentes de tratamento de dados da empresa.
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2 RAMO IMOBILIÁRIO E A LGPD

                                                           

Como visto,  a  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  tem grande  impacto  em

diversos setores da economia, e um deles é o ramo imobiliário.  Antes da LGPD, diversas

empresas somente obtinham o consentimento do titular do dado para coletar as informações

necessárias, o que era feito de diversas formas, sem preocupação com o futuro do dado, sua

reutilização e comercialização. Agora, a adequação a esta nova realidade se impõe, não só

pela  obrigatoriedade  da  lei,  mas  para  que  o  segmento  imobiliário  possa  manter

competitividade no mercado, com  crescimento e desenvolvimento tecnológico, observando

sempre a ética e a transparência.    

 A empresa ora analisada, trata-se de uma imobiliária de pequeno porte que dedica-se

exclusivamente à intermediação de compra, venda e locação de imóveis. Não é objeto  de

análise  a  área  de  construção  e  incorporação  imobiliária.  Mediante  a  realização  de  uma

entrevista com o diretor da empresa, obteve-se informações necessárias para dar o enfoque

pretendido, qual seja, extrair questionamentos e possíveis soluções no tocante a adequação à

LGPD, que poderão ser replicadas em outros  empreendimentos que lidam com o mesmo

volume de dados pessoais.

                                                         

2.1 Informações gerais obtidas com a entrevista na imobiliária

Uma  empresa  imobiliária  coleta  e  trata  diversos  dados  pessoais,  tanto  dados  de

identificação direta quanto indireta. Nome, telefone, endereço, número de CPF e identidade,

data  de  nascimento  e  casamento,  dados  bancários,  rendimentos,  informações  sobre

negativação perante os órgãos de proteção de crédito, informações de patrimônio, fotos dos

imóveis, são alguns exemplos. Como estes dados são coletados e armazenados? Através da

entrevista,  constata-se  que  os  dados  são  coletados  mediante  solicitação  do  corretor  de

imóveis,  com o consentimento  verbal  do  titular,  para  fins  de elaboração dos  documentos

necessários para o desenvolvimento das atividades contratadas. 

No caso de uma pessoa física, possível cliente da empresa imobiliária, desejar vender

ou alugar seu imóvel, deverá assinar o respectivo contrato de administração e corretagem,

para que o corretor possa dar início aos anúncios. Os anúncios são divulgados no site da
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empresa, bem como mediante material impresso em exposição dentro da imobiliária.  Para

tanto,  são  necessários  diversos  dados  pessoais,  sem os  quais  não  há  como  formalizar  a

contratação. 

No caso de um locatário, o qual não é o cliente direto da empresa imobiliária, mas um

usuário de seus serviços, da mesma forma deverá fornecer alguns dados pessoais para poder

concretizar a locação do imóvel desejado. Todos estes dados são armazenados em planilhas na

rede  interna  da  empresa,  cópias  em  meios  físicos,  além  de  serem  utilizados  para

abastecimento do site de anúncios. 

Constata-se que não há muito controle sobre o ciclo dos dados coletados,  sendo que

após o término de uma locação, ou da realização da venda, os dados continuam armazenados

em planilhas   e   arquivos  físicos,  por  prazo  indeterminado,  o  que  é  problemático  e  em

desacordo com a LGPD. O anúncio no site é retirado quando da venda do imóvel, mas não há

verificação se  o  site  excluiu  de  fato  de seu banco de  dados os  dados  pessoais  coletados

anteriormente.                                           

No  tocante  ao  compartilhamento  de  dados  pessoais,  este  ocorre  quando  da

concretização  de  uma  venda  de  um imóvel,  tanto  com o  Tabelionato  local,  Registro  de

Imóveis e Prefeitura Municipal.  Na locação, os dados pessoais são compartilhados com o

Tabelionato, uma vez que o contrato deve ter suas assinaturas com firma reconhecida. 

Pelas informações coletadas, diversas medidas devem ser tomadas para que os dados

pessoais possam ser devidamente tratados, justificando sua finalidade, e determinando qual o

ciclo de vida destes. A criação de uma política de privacidade e proteção de dados, com o

engajamento da equipe é de extrema necessidade. 

