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Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no Ipea 

Conceitos, impactos e ações em curso para recepcioná-la 

 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD de nº 13.709 foi promulgada em agosto de 2018 com 

início de vigência em agosto de 2020.  Como se trata de uma lei geral, se aplica tanto aos entes públicos, 

nas diversas esferas de poder, como ao setor privado.    

A lei não se aplica para fins exclusivamente: jornalísticos e artísticos; de segurança pública; de defesa 

nacional; de segurança do Estado; de investigação e repressão de infrações penais; particulares (ou seja, 

a lei só se aplica para pessoa física ou jurídica que gerencie bases com fins ditos econômicos). E não se 

aplica a dados de fora do Brasil e que não sejam objeto de transferência internacional.  

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais - ANPD é o órgão da administração pública 

federal responsável por zelar pela proteção de dados pessoais e por implementar e fiscalizar o 

cumprimento da LGPD no Brasil. 

A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais das pessoas naturais, definindo as hipóteses em 

que tais dados podem ser legitimamente utilizados por terceiros e estabelecendo mecanismos para 

proteger os titulares dos dados contra usos inadequados. 

A lei prevê uma ampla gama de direitos dos titulares de dados, dentre os quais podem ser destacados: 

informações sobre quais dados serão coletados, para quais fins e se esses dados serão compartilhados, 

além de poder extinguir a autorização (consentimento), pedir acesso, explicações, exclusão, 

portabilidade, complementação ou correção de seus dados pessoais.  

Alguns conceitos e definições são importantes para entender os dispositivos da lei, como os relativos a 

tratamento de dado, consentimento, diferença entre dado pessoal e dado pessoal sensível e outros 

termos que serão explanados mais adiante neste texto.  

Tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se 

referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 

distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. 

Consentimento é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o 

tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. 

A LGPD adota um conceito aberto de dado pessoal, definido como a informação relacionada a uma 

pessoa natural identificada ou identificável. Assim, além das informações básicas relativas ao nome, 

número de inscrição no Registro Geral (RG) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) e endereço 

residencial, são também considerados dados pessoais outras informações que estejam relacionadas com 

uma pessoa natural, tais como seus hábitos de consumo, sua aparência e aspectos de sua personalidade. 
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Os dados pessoais sensíveis são aqueles aos quais a LGPD conferiu uma proteção ainda maior, por 

estarem diretamente relacionamentos aos aspectos mais íntimos da personalidade de um indivíduo. 

Assim, são dados pessoais sensíveis aqueles relativos à origem racial ou étnica, convicção religiosa, 

opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados 

referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa 

natural. 

Dado anonimizado é o relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de 

meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. 

A lei definiu atores ou agentes de tratamento de dados, quais sejam: operador, controlador e 

encarregado de Dados. Controlador será a pessoa jurídica do órgão, representada pela autoridade 

imbuída de adotar as decisões acerca do tratamento dos dados. Operador é a pessoa natural ou jurídica, 

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

Controlador e operador recebem o nome de agentes de tratamento. 

O encarregado de Dados corresponde a uma pessoa natural que faz a intermediação entre o titular dos 

dados (a pessoa física, o indivíduo), os agentes de tratamento e a ANPD. 

O presidente do Ipea nomeou (portaria nº 151, de 17 de dezembro de 2020, publicada no DOU em 12 

de abril de 2021) o servidor Edvaldo Noleto Perna Filho para exercer a função de encarregado pelo 

tratamento de dados pessoais do Ipea, com as seguintes atribuições: 

 Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; 

 Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências;  

 Orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a 

serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e 

 Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas 

em normas complementares. 

O encarregado, por vedação legal, não deve estar lotado na área de Tecnologia dos órgãos e deve gozar 

de autonomia funcional e pleno acesso a todas as áreas do Ipea para que possa exercer com efetividade 

suas atribuições. Como medida de transparência, seus dados foram publicados no portal do Ipea.  

