
O Que é LGPD?
Orientações Gerais sobre a Importância e Aplicação da 

Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

MATERIAL DESTINADO À CBP, IGREJAS E CONGREGAÇÕES
BATISTAS DO PARANÁ.



 Com o objetivo de atender as demandas exigidas pela LEI 13709 DE AGOSTO DE 2018 (Lei 

Geral de Proteção de Dados – LGPD), convidamos alguns irmãos da área jurídica para nos asses-

sorarem.

 

 Ao nos aprofundarmos sobre o tema – implantação da LGPD –, vimos a necessidade de 

elaborar um material para a Convenção Batista Paranaense e para às igrejas e congregações. Este 

material foi produzido com o objetivo de orientar pastores e líderes das igrejas batistas sobre a 

necessidade de implantação e adequação às exigências da lei.

 

 Agradecemos ao Dr. Edmilson Vieira, Dr. Leandro Canto, Dr. Natã Ienzen que estão asses-

sorando a implantação na CBP e a Dra. Simone Letchacoski pela elaboração deste material e na 

coordenação da equipe e implantação.

 

 Desde já a CBP se coloca à disposição para orientá-los na medida do possível sobre as ne-

cessidades de adequação e implantação na igreja.

PARA MAIS INFORMAÇÕES ENTRE EM CONTATO CONOSCO
          41 9 9253-8096   41 3362-7878   adm@batistasparana.org.br
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1. O QUE É A LEI GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS (LGPD)?

É uma lei que regulamenta como deve ser feito o tratamento de dados 
pessoais (inclusive nos meios digitais) por uma pessoa natural ou jurídica 
(seja pública ou privada), com a finalidade de proteger a liberdade, a pri-
vacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

2. PARA QUEM SE APLICA A LGPD?
Esta lei se aplica para qualquer operação de tratamento de dados pesso-
ais realizados por pessoa natural ou jurídica realizada no território brasilei-
ro, coletados no território nacional, que tenha como objetivo a oferta ou 
fornecimento de bens ou serviços.

3. QUAIS SÃO AS EXCEÇÕES DE 
APLICABILIDADE DA LGPD?

A LGPD não se aplica para o tratamento de dados realizados:

(i) por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econô-
micos;

(ii) para fins jornalísticos, artísticos, acadêmicos – desde que obedecidos 
alguns requisitos da lei;

(iii) realizados exclusivamente para fins de segurança pública, defesa na-
cional, segurança do Estado e atividades de investigação e repressão de 
infrações penais.

  PORTANTO TODAS AS IGREJAS E ASSOCIAÇÕES RELIGIOSAS NÃO SE 
  ENCONTRAM NO ROL DAS EXCEÇÕES DE APLICABILIDADE DA LGPD

4. QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS FIGURAS 
NA LGPD?

(i) Titular: pessoa natural dona dos dados pessoais, sensíveis ou anonimi-
zados;

(ii) Controlador: pessoa natural ou jurídica, (pública ou privada) a quem 
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compete as decisões referente ao tratamento dos dados pessoais;

(iii) Operador: pessoa natural ou jurídica (pública ou privada) que realiza o 
tratamento dos dados em nome do controlador;

(iv) Encaregado ou DPO (Data Protection Officer): é o profissional respon-
sável pela proteção de dados dentro da pessoa jurídica (pública ou priva-
da), garantindo a segurança das informações, tanto dos titulares quanto 
da própria organização. Esta pessoa é indicada pelo controlador e pelo 
operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os 
titulares e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); 

(v) Agentes de tratamento: o controlador e o operador em conjunto;

(vi) Tratamento: toda a operação realizada com os dados pessoais, sensí-
veis e anomimizados;

(vii) Anomimização: utilização de meios técnicos no qual se perde a pos-
sibilidade de associação (direta ou indireta) de um dado a um indivíduo;

(viii) Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual 
o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais,  sensíveis ou 
anonimizados para uma determinada finalidade; 

(ix) Bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, 
mediante a guarda do dado pessoal, sensível ou anonimizado ou do ban-
co de dados;

