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LGPD e o impacto nas instituições do 3º setor 
 

1- O QUE É A LGPD? 
 
Trata-se da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/2018, que estabelece regras 
para uso, coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais. 
 
Foi criada com o objetivo de garantir mais segurança, privacidade e transparência no uso dos dados 
pessoais. 
 
Se aplica a qualquer atividade realizada por pessoas jurídicas de direito público ou privado, inclusive 
instituições beneficentes, e pessoas físicas com fins lucrativos, que: 
 

• têm estabelecimento no brasil; 

• oferecem serviços ao mercado consumidor brasileiro; 

• coletem ou tratem dados de pessoas localizadas no Brasil. 

A LGPD afetará todos os setores da economia, em especial as relações entre empregado, empregador, 
e entidades sindicais. 
 

 
2- A QUEM NÃO SE APLICA A LGPD? 

 
Não se aplica a LGPD ao tratamento de dados pessoais: 
 

• Realizado por pessoa natural para fins particulares e não econômicos; 

• Realizado para fins exclusivamente jornalístico, artístico ou acadêmico; 

• Realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou 
para atividades de investigação e repressão Criminal. 
 

 
3- QUAIS TIPOS DE INFORMAÇÃO SÃO PROTEGIDAS PELA LGPD? 

 
Em resumo todo e qualquer dado pessoal relacionado a uma pessoa natural (física). O Dado pessoal é 
a informação que possa identificar ou tornar identificável uma pessoa (ex: CPF, RG, endereço, email).  

Os dados referentes às pessoas jurídicas (ex: CNPJ, endereço e telefone da instituição) não são 
protegidos pela LGPD. 

 
4- O QUE SÃO DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS? 

 
Neste ponto a lei foi taxativa e estabeleceu que dados pessoais sensíveis são os dados 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. 
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5- O QUE SIGNIFICA O CONCEITO DE TRATAMENTO DE DADOS? 
 
Tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, como exemplo a: 
coleta, recepção, classificação, utilização, reprodução, transmissão, distribuição, eliminação, avaliação 
modificação, comunicação, transferência. 
 

6- QUAIS SÃO OS DIREITOS DOS TITULARES PREVISTOS NA LGPD? 

Primeiramente titular é pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 
tratamento. 

Ademais, os titulares dos dados pessoais possuem os seguintes direitos em relação aos tratamentos de 
dados realizados pelas instituições: 

• Confirmar a existência de tratamento de seus dados pessoais. 

• Acessar seus dados pessoais. 

• Corrigir dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados. 

• Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados pessoais desnecessários, excessivos ou 

tratados em desconformidade com a LGPD. 

• Portabilidade de dados pessoais a outro fornecedor de produto ou serviço. 

• Eliminação de dados tratados com o seu consentimento. 

• Obtenção de informações sobre as entidades públicas e privadas com as quais o controlador 

realizou o compartilhamento de dados pessoais. 

• Obtenção de informações sobre a possibilidade de não consentir com o tratamento de dados 

pessoais e sobre as consequências da negativa. 

• Revogação do consentimento dado para o tratamento de dados pessoais. 

 
 

7- QUANDO ESTA LEI ENTROU EM VIGOR? 
 
A LGPD entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020! Mas, os artigos que tratam das sanções 
administrativas, que podem ser aplicadas pela ANPD, entraram em vigor em 1º de agosto de 2021. 
 
 

8- O QUE É A ANPD? 
 
ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da administração pública responsável por 
zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional.  
 
 

9- QUAIS OS PASSOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD? 
 

• Diagnóstico: análise para entender o esforço envolvido no processo de adequação, com a 
identificação de riscos e prioridades de adequação; 
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• Conscientização: propor a mudança cultural através de treinamentos sobre conceitos e aplicações 
da LGPD, colaborar em campanhas de conscientização das equipes, dos parceiros, dos prestadores 
de serviços. 

• Inventário de dados: aplicação de questionários e entrevistas setoriais para mapeamento 
detalhado dos tratamentos de dados realizados pela instituição; 

• Ajustes dos instrumentos jurídicos: análise de conformidade, revisão, suporte e adequação de 
documentos e instrumentos jurídicos; 

• Elaboração de políticas de governança em privacidade e proteção de dados: a adoção de 
mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar danos, voltados ao tratamento 
seguro e adequado de dados. 
 