A  seguir  serão  referidas  algumas  soluções  possíveis  para  esta  adequação,

confrontando-se os  dados obtidos  na entrevista  com a lei.  Primeiramente,  deve-se ter  um

entendimento do âmbito de aplicação da LGPD, e as possíveis hipóteses de tratamento de

dados  pessoais  que  uma  imobiliária  pode  valer-se.  Por  fim,  apresentam-se  sugestões  de

adequação,  passando antes pelo mapeamento e análise de ciclo de vida dos dados, para então

apresentar  medidas  e  documentos  a  serem elaborados  pela  imobiliária,  de  acordo  com a

LGPD.                                                                                                            
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2.2 Âmbito de aplicação da LGPD                                                       

A LGPD  tem  aplicação  em  qualquer  operação  de  tratamento  de  dados  pessoais

realizada  por  pessoa  natural  ou  jurídica,  tanto  de  direito  público  ou  privado,  para  fins

econômicos, independente do meio, país de sua sede ou país de armazenamento dos dados,

desde que a operação de tratamento seja realizada em território nacional, ou os dados tenham

sido coletados no Brasil (art. 3º e incisos). O setor imobiliário é diretamente atingido pela

LGPD, uma vez que lida com muitos dados pessoais, tanto de seus clientes diretos, quanto de

usuários, tudo com intuito estritamente econômico.

Esse tratamento deve seguir  o procedimento previsto pela lei,  bem como todos os

princípios  e  fundamentos  já  referidos  no  capítulo  anterior.  A empresa  imobiliária  e  os

corretores de imóveis a ela vinculados estão enquadrados como controladores, pois os dados

são coletados mediante sua determinação. 

                                                              

2.3 Hipóteses legais de tratamento de dados pessoais no setor imobiliário

Os dados pessoais coletados devem ter uma finalidade devidamente justificada para

seu tratamento. Todas estas hipóteses, ou bases legais, estão referidas no art. 7º da lei, que são:

consentimento do titular;  cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

execução  de  políticas  públicas;  estudos  por  órgãos  de  pesquisa;  execução  de  contrato;

exercício regular de direitos em processo judicial, arbitral ou administrativo; para proteção da

vida ou da integridade física; para a tutela da saúde; legítimo interesse do controlador; para

proteção do crédito. Basta o enquadramento em uma destas hipóteses para o tratamento ser

considerado legítimo, sendo possível cumular bases legais. 

No que se refere ao ramo imobiliário, serão analisadas somente algumas das hipóteses

mencionadas, especificamente aquelas que se enquadram no tipo de dado coletado em razão

da  finalidade  pretendida:  consentimento,  cumprimento  de  obrigação  legal,  execução  de

contrato e legítimo interesse. Além de justificar o enquadramento, a empresa deverá ter isto

bem claro em sua política de privacidade e proteção de dados, para que qualquer colaborador

ou titular tenha acesso.
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2.3.1 Consentimento 

O consentimento está previso no inciso I do art. 7º da lei, e deve ser fornecido pelo

titular do dado pessoal, mediante forma escrita, com cláusula destacada, ou outro meio que

demonstre a manifestação da vontade (art.  8º).  Não pode ser utilizado de forma genérica,

devendo ser fornecido para cada dado e finalidade especificada.  E,  por consequência,  em

razão de ser uma manifestação de vontade, pode ser revogado a qualquer momento, mediante

manifestação expressa do titular (§ 5º, art. 8º). Nas palavras de  (FEIGELSON; SIQUEIRA,

2019, p.  61)  “o  consentimento  é  o  meio  pelo  qual  o  titular  de  dados  pessoais  tem para

determinar o nível de proteção e fluxo de seus dados, dando sua anuência para que ocorra o

tratamento de suas informações”.                                                                    

Sobre a revogabilidade, DONEDA menciona:

                      

A ideia da sua revogabilidade incondicional encontra fundamento no fato de
se estar protegendo a própria personalidade, entre cujos atributos estaria a
indisponibilidade.  Por  esse ponto de vista,  tal  consentimento será sempre
revogável e a sua caracterização como ato jurídico unilateral serve a reforçar
essa  revogabilidade.  Tal  concepção,  que  poderia  ser  denominada
extracontratual, pode enfrentar problemas ao ser confrontada com a  prática,
já que esse consentimento, de alguma forma, implica uma modificação na
esfera jurídica de quem, a partir dele, é legitimado ao tratamento dos dados
pessoais  e esse interesse também merece ser considerado. (2019, p. 303-
304)

                                          

Se a imobiliária desejar enviar, por exemplo, um cartão de aniversário para seu cliente,

o  consentimento  é  a  base  legal  adequada.  Assim,  o  titular  concorda  expressamente  em

fornecer seus dados pessoais para receber, via e-mail ou correio, uma correspondência. Caso

não tenha mais interesse em receber, basta revogar o consentimento, devendo o controlador

atender ao pedido do titular. 