O Ipea exerce os papéis tanto de controlador como o de operador. Como controlador, ao coletar dados 

diretamente de seu titular, como por exemplo de bolsistas, estagiários, terceirizados ou mesmo dos seus 

servidores. Como operador, ao internalizar base de dados (pessoais e sensíveis) oriundas de outros entes 

de governo (Ministérios, empresas públicas e outros), por meio de Acordos de Cooperação Técnica, ou 

por meio de técnicas computacionais na qual um programa extrai dados de páginas (web scraping) na 

web para a realização de estudos e pesquisas.  

A lei define algumas hipóteses legais para o tratamento de dados pessoais e sensíveis que dispensam o 

consentimento do titular do dado. O Ipea como órgão de pesquisa se enquadra nas seguintes hipóteses:   

 Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à 

execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, 

convênios ou instrumentos congêneres;  
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 Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização 

dos dados pessoais. 

Portanto, pela natureza institucional do Ipea, não é necessário obter o consentimento do titular do dado 

para as hipóteses acima elencadas, entretanto é preciso prover medidas de proteção a esses dados.   

No papel de controlador de dado, o Ipea deverá implementar mecanismos de gestão dos direitos do 

titular do dado, como por exemplo o da manifestação de consentimento quanto ao tratamento do seu 

dado pessoal.  

A LGPD estabelece uma série de medidas que devem ser adotadas pelos agentes de tratamento dos 

entes públicos e privados, que incluem a identificação das bases legais que justificam as atividades de 

tratamento de dados; a adoção de processos e políticas internas que assegurem o cumprimento das 

normas de proteção de dados pessoais; e o estabelecimento de um canal de contato com os titulares de 

dados pessoais, que se constitui na figura do encarregado de Dados.  

O encarregado de Dados do Ipea apresentou à Diretoria Colegiada, em 23 de fevereiro de 2021, a 

proposta do plano de ação para a implementação do Programa de Governança em Privacidade de 

dados - PGP/Ipea. O Plano utiliza a metodologia elaborada pela Secretaria de Governo Digital do 

Ministério da Economia – SGD/ME, com adaptações, que detalha as ações necessárias para a adequação 

do Ipea aos requisitos da LGPD.   

Trata-se de Programa que abarca todas as unidades administrativas e o corpo técnico do Ipea, servidores 

e demais colaboradores, que atuam como agentes públicos ou prestadores de serviços. Também afeta 

a todos, enquanto pessoa física, nas suas interações particulares junto a empresas de mercado ou outros 

entes, notadamente por meio de serviços providos por meio da Internet.   

O PGP/Ipea já está em curso e estruturado em três fases: iniciação e planejamento, construção e 

execução e monitoramento.  

O programa se encontra na fase inicial, etapa de inventário dos dados pessoais que são tratados pelo 

Ipea, seu fluxo e local de armazenamento, tanto em meio físico como em digital.   

As diretorias e assessorias do Ipea indicaram líderes de Privacidade (titular e suplente) para atuar como 

ponto focal de suas unidades no apoio ao encarregado de Dados para a implementação do Programa.  

Ao término da fase inicial será produzido diagnóstico sobre os dados inventariados que servirá de 

subsídio para a próxima fase. O diagnóstico indicará a necessidade de aperfeiçoamento ou 

implementação de medidas de proteção aos dados pessoais, caso constatado riscos de segurança e 

privacidade. Essas medidas são de amplo escopo, como as relacionadas a normativos e políticas, a 

procedimentos operacionais, a processos administrativos, a sensibilização de colaboradores, a 

implantação de ferramentas (software) para segurança da informação, dentre outras.  

Como se trata de um programa, o PGP/Ipea tem ação continuada e, portanto, precisa ser monitorado 

por equipe distinta e seus resultados apresentados sistematicamente aos dirigentes da instituição.  
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O não cumprimento dos dispositivos da lei sujeita os entes públicos e privados a sanções que vão desde 

a advertência, multas e bloqueio dos dados pessoais a que se refere à infração até a sua regularização. 

As sanções passam a ser aplicadas a partir de agosto de 2021 pela ANPD. 

 

 

Edvaldo Noleto Perna Filho                                                                        

Encarregado de Dados do Ipea                                                             

encarregado.dados@ipea.gov.br                                                                                  Brasília, abril de 2021.  

 

 

 