 
10- O PORTE OU TAMANHO DA INSTITUIÇÃO IMPORTA PARA A LGPD? 

 
A princípio não, pois basta ter CNPJ e tratar de dados pessoais que a LGPD se aplicará a essa 
instituição.  
 
Entretanto o porte ou tamanho da instituição impacta diretamente no custo e tempo para 
implementar um programa de adequação à LGPD que seja adaptado à estrutura e ao volume de 
atividades da instituição. 
 
Sendo assim é fundamental que cada instituição tenha um programa de adequação personalizado 
para suas necessidades. 
 
 

11- A LGPD VALE SOMENTE PARA DADOS COLETADOS NA INTERNET? 
 
Não, as instituições que atuam 100% offline (com coleta de dados através de documentos físicos) 
precisam se adequar à LGPD. Ou seja, a LGPD se aplica tanto no ambiente digital quanto fora dele. 
 
 

12- O QUE OCORRE COM O NÃO CUMPRIMENTO DA LEI? 
 
Ao descumprir as normas prevista na LGPD as instituições ficam sujeitas às seguintes sanções 
administrativas aplicáveis pela ANPD: 
 

• Advertência com prazo para medidas corretivas; 

• Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, no seu último 
exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) 
por infração; 

• Multa diária observado o limite total da multa simples; 

• Publicização da infração após apurada e confirmada a sua ocorrência; 

• Bloqueio dos dados pessoais até sua regularização; 

• Eliminação dos dados pessoais; 

• Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados por até 6 meses; 

• Suspensão do exercício da atividade de tratamento por até 6 meses; 
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• Proibição parcial ou total do exercício de atividades de tratamento de dados. 
 

 
13-  QUAIS OS IMPACTOS PARA AS INSTITUIÇÕES DO 3º SETOR? 

 
Além das penalidades previstas na LGPD, temos ainda as seguintes situações: 
 

• Judicialização por partes dos titulares de dados: que pode ocorrer de forma individual ou coletiva 
pelos empregados da instituição, parceiros, voluntários, estagiários, menores aprendizes, 
representantes legais, que não tiverem seus direitos atendidos. 

• Vazamentos constantes de dados: pela falta de governança e monitoramento podem ocorrer 
vazamentos de dados sem que as instituições saibam, gerando riscos de punições; 

• Fiscalização por partes dos órgãos de controle: ANPD, Ministério Público, PROCON, entre outros; 

• Efeito dominó na cadeia de dados: as organizações da sociedade civil captam recursos privados e 
público para execução de suas atividades e missões. A instituição que não está adequada à LGPD 
perderá espaço para as instituições que estão em conformidade com a Lei. Por exemplo: 
 

o Para o terceiro setor, boa parte de seu financiamento advém de doações privadas. 
Inevitavelmente, é um diferencial competitivo e de atração de investimentos estar em 
conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, inclusive a LGPD. 

o Nos chamamentos públicos, quando da parceria público privada por meio dos termos de 
colaboração e de fomento realizados, as instituições precisam cumprir as normas da LGPD 
como requisitos de editais, principalmente para demonstrar sua regularidade legal, fiscal e 
financeira. 

o Já as instituições que possuem captação de recursos internacionais, ao demonstrarem 
suas práticas de governança e conformidade à LGPD e, ampliam seu alcance de captação 
de recursos, principalmente em países e mercados que possuem legislações semelhantes 
já consolidadas quanto a proteção e privacidade de dados. 
 

• Dados pessoais sensíveis: importante destacar aqui que muitas instituições tratam dados 
sensíveis, que são informações que podem ser utilizadas de forma discriminatória e, portanto, 
carecem de proteção especial. 
 

• Dados pessoais de crianças e de adolescentes: da mesma forma os dados pessoais de crianças e 
de adolescentes deverão ser tratados sempre em seu melhor interesse, necessitando também de 
um cuidado redobrado por parte das instituições. 

 

Este documento foi feito em parceria com a: 

 
 
www.vsouzaadvogados.com.br 

 