2.3.2 Cumprimento de obrigação legal

Outra hipótese é o cumprimento de obrigação legal, prevista no inciso II do artigo

em  comento,  o  qual  refere-se  a  existência  de  determinação  legal  federal,  estadual  ou
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municipal, ou demais normas como decretos, resoluções, dentre outros, que justifique a coleta

e tratamento de dados.                                                                                                    

                                      

A  hipótese  do  dispositivo  da  LGPD  ora  analisado  é  ilustrada  pela
transmissão de dados necessários para a execução de políticas públicas aos
órgãos responsáveis. A título de exemplo, pode-se citar o encaminhamento
das informações referentes ao recolhimento do FGTS à Caixa Econômica
Federal, da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF) e
da Previdência Social SEFIP) à Receita Federal do Brasil.  (FEIGELSON;
SIQUEIRA, 2019, p. 64)

                                                  

Uma das obrigações fiscais específica de uma imobiliária é a entrega da Declaração

das Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB. É uma obrigação acessória anual,

requerida pela Instrução Normativa nº 1.115, e deve ser entregue à Receita Federal.  Se a

empresa imobiliária teve faturamento com transação de venda, locação ou intermediação de

imóveis deve apresentar a DIMOB. São exigidos dados pessoais do comprador, vendedor,

como nome e CPF, além de endereço do imóvel, data do contrato e valor da transação. Neste

caso, a base legal de cumprimento de obrigação legal justifica a coleta de referidos dados, não

necessitando de consentimento do titular. 

                               

2.3.3 Execução de Contrato

                                                             

Uma das hipóteses de tratamento de dados pessoais de grande utilização é a execução

de contrato, citada no inciso V, art. 7º, desde que o titular seja parte no contrato. O contrato

baseia-se em um acordo de vontades, onde as partes possuem equilíbrio e almejam um fim

comum, havendo um consenso e autonomia de vontade entre as partes. 

Essa é a hipótese mais utilizada no ramo imobiliário, pois toda e qualquer atividade a

ser realizada necessita de um contrato, seja de administração do imóvel para locação, ou de

corretagem para realização da venda, sendo necessários dados pessoais das partes envolvidas.

Após a celebração do contrato, não há como valer-se do consentimento, pois sem os dados

pessoais necessários constantes no contrato, o negócio não se concretizará.

Para que o contrato esteja de acordo com a LGPD, deve ser incluída uma cláusula

específica sobre o tratamento dos dados pessoais ali coletados. Esta cláusula deve informar  a
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finalidade do dado, bem como seu tratamento e até quando será armazenado.  O titular deve

ter  pleno  conhecimento  de  todo  o  tratamento  que  seu  dado  pessoal  terá  nas  mãos  do

controlador e de terceiros, no caso de compartilhamento.                                             

2.3.4 Legítimo Interesse

Por fim, tem-se o legítimo interesse, disciplinado no artigo 7º, inciso IX e no artigo10.

Aqui a lei trata de atender aos interesses legítimos do controlador, e não do titular de dados

pessoais. Para esta finalidade, as situações devem ser legítimas e concretas, ou seja, não pode

o controlador fundamentar o tratamento de dados em possíveis ou prováveis utilizações. 

Há duas hipóteses de tratamento de dados por legítimo interesse exemplificadas nos

incisos I e II do art.10: para apoio de promoção de atividades do controlador e para proteção

do titular e promoção de atividades que o beneficiem, esta última relacionada a segurança e

antifraude.  O  ramo  imobiliário  pode  valer-se  do  legítimo  interesse  para  promover  seu

empreendimento, desde que respeitadas as regras e os  princípios impostos pela LGPD.  A lei

não conceituou o que seria legítimo interesse.

A intenção foi  deixar  o  conceito aberto,  de  tal  forma que ele  consiga se
amoldar  à  diversidade  de  situações  que  possam  existir  na  prática,  não
restringindo  o  entendimento  sobre  o  instituto,  que  foi  mantido  bastante
aberto e  flexível. (MALDONADO; BLUM, 2019, p. 194)

Como exemplo desta base legal, pode-se aqui mencionar a possibilidade da imobiliária

coletar dados em seu site para promoção de seu negócio, mediante publicidade para oferecer

novos produtos e serviços. É claro que se deve atentar para o limite, o tipo de produto e a

frequência como que se pode promovê-lo, bem como todos os princípios e fundamentos da

LGPD. 

