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SORTEIOS DE FIM DE ANO: O QUE MUDA COM A LGPD

Comuns em supermercados e lojas de varejo, ações devem estar de acordo com a nova lei
Fim de ano chegando e muitas empresas já começaram a planejar ações para atrair
clientes e alavancar as vendas. Para participar das promoções e sorteios, os consumidores
geralmente precisam preencher uma ficha cadastral com dados pessoais e disponibilizá-los
ao estabelecimento.
Mas como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) já está em vigor, é preciso ficar
atento às novas exigências legais. Pesando nisso, a Alvares Advogados preparou dicas
importantes para orientar setores como o supermercadista e as lojas do varejo, sobre os
cuidados que devem ser tomados. Confira a seguir!
Além de respeitar as normas que regulamentam os sorteios e promoções, as empresas
devem se adequar à LGPD, buscando mecanismos de controle do recebimento das
informações coletadas. É também necessário solicitar o consentimento e a identificação ao
titular, e ainda informar para qual finalidade os dados foram recolhidos, bem como a forma
de descarte deles;
O cliente deve se atentar ao regulamento e à forma como seus dados pessoais serão
tratados e ainda concordar que essas informações sejam compartilhadas em caso de
premiação, tendo ciência que - após o sorteio - elas serão descartadas, conforme determina
a lei;
Em caso de vazamento de dados a terceiros ou descarte irregular de informações dos
participantes do sorteio ou promoção, as multas aplicadas são elevadas, com valores
estabelecidos de acordo com o faturamento da empresa.

ALVARES ADVOGADOS
ENTREVISTA

O Núcleo do Direito Empresarial da Alvares Advogados é
especializado em soluções judiciais e extrajudiciais de
demandas cíveis e empresariais. Confira na entrevista com
a coordenadora da área, Dra. Carolina Zenatti de
Oliveira, como ele funciona na prática e de que forma pode
contribuir para o empresariado.

Direito em Pauta: Como se dá, na prática, a atuação do Direito Empresarial e qual a sua
importância em relação às ações preventivas que as empresas podem e devem ter para
evitar problemas judiciais no futuro?
Dra. Carolina Zenatti: A advocacia empresarial é exercida predominantemente através de
assessorias jurídicas que, para melhor desempenho, devem ser prestadas de forma
permanente e habitual. Isto porque a advocacia empresarial não deve ater-se somente à
representação em demandas judiciais, mas sim exercer uma verdadeira contribuição ao dia
a dia da empresa contratante, prevenindo adversidades e contratempos, reconhecendo e
minimizando riscos, indicando as medidas necessárias para adequação e sempre que
possível, tomando as medidas necessárias para consertá-los nos casos em que a prevenção
é inviável ou impossível.
A atuação de uma assessoria jurídica habitual é fundamental para a saúde de uma empresa,
visto que somente um profissional qualificado poderá elucidar a correta aplicação da
legislação vigente à prática da atividade empresarial, o que abrange desde orientação legal,
acompanhamento de contratos, planejamento de adequação às leis vigentes e normas
técnicas, etc. Tais medidas imprescindivelmente resultam em grande economia para as
empresas, que uma vez operando de forma correta frente às normas vigentes, certamente
deixarão de sofrer penalidades junto a órgãos públicos, prejuízos em contratos e, até
mesmo, minimizarão os riscos de serem condenados à algum tipo de reparação civil.
Direito em Pauta: De que maneira a pandemia do novo coronavírus impactou
juridicamente, principalmente as áreas do Direito Comercial, Direito Contratual e
Direito Imobiliário? Como você avalia o cenário pós-pandemia?
Dra. Carolina Zenatti: As relações entre particulares foram profundamente afetadas
durante a pandemia, tendo um especial declínio nos meses de isolamento social, em que
diversas atividades encontraram-se paralisadas de forma repentina. Infelizmente para a
legislação cível, não obtivemos neste período grandes regulamentações legais, a fim de
nortear o futuro dos contratos privados. Desta forma, gosto de reiterar que a palavra de
ordem para conflitos ocorridos neste período é conciliação.
Havendo o descumprimento contratual por qualquer das partes, é imprescindível neste
momento a abertura do diálogo, visando uma resolução que atenda ambos os envolvidos.
Nos casos em que chegar a um acordo for inviável, existem ferramentas na legislação cível
e processual cível que podem ser convocadas em eventual ingresso de ação judicial, sendo
certo que a interpretação do caso concreto e aplicação de tais normas, sempre estarão de
acordo com o entendimento subjetivo do juízo competente para análise do processo.
Gosto de ressaltar também que a participação de uma assessoria jurídica é fundamental,
ainda que na fase de conciliação, pois somente um profissional poderá indicar os melhores
termos para um acordo, que atenda todos os envolvidos, garantindo assim segurança
jurídica e minoração de riscos.
Direito em Pauta: Fale um pouco sobre a área de Direito Societário. É uma demanda
que vem crescendo na área jurídica? Qual a sua importância para o empresariado?
Dra. Carolina Zenatti: O Direito Societário é um sub-ramo do Direito Empresarial, ao
qual compreende o estudo de todos os tipos de sociedade previstos na legislação cível, bem
como, a sua forma de constituição e dissolução, e ainda, as diversas formas de
relacionamento das sociedades junto à seus sócios e acionistas (a depender do tipo
societário).
Um profissional qualificado em Direito Societário estudará de forma minuciosa as regras,
princípios e melhores opções de prática de mercado para determinado nicho empresarial,
apontando as melhores soluções para os processos de constituição, estruturação,
reestruturação e até mesmo dissolução, quando necessário.
É de extrema importância ao empresariado um bom aconselhamento no que se refere ao
Direito Societário, visto que é através deste sub-ramo do Direito que se controlam os
principais aspectos estruturais da sociedade, aos quais incluem questões de controle e de
participação de sócios e acionistas, questões gerenciais, conflitos societários, direitos de
retirada, dissolução parcial, regramentos em caso de falecimento de sócio, etc.

A equipe Alvares Advogados se uniu em prol da campanha #OutubroRosa para ressaltar
a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. MULHERES, CUIDEM-SE!
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