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APRESENTAÇÃO 

Caros dirigentes espíritas do estado de Santa Catarina, 

No intuito de esclarecer e apontar os cuidados necessários 

sobre a proteção de dados pessoais, elaboramos o presente documento para que a Lei 

n. 13.709/2018 – a Lei Geral de Proteção de Dados seja conhecida e implementada nas 

instituições espíritas, para que as ações e atividades desenvolvidas mantenham os 

propósitos de esclarecer e consolar, atendendo a legislação em vigor ora apresentada. 

Embora a legislação objeto do presente trabalho tenha sido 

promulgada no ano de 2018, somente passou a vigorar em sua plenitude em 18 de 

setembro de 2020.  

A Federação Espírita Catarinense, compreendendo a 

necessidade da atenção e boas práticas quanto a proteção de dados tem desenvolvido 

atividades focadas no esclarecimento e diálogo permanente com o Movimento Espírita 

por meio de diversas rodas de conversas nos últimos anos. 

Assim, como resultado das rodas de conversas e do material 

utilizado por base de nossas ações, encaminhamos o presente documento em 

atendimento as disposições estatutárias da FEC que preveem orientar as instituições 

espíritas. 

Dessa forma, apresentamos o presente material de forma 

bastante sintética e objetiva com o fim de provocar o despertamento do interesse 

tornando a leitura proveitosa. 

Oportuno, assim, nesse primeiro volume, levar o conhecimento 

dos conceitos, fundamentos e princípios que norteiam a LGPD no intuito de esclarecer 

a relevância dos dados pessoais como direito fundamental e a necessidade dos 

cuidados, inclusive, assegurando a segurança dos dados pessoais que são tratados em 

nossas atividades. 

Contamos com o esforço de cada um na divulgação e 

compartilhamento desta cartilha para que nossas instituições espíritas conscientes das 

responsabilidades quanto aos dados pessoais disseminem ainda mais a cultura da 

proteção das informações na promoção de suas atividades de divulgação, prática e 

estudo da Doutrina Espírita.  
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CONCEITOS 

A Lei nº 13.7091, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais (LGPD), traz em seu conteúdo diversos conceitos 

importantes, fazendo-se necessário os conhecermos para melhor entendimento dos 

fundamentos e princípios e, principalmente, da aplicação da Lei. 

A LGPD é uma lei principiológica e conceitual, ou seja, apresenta 

princípios e conceitos em seu próprio texto, e, em seu artigo 1º afirma que a lei dispõe 

sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural 

ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os 

direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da 

personalidade da pessoa natural. 

Portanto, o objeto da LGPD é dispor sobre o tratamento de 

dados pessoais de pessoas naturais, ou seja, pessoas físicas, com o objetivo de 

proteção dos referidos dados pessoais. 

Há no bojo da Lei conceitos cujo conhecimento é essencial, e, 

no artigo 5º encontramos que, para os fins desta Lei, considera-se: 

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável; 

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou 

étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de 

caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado 

genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa 

ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na 

ocasião de seu tratamento; 

IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, 

estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico; 

V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais 

que são objeto de tratamento; 

 
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
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VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público 

ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; 

VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou 

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

VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador 

para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);   

IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador; 

X - tratamento: 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; 

XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e 

disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a 

possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo; 

XII - consentimento: manifestação livre, informada e 

inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para 

uma finalidade determinada; 

XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de 

tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados; 

XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados 

armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado; 

XV - transferência internacional de dados: transferência de 

dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja 

membro; 

XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, 

transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento 

compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no 

cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, 

reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de 

tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados; 
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XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: 

documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de 

dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, 

bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco; 

XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração 

pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos 

legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em 

sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou 

aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico; e      

XIX - autoridade nacional: órgão da administração pública 

responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o 

território nacional.      

Verifica-se, portanto, que os principais conceitos são facilmente 

compreendidos e, torna-se importante nos habituarmos com vários deles, uma vez que 

farão parte das nossas atividades cotidianas. 
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FUNDAMENTOS 

Os fundamentos, como os princípios da LGPD, nos permitem 

compreender os objetivos da Lei, e o artigo 2º traz os fundamentos da LGPD: 

 

I - o respeito à privacidade; 

II - a autodeterminação informativa; 

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e 

de opinião; 

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do 

consumidor; e 

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da 

personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 

pessoas naturais. 

 

Pode-se perceber que vários deles estão estabelecidos e 

protegidos pela Constituição Federal de 1988, como aqueles de proteção dos direitos 

fundamentais (art. 5º, X, IX). 
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  PRINCÍPIOS 

Os princípios, considerados os alicerces ou bases, da LGPD 

estão devidamente previstos e conceituados no artigo 6º, que prevê que as atividades 

de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: 

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos 

legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de 

tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades; 

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as 

finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento; 

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário 

para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, 

proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados; 

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e 

gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de 

seus dados pessoais; 

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, 

clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o 

cumprimento da finalidade de seu tratamento; 

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações 

claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os 

respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial; 

VII - segurança: utilização de 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; 

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência 

de danos em virtude do tratamento de dados pessoais; 

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do 

tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos; 

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, 

pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e 

o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia 

dessas medidas.  
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CONSENTIMENTO 

 

Como vimos acima, um dos conceitos trazidos é do 

consentimento (art. 5º, XII) que é a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual 

o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade 

determinada. 

 

Assim, o consentimento é base do tratamento de dados e deve 

expressar essa vontade para permitir tratamento específico de dados com plena 

compreensão da finalidade, da utilidade, dos riscos etc. 

 

Nesse sentido o artigo 7º prevê que o tratamento de dados 

pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses: 

I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; 

II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo 

controlador; 

[....] 

IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do 

controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem 

direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a 

proteção dos dados pessoais; ou 

[...] 

 

Extrai-se, portanto, da LGPD que o tratamento de dados 

somente poderá ser realizado: 

1) pelo consentimento do titular: inciso I do artigo acima 

2) pela previsão legal: incisos II a VII e o X do artigo acima; 

3) pelo legítimo interesse: inciso IX do artigo acima. 

 

Por último destacamos que o consentimento deve ser fornecido 

por escrito ou por outro meio que demostre a manifestação de vontade do titular (art. 8º 

da LGPD), e poderá ser revogado a qualquer momento mediante manifestação 

expressa do titular (art. 8º, §5º da LGPD). 
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TRATAMENTO 

A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe sobre o tratamento 

dos dados pessoais, e, para melhor identificarmos se estamos realizando tratamento de 

dado pessoal, a LGPD define que tratamento 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 (art. 5º, X da LGPD). 

No quadro abaixo segue um resumo: 

 

Verificamos, dessa forma, em várias atividades de nossas 

instituições espíritas o tratamento de dados pessoais em suas ações. 
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DADOS PESSOAIS E DADOS SENSÍVEIS 

A Lei Geral de Proteção de Dados dispõe sobre o tratamento 

dos dados pessoais, ou seja, novamente precisamos relembrar dois conceitos básicos 

trazidos no art. 5º, da LGPD, quais sejam, dado pessoal e dados sensíveis. 

Dado pessoal é toda informação relacionada a pessoa natural 

identificada ou identificável (art. 5º, I da LGPD). 

E dado pessoal sensível é aquele que traz dado pessoal sobre 

origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 

organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida 

sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural (art. 5º, I 

da LGPD). 

Percebe-se que são dados pessoais que podem trazer ao seu 

titular algum dano por expor o titular a discriminação ou preconceito, decorrentes desses 

dados e cuja exposição possa causar dano ao titular (art. 11, §1º da LGPD). 

E, conforme se extrai do artigo 11 da LGPD, o tratamento de 

dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: 

I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma 

específica e destacada, para finalidades específicas; 

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses 

em que for indispensável para: 

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador; 

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, 

pela administração pública, de políticas públicas previstas em 

leis ou regulamentos; 

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, 

sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais 

sensíveis; 

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em 

processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos 

da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem); 
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e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de 

terceiro; 

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por 

profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade 

sanitária; ou     

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos 

processos de identificação e autenticação de cadastro em 

sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no 

art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e 

liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos 

dados pessoais. 

No caso de tratamento de dados pessoais sensíveis, deve-se ter 

atenção especial e cuidados adequados. 
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TRATAMENTO DE DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Para a devida adequação das instituições espíritas à LGPD faz-

se necessário compreender a importância dos dados pessoais de crianças e 

adolescentes, uma vez que há legislação especial que tutela os direitos da criança e do 

adolescente que é o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.0692, de 13 de julho 

de 1990. 

Em seu artigo 2º assim define: Considera se criança, para os 

efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela 

entre doze e dezoito anos de idade. 

A LGPD, em seu artigo 14, dedica-se ao tratamento de dados 

pessoais das crianças e adolescentes: 

Art. 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de 

adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e 

da legislação pertinente. 

§ 1º O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser 

realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos 

pais ou pelo responsável legal. 

§ 2º No tratamento de dados de que trata o § 1º deste artigo, os 

controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, 

a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se 

refere o art. 18 desta Lei. 

§ 3º Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o 

consentimento a que se refere o § 1º deste artigo quando a coleta for necessária para 

contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem 

armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a 

terceiro sem o consentimento de que trata o § 1º deste artigo 

§ 4º Os controladores não deverão condicionar a participação 

dos titulares de que trata o § 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras 

atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias 

à atividade. 

 
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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§ 5º O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis 

para verificar que o consentimento a que se refere o § 1º deste artigo foi dado pelo 

responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. 

§ 6º As informações sobre o tratamento de dados referidas neste 

artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as 

características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, 

com uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a 

informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento 

da criança. 

Destaca-se o §1º do artigo 14 que se refere apenas a criança 

que, de acordo com o ECA, possui até 12 anos. 

Claro que as atividades da Evangelização da Infância e dos 

Jovens deve atentar-se sobre as regras da LGPD em suas atividades, uma vez que o 

princípio da necessidade (trazido acima, e previsto no artigo 6º, III da LGPD) apresenta 

a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades 

com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às 

finalidades do tratamento de dados, além de buscar o mais adequado tratamento dos 

dados pessoais da criança e do adolescente. 
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DIREITOS DO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS 

Como visto, a LGPD traz diversas previsões e obrigações 

àqueles que realizam o tratamento de dados pessoais, e, os titulares dos dados 

possuem direitos muito bem estabelecidos na Lei. 

E, o titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, 

em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante 

requisição (Art. 18 da LGPD): 

I - confirmação da existência de tratamento; 

II - acesso aos dados; 

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados; 

IV - anonimização, bloqueio ou eliminação de dados 

desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade 

com o disposto nesta Lei; 

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou 

produto, mediante requisição expressa e observados os 

segredos comercial e industrial, de acordo com a 

regulamentação do órgão controlador; 

V - portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou 

produto, mediante requisição expressa, de acordo com a 

regulamentação da autoridade nacional, observados os 

segredos comercial e industrial;    

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o 

consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 

16 desta Lei; 

VII - informação das entidades públicas e privadas com as quais 

o controlador realizou uso compartilhado de dados; 

VIII - informação sobre a possibilidade de não fornecer 

consentimento e sobre as consequências da negativa; 

IX - revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º 

desta Lei. 