         

2.4 Procedimento de implantação da LGPD para o ramo imobiliário

                                

A conscientização da empresa é o primeiro passo para a  adequação às  normas da

LGPD. Como a lei só entrará em vigor em agosto de 2020, agora é um diferencial para a
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empresa, mas em breve será compulsório. Como visto no primeiro capítulo, as sanções são

pesadas, o que poderá acarretar até o fechamento do empreendimento.

Com  base  nas  informações  fornecidas  pela  empresa  em  estudo,  sugere-se  a

implantação da LGPD mediante um procedimento que pode ser dividido em quatro fases,

conforme tabela abaixo. Cada etapa é detalhada, para melhor compreensão.

                                             

   Tabela 1 – Fases de implantação da LGPD

1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase

 Definição do 
Comitê 
Multidisciplinar 

 Plano Macro de 
Implantação   

       
 Nomeação do 
DPO

 Mapeamento/Análise 
de Maturidade

 Data Mapping

 Mapeamento/Análise 
de Processos 

 Matriz de Risco

 Elaboração do RIPD 

 Definição/Adequação 
dos Processos

 Elaboração/
Atualização de 
Documentos

     
 Criação do canal de 
comunicação  

 Práticas de segurança

 Treinamento e 
conscientização

   
 Revisão Final da 
Implantação 

  

A primeira  fase  inicia-se  pela  formação  do  Comitê  Disciplinar,  o  qual  deve  ser

composto  por  membros  da  empresa  que  participarão  do  procedimento,  podendo  ter  um

representante da área jurídica, um representante do setor de informática, e um do setor de

recursos humanos. No caso de pequena empresa, o ideal é que ao menos um sócio ou diretor

também faça parte deste comitê, pois a conscientização da alta diretoria é primordial para que

a implantação tenha eficácia.                                                              

Com o comitê formado, será feito o  escopo do plano macro de implantação, onde

serão informados todos os passos a serem desenvolvidos, sempre em colaboração. Aqui tem-

se uma visão macro, de todos os setores que poderão ser impactados, de quais departamentos

serão  envolvidos,  quais  sistemas  deverão  ser  analisados  com  mais  cautela,  quais  são  os

fornecedores  e  prestadores  de serviços  externos  que deverão ser  contatados para também

adequarem-se.

A necessidade de nomeação de um  encarregado – DPO – ainda persiste, conforme

norma legal, o que deve ser atendido pela imobiliária, devendo ser um funcionário da empresa
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que ficará  responsável  pelo  monitoramento  do tratamento  de  dados  pessoais,  ou empresa

terceirizada. O DPO deve ter amplo conhecimento da LGPD, pois será o principal ator entre a

ANPD, o titular e o controlador.

A  segunda  fase  compreende  os  mapeamentos.  A empresa  imobiliária  deve

primeiramente mapear seus procedimentos, a fim de analisar o grau de sua maturidade. Com

isto, é possível identificar possíveis falhas nos procedimentos, as quais serão corrigidas ou

aperfeiçoadas na fase seguinte. A elaboração de um fluxograma para cada procedimento é

importante, pois assim tem-se uma visão de fácil compreensão.

O data mapping é o próximo passo, ou seja, o mapeamento de todos os dados pessoais

coletados pela empresa, verificando inclusive se há dados sensíveis. Este mapeamento deve

ser feito por setor, como atendimento, recursos humanos, comercial, marketing, dentre outros,

descrevendo minuciosamente o dado coletado, onde ele é armazenado, o motivo de sua coleta,

quais pessoas têm acesso a este dado, e o prazo de armazenamento. Este mapeamento serve

para  realizar  o  enquadramento  dos  dados  pessoais  nas  bases  legais  já  mencionadas

anteriormente, e criar o  ciclo de vida dos dados, que compreende a coleta, processamento,

análise,  compartilhamento,  armazenamento,  reutilização  e  eliminação.  Através  do  data

mapping serão  decididas  quais  medidas  serão  adotadas,  quais  documentos  precisam  ser

revistos e adequados. Essa transparência deve ser mantida pela empresa, o que facilitará no

momento  de  uma  eventual  fiscalização  pela  ANPD  ou  quando  algum  titular  solicitar

informações sobre seus dados pessoais.