(x) Eliminação: exclusão de dado ou conjunto de dados armazenados em 
banco de dados;

(xi) Transferência internacional de dados: é a transferência de dados pes-
soais, sensíveis ou anonimizados para um país estrangeiro ou organismo 
internacional do qual o país seja membro;

(xii) Uso compartilhado de dados: tratamento compartilhado de banco de 
dados pessoais, sensíveis ou anonimizados por órgãos e entidades públi-
cas no cumprimento de suas competências;

(xiii) Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação 
do controlador com a descrição dos processos de tratamento de dados 
que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais 
dos titulares, bem como com as medidas de mitigação dos riscos;

(xiv) Órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública (di-
reta ou indireta) ou pessoa jurídica privada, sem fins lucrativos, que tenha 
como missão institucional a pesquisa de caráter histórico, científico, tec-
nológico ou estatístico;

(xv) Autoridade nacional: órgão da administração pública responsável por 
zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o territó-
rio brasileiro. 
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5. O QUE É UM DADO PARA A LGPD?
Para a LGPD todo dado relacionado com a pessoa natural está classificado 
em Dado Pessoal, Dado Sensível, Dado Anonimizado sendo: 

(i) Dado pessoal toda informação relacionada a pessoa natural, seja ela 
identificada ou passível de identificação, por qualquer atividade de trata-
mento, como por exemplo: nome, endereço, CPF, RG, entre outros;

(ii) Dado sensível todo aquele que, pela exposição, possa gerar constran-
gimento ao titular, tendo a lei trazido o seguinte rol: a) origem racial ou 
étnica; b) convicção religiosa; c) opinião política; d) filiação a sindicato ou a 
organização de caráter religioso, filosófico ou político; e) dado referente à 
saúde ou à vida sexual; f) dado genético ou biométrico.

(iii) Dado Anonimizado todo aquele que o titular não possa ser identificado.

6. O QUE É BANCO DE DADOS?
É o conjunto estruturado dos dados pessoais, sensíveis ou anonimizados 
dos titulares, estabelecido em um ou vários locais, seja físico ou eletrônico.
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7. O QUE É O TRATAMENTO?
É toda a operação realizada com os dados de uma pessoa natural, desde 
a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 
transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamen-
to, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comu-
nicação, transferência, difusão ou extração, OU SEJA: TUDO O QUE SE RE-
LACIONAR COM O DADO DE UMA PESSOA NATURAL. 

8. QUAIS OS PRINCIPAIS ASPECTOS A 
SEREM ANALISADOS QUANDO SE COLETA 
E TRATA OS DADOS PESSOAIS, SENSÍVEIS 

E ANONIMIZADOS?
Na coleta e tratamento dos dados deve-se analisar muito bem a sua finali-
dade, adequação, necessidade, qualidade, transparência, segurança, pre-
venção, não discriminação, responsabilidade e prestação de contas sobre 
os dados coletados e tratados.

9. QUAIS AS HIPÓTESES LEGAIS PARA
SE REALIZAR O TRATAMENTO DOS 

DADOS PESSOAIS?
(i) Mediante o consentimento do titular;

(ii) Para cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador;

(iii) Pela administração pública para a realização de políticas públicas, respal-
dadas em convênios, contratos ou instrumentos congêneres;

(iv) Para a realização de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimi-
zação dos dados pessoais;

(v) Para a execução de contratos;

(vi) Para processos judiciais, administrativos ou arbitrais;

(vii) Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro; 

(viii) Para a tutela da saúde;

(ix) Para atender legítimo interesse do controlador ou de terceiro, sempre respei-
tando os direitos fundamentais (liberdade, vida, honra, respeito a privacidade);

(x) Para proteção ao crédito.
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10. O QUE DEVE SER OBSERVADO QUANTO 
AO TRATAMENTO DE DADOS DE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES?
Quanto ao tratamento de dados pessoais e sensíveis de crianças e adoles-
centes deve SEMPRE SER REALIZADO NO MELHOR INTERESSE DO ME-
NOR E COM CONSENTIMENTO ESPECÍFICOS DOS PAIS (para menores de 
16 anos - pai e mãe; para menores acima de 16 anos - pai ou mãe; ou em 
ambos os casos pelo responsável legal – quem obtém a guarda do menor).