Já o  mapeamento e análise de processos visa analisar o fluxo da empresa, com a

finalidade de mitigar riscos, identificando oportunidades de melhoria.  Busca aperfeiçoar o

desempenho  organizacional,  dar  mais  agilidade  e  confiabilidade  ao  tratamento  de  dados

pessoais. Conjuntamente é elaborada a  matriz de risco, uma ferramenta de gerenciamento

que permite ampliar a visibilidade de possíveis riscos. Aqui a empresa tem a visão geral de

seu empreendimento, e consegue vislumbrar qual é o setor de mais risco, priorizando o seu

atendimento, e iniciando a adequação à LGPD com foco no risco. No caso de uma empresa

imobiliária, pode-se considerar que o risco está no setor de atendimento, onde são feitas todas

as coletas iniciais dos dados dos clientes, bem como no setor comercial, que compreende a

divulgação dos imóveis e as tratativas com os possíveis compradores e locatários. O cuidado

com o vazamento e o compartilhamento desnecessário dos dados pessoais deve ser prioridade

dos envolvidos no tratamento.  Todas estas implicações serão minimizadas com a adequação
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dos procedimentos e documentos, conforme exposto na sequência.

A terceira fase compreende as medidas de adequação da empresa, ou seja, tudo o que

deverá ser  feito  para que  a  imobiliária  esteja  de  acordo com a LGPD. Como agentes  de

tratamento,  a  imobiliária e o corretor de imóveis devem documentar  todos procedimentos

realizados para facilitar a demonstração perante a  Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Para tanto, é exigida a elaboração de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais,

de responsabilidade do controlador, contendo a descrição dos processos de tratamento, que

podem gerar riscos às liberdades e aos direitos fundamentais dos titulares, bem como medidas

e mecanismos a serem adotados para  minimizar tais riscos (art. 5º, inciso XVII). Este é um

dos documentos, sendo que diversos outros devem ser elaborados e adequados pela empresa.

Mas o RIPD é feito no início do procedimento, pois como já dito, o intuito é mitigar riscos,

contemplando todo o ciclo de vida dos dados pessoais.                                                

Passo seguinte é a  adequação dos processos e  a elaboração de documentos que

compreende o ajuste de todas as ferramentas, sistemas e procedimentos que tratam de dados

pessoais, conforme apontado no data mapping. Durante o procedimento, deve-se ter sempre

em mente se é realmente necessário coletar aquele dado. A empresa deve ater-se em coletar

somente o que é fundamental para a concretização do negócio, o que também contribui para

agilidade  do  processo,  evitando  desperdício  de  tempo  e  recursos.  Para  que  tudo  isso

efetivamente funcione, a empresa precisa elaborar procedimentos padrão para o tratamento de

dados, criando sua política de privacidade e política de proteção de dados pessoais, bem como

adequar seu regulamento interno e termo individual de aderência à política, deixando sempre

claro e transparente todo e qualquer procedimento que envolva tratamento de dados pessoais.

Todos  os  contratos  elaborados  pela  imobiliária  devem  ser  adequados  à  LGPD,

contendo  uma  cláusula  específica  sobre  o  tratamento  dos  dados  pessoais  daquele  titular,

informando a finalidade da coleta, bem como a forma que se dará o tratamento e o prazo de

armazenamento, devendo esta cláusula ser destacada. Da mesma forma, todos os contratos

com  funcionários  e  fornecedores  devem  passar  por  esta  revisão  e  adequação,  cada  um

contento a cláusula que justifica a coleta dos dados, fundamentada na base legal especificada

no data mapping.  Cuidado maior deve-se ter com dados de crianças e adolescentes, onde o

consentimento deve ser dado de forma específica e por, pelo menos, um dos pais (art. 14)

Como  o  intuito  da  lei  é  a  proteção  aos  direitos  do  titular,  o  seu  atendimento  é
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primordial, devendo ser criado um canal de comunicação  de fácil acesso e rápido retorno,

podendo ser até mesmo um e-mail ou um telefone somente para este fim.  O titular tem direito

de ser informado sobre a finalidade, forma e duração do tratamento de seus dados (art. 9ª da

lei).  A lei ainda contempla um capítulo próprio para tratar dos direitos do titular (art. 17 ao

22),  desde  a  confirmação  da  existência  de  tratamento,  passando  por  correção  de  dados,

anonimização, portabilidade e eliminação. O ideal é que a empresa elabore um modelo padrão

de atendimento, com as etapas que devem ser seguidas a fim de atender o titular ou a ANPD

de forma rápida e eficiente. 

Com  base  no  mapeamento  e  na  adequação  dos  procedimentos,  a  lei  aborda  a

obrigatoriedade do controlador em adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas,

aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou

qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito (art. 46 da LGPD). Tais medidas devem

permear  todas  as  fases  de  tratamento,  bem  como  estão  sujeitas  a  qualquer  pessoa  que

intervenha  no  tratamento  destes  dados  pessoais.  Se  houver  qualquer  incidente  que  possa

acarretar risco ou dano relevante, o controlador deverá comunicar à ANPD e ao titular do

dado, em prazo razoável, para que as providências cabíveis sejam adotadas pelo controlador a

fim de reverter ou mitigar os efeitos do incidente.  

Por fim, a última fase compreende as ações educativas que a empresa deve adotar,

como  treinamentos aos demais colaboradores envolvidos, visando à mitigação de riscos e a

devida informação aos titulares de dados. A importância da LGPD deve conscientizar toda a

empresa e colaboradores, bem como eventuais fornecedores e outros entes que possam fazer

parte da cadeia de tratamento, como no caso de compartilhamento dos dados pessoais.

Analisando-se os dados obtidos com a empresa do ramo imobiliário ora em estudo,

percebe-se  que  são  diversas  as  ações  a  serem tomadas,  sendo  que  a  mais  complexa  é  a

elaboração do data mapping, pois requer a especificação de cada dado pessoal  coletado, de

forma individual e por setor. O data mapping não é uma planilha  estática, devendo ser revista

e  atualizada  periodicamente,  por  exemplo  semestralmente,  ou  no  caso  de  mudança  de

procedimentos ou de dados coletados. É ideal que seja determinado quem será o responsável

pela atualização de cada planilha, para que haja controle e certeza de que as informações

estarão corretas. E toda vez que houver alguma atualização, o DPO deve ser imediatamente

informado, para que efetue as medidas necessárias, como readequação de cláusulas e resposta

a eventuais titulares.                                                    
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Em todos os contratos elaborados pela empresa, seja de corretagem, locação, venda de

imóveis, e até mesmo de parceria com corretores e contratos de trabalho, devem ser incluídas

cláusulas  sobre o tratamento de dados pessoais  ali  coletados.  No que se refere ao site,  a

empresa deve expor a  sua política de privacidade e proteção de dados pessoais,  dando a

oportunidade  do  usuário  de  acessar  o  site  expondo  os  dados  estritamente  necessários  ao

manuseio da ferramenta. Da mesma forma, a imobiliária deve exigir da empresa que hospeda

o  site,  informações  sobre  o  armazenamento  e  eliminação  dos  dados  após  a  retirada  do

anúncio, a fim de adequação as normas aqui expostas.

As estratégias de marketing devem ser revisadas, bem como medidas de segurança

podem ser tomadas no armazenamento, como proteção do site e utilização de sistemas de

banco de dados confiáveis e adaptados à legislação. Essa mudança de cultura organizacional é

primordial, pois a coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais é atividade básica da

empresa imobiliária,  devendo haver  uma gestão clara  e  transparente dos  dados,  buscando

sempre um equilíbrio entre o fim econômico do empreendimento e o direito à privacidade e

proteção de dados pessoais do titular. 

O processo é contínuo, devendo ser sempre revisto e adequado. Tão importante quanto

estar conforme é se manter conforme. É necessária a construção de uma cultura de valor, a

exemplo do que ocorreu em relação aos direitos individuais na relação de consumo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O avanço é inevitável,  e a LGPD veio para colocar  o Brasil  no cenário global da

proteção e segurança dos dados pessoais, valorizando o respeito à privacidade e à ética. Como

visto, ela traz impactos significativos nas empresas, como exemplo no ramo imobiliário ora

estudado. Há necessidade de adaptação e estruturação dos procedimentos internos e externos

do empreendimento, a fim de garantir a efetividade da lei, evitando aplicação de sanções.