11. QUAIS SÃO OS DIREITOS DOS 
TITULARES DOS DADOS?

Além da garantia dos direitos fundamentais de liberdade, intimidade e 
privacidade, os titulares possuem os seguintes direitos:

(i) Confirmação da existência de tratamento;

(ii) Acesso aos dados;

(iii) Correção dos dados;

(iv) Anonimização, bloqueio, eliminação dos dados desnecessários, exces-
sivos ou tratados em desacordo com a lei;

(v) Portabilidade dos dados para outro banco de dados de outro controla-
dor, mediante requisição expressa;

(vi) Eliminação dos dados tratados com o consentimento do titular, exceto 
em casos de obrigações legais ou outras descritas na lei;

(vii) Informação das entidades públicas e privadas com as quais foram 
compartilhados os dados;

(viii) Informação da possibilidade de não consentir e o que isso acarreta;

(ix) Revogação do consentimento;

(x) Ir contra o controlador perante a autoridade nacional;

(xi) Oposição ao tratamento.
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12. O QUE A NÃO IMPLEMENTAÇÃO 
DAS  DETERMINAÇÕES DA LGPD 

PODE ACARRETAR?
O não atendimento ao que determina a LGPD pode acarretar de imediato 
a responsabilização civil, consumerista e penal, tendo em vista que tanto 
o Titular dos dados, como o Ministério Público e o Procon podem notificar 
ou ajuizar medidas judiciais contra pessoas naturais ou jurídicas que este-
jam violando os direitos fundamentais (liberdade, intimidade e privacida-
de) do titular, bem como o determinado na própria LGPD, e ainda aplicar 
sanções com base em outras disposições legais como o Código Civil, o 
Código de Defesa do Consumidor, a lei do Marco Civil da Internet, Código 
Penal, entre outras.

 
Ainda o não atendimento da LGPD pode acarretar, a partir de agosto de 
2021 sanções administrativas como: 

(i) advertência;

(ii) multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica limitada a 
R$ 50.000.000,00;

(iii) multa diária, também com o limite de R$ 50.000.000,00; 

(iv)  publicização da infração; 

(v)  bloqueio dos dados até a regularização;

(vi) eliminação dos dados; 

(vii) suspensão parcial do funcionamento do banco de dados pelo período 
de 06 meses, prorrogável por igual período, até a regularização;

(viii) suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados por 06 
meses, prorrogável por igual período;

(ix) proibição parcial ou total do exercício da atividade relacionada ao tra-
tamento de dados.

13. QUAIS OS BENEFÍCIOS DA CONVENÇÃO 
BATISTA PARANAENSE E DAS IGREJAS BATISTAS 

AO IMPLANTAREM TODOS OS CUIDADOS 
DETERMINADOS PELA LGPD?

Primeiramente e acima de qualquer outro benefício é estar dentro da lei 
e ser exemplo para a sociedade como cristãos. Contudo ainda existem ou-
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tros benefícios que são: 

(i) estar preparado para qualquer requisição que possa ser feita pelo Titu-

lar dos dados, pela a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) , 
Ministério Público, Poder Judiciário e qualquer outra autoridade nacional;

(ii) Organização interna, com plano de gerenciamento dos dados, dos ris-
cos e políticas de gestão;

(iii) Estar em conformidade com a lei e com todos os princípios bíblicos e 
fundamentais (Compliance);

Conteúdo Elaborado por Drª. Simone Letchacoski

ZONARI LETCHACOSKI | Sociedade de Advogados
R. Izaias Regis de Miranda, 571- Hauer Cep: 81630-050 - Curitiba/PR
contato@zladv.com.br - fone: 41 3131-2540