O plano de implantação apresentado como sugestão pode ser replicado em qualquer

empresa, com pequenas adaptações dependendo do ramo de atividade,  o que demonstra a

importância do estudo. Analisou-se, de uma forma geral, vários procedimentos que devem ser

adaptados e aperfeiçoados, a fim de demonstrar que a empresa está atenta à LGPD.

A elaboração de métodos de atendimento aos titulares e a criação de um canal de

comunicação é essencial, o que demonstra ainda mais a transparência da empresa. Mesmo

com a vigência da lei somente para agosto de 2020, a adequação de contratos e documentos

que contenham dados pessoais deve ser realizada com brevidade, não deixando que a empresa

seja surpreendida por qualquer questionamento, até porque o prazo está próximo, e as sanções

são altas.

A mudança  de  comportamento  organizacional  pode  ser  o  maior  impedimento  de

implantação, pois a cultura brasileira não prima pela privacidade, pelo cuidado com os dados

pessoais e pela não exposição de forma generalizada.  A necessidade de abandonar velhos

hábitos e adquirir novos é o caminho à conformidade. A LGPD é um processo contínuo,  que

deve ser revisto com certa frequência, e sempre com olhar de aprimoramento.
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ANEXO 1  -   Roteiro de Perguntas para a entrevista com a imobiliária

                                                                                                        

ROTEIRO DE PERGUNTAS para trabalho acadêmico de conclusão de curso de

LLM  em  Direito  Empresarial  pela  FGV,  cujo  tema  de  estudo  é  “Como  adequar  uma

imobiliária às normas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”. 

                                                                                                 

Perguntas:                                                                                                             

1. Qual o ramo de atividade da empresa?

2. Quais são os tipos de clientes que a empresa atende?

3. Quais são os dados coletados?

4. Para que os dados são coletados e quem utiliza os dados?

5. Como os dados são coletados?

6. Possui responsável pelo processamento de dados?

7. Por quanto tempo os dados são mantidos?

8. Onde os dados são processados?

9. Os dados são compartilhados? Se sim, com quem?

10. Como é feito o armazenamento dos dados?

11. A empresa possui política de privacidade de dados?
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ANEXO 2 -   Respostas obtidas na entrevista com a empresa imobiliária

RESPOSTAS obtidas  com  a  entrevista  realizada  na  imobiliária  em  estudo,  para

trabalho acadêmico de conclusão de curso de LLM em Direito Empresarial pela FGV, cujo

tema de estudo é “Como adequar uma imobiliária às normas da Lei Geral de Proteção de

Dados Pessoais”. Entrevista realizada em 06 de janeiro de 2020.

               

Ramo de atuação

A empresa atua no ramo imobiliário, especificamente na compra, venda e locação de

imóveis.  Não  trabalha  com  incorporação  imobiliária.  Possui  corretores  de  imóveis  que

trabalham como parceiros.                                                                   

Clientes

A empresa atende pessoas físicas, que desejam anunciar a venda e/ou locação de seus

imóveis, bem como realizar a intermediação. Também atendem pessoas físicas que desejam

comprar imóvel.

Dados

Os dados coletados pela empresa são: nome, telefone, endereço, número de CPF e

identidade,  certidão de nascimento ou casamento, dados bancários, comprovante de renda,

negativas  de  SPC/SERASA,  declaração  de  imposto  de  renda,  matrículas  e  certidões  dos

imóveis.

A coleta é feita mediante solicitação de cópia dos documentos, para elaboração dos

contratos de administração e corretagem (honorários), bem como para contratos de locação e

compra e venda.

Armazenamento de dados                                                                  

Os dados são coletados pelos corretores de imóveis diretamente, e armazenados em

pastas físicas e relacionados em planilhas no computador.

Algumas informações são utilizadas para anúncio dos imóveis em um site.

A empresa não possui sistema de banco de dados,  somente rede de computadores

internos.
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Não há controle do período de armazenamento dos dados.

A empresa não possui uma pessoa responsável pelo tratamento dos dados, tampouco

política de privacidade de dados.

Utilização dos dados e compartilhamento

Os dados são utilizados para a elaboração de contratos  de administração e corretagem

(honorários), bem como para contratos de locação e compra e venda.

Os dados são compartilhados com os órgãos públicos  envolvidos como Prefeitura,

Registro de Imóveis, Tabelionato, quando da realização de compra e venda de um imóvel.

Ainda, os alguns dados pessoais dos clientes são utilizados para cadastramento no site

de anúncio dos imóveis.
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