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A LEI GERAL DE 
PROTEÇÃO DE DADOS 
ENTRARÁ EM VIGOR EM 
BREVE. SAIBA COMO O 
TERCEIRO SETOR
PODE SER AFETADO

SAIBA COMO FOI 
A PREMIAÇÃO E 

O QUE FAZEM OS 
DESTAQUES DO 

ANO 2019
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ENTREVISTA • Veja as iniciativas da atriz e apresentadora
Maria Paula para buscar a cultura de paz no país

ADVOCACY NO TERCEIRO SETOR: DIÁLOGO, ENGAJAMENTO
E INFLUÊNCIA NA LUTA POR POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS

EFICIENTES PARA DIFERENTES CAUSAS
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Desde 2016, mais de 
12 toneladas de

resíduos reciclados.

Campanha
Uso Consciente
nas empresas.

Mais de 41 mil
mudas de plantas

nativas replantadas.

O Instituto Bancorbrás acredita que a preservação e a conservação ambiental são um conjunto de atitudes 
individuais e coletivas. E, por isso, aposta em ações e projetos que têm o foco no desenvolvimento sustentável 

do planeta. Cuidar do meio ambiente é mais do que uma responsabilidade, é o nosso compromisso!

Lembre-se que você é parte disso!
Toda vez que adquirir um produto Bancorbrás, vai ajudar o instituto a colocar em prática esse sonho.

E INFLUÊNCIA NA LUTA POR POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS
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LGPD
IMPACTO DA LEI GERAL 

DE PROTEÇÃO DE DADOS 
NO TERCEIRO SETOR
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P
revista para entrar em vigor em agosto de 2020, 
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei 
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, ainda passa 
despercebida por grande parte dos gestores 

das mais diversas entidades. Talvez essa suposta apa-
tia decorra do próprio “nome da normativa”, que nos 
remete a um contexto de tecnologia, longe da reali-
dade de diversas organizações, o que é uma visão 
claramente equivocada diante da novidade da refe-
rida legislação. Ademais, alguns antecedentes (Marco 
Civil da Internet, Vazamento de dados, Regulamento 
Europeu de Proteção de Dados, etc.) também não são 
capazes de demonstrar a real extensão da normativa 
a toda a sociedade brasileira. Contudo, após análise 
mais detida, é fácil observar que a norma envolve 
diversas áreas, tais como a trabalhista e a consume-
rista, tendo implicações diretas sobre o Terceiro Setor.

Desse modo, este artigo almeja contribuir para as 
reflexões iniciais atreladas ao Terceiro Setor no que 
tange as atividades fim. Primeiramente, faremos algu-
mas breves explanações sobre a LGPD a fim de demons-
trar que as OSCs são controladoras de dados pessoais 
e, por isso, devem atuar para tratá-los e protegê-los de 
modo a garantir a proteção dos direitos fundamentais 
relacionados à liberdade, privacidade e ao livre desen-
volvimento da personalidade da pessoa natural. Em 
seguida, levantaremos algumas situações realizadas 
pelas OSCs que se caracterizam como operações de 
tratamento. Por fim, recomendaremos algumas ações 
que, ao nosso ver, podem ser adotadas para que o tra-
tamento esteja compatibilizado com a LGPD.

MAS AFINAL O QUE É A LGPD E 
POR QUE AS ORGANIZAÇÕES 
DA SOCIEDADE CIVIL DEVEM 
OBSERVÁ-LA?

A LGPD regula o tratamento realizado por pessoa 
natural ou jurídica de direito público ou privado, tendo 
por objetivo proteger os dados pessoais das pessoas 
naturais. Como já adiantado, é possível, num pri-
meiro momento, não a relacionarmos com o Terceiro 
Setor, porém, após uma análise mais detida, é possí-
vel observar que a norma se destina a qualquer pes-
soa jurídica ou física, pública ou privada, que realize 
operações de tratamento, ou seja, que realize ações de 
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 
acesso, reprodução, transmissão, distribuição, proces-
samento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 
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avaliação ou controle da informação, modificação, 
comunicação, transferência, difusão ou extração de 
dados de pessoas físicas.

Ora, do rol de ações tipificadas como tratamento, 
é possível concluir que no mínimo as operações de 
coleta, distribuição, acesso e armazenamento de dados 
pessoais são executadas quase que rotineiramente 
pelas OSCs. O que nos resta saber é se o tratamento 
é compatível com a LGPD.

Para essa tarefa, é muito importante que os diri-
gentes e colaboradores das OSCs apropriem-se da 
normativa e realizem adequações aos dados solici-
tados, bem como adotem mecanismos para a pro-
teção dos dados.

O QUE DEVO TER EM MENTE 
PARA INICIAR A ATUAÇÃO NA 
LÓGICA DA LGPD?

É importante saber que a lei faz distinção entre 
dado pessoal e dado pessoal sensível, sendo que o 
último recai 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 gené-
tico ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa 
natural - sendo o processamento proibido salvo dis-
posições legais. Ainda, dados relacionados a crianças 
e adolescentes gozam de tutela específica na LGPD.

Também é importante saber que o tratamento dos 
dados, além de ser pautado pela boa-fé, deve observar 
os princípios elencados no art. 6º da LGPD, dentre os 
quais destacamos:
• Finalidade: realização do tratamento para propó-

sitos legítimos, específicos, explícitos e informados 
ao titular, sem possibilidade de tratamento poste-
rior de forma incompatível com essas finalidades.

• Adequação: compatibilidade do tratamento com 
as finalidades informadas ao titular, de acordo 
com o contexto do tratamento.

• Necessidade: limitação do tratamento ao mínimo 
necessário para a realização de suas finalidades, 
com abrangência dos dados pertinentes, propor-
cionais e não excessivos em relação às finalidades 
do tratamento de dados.
Feitas essas considerações, a fim de diminuir a 

abstração da norma, urge elencar algumas situações 
em que as OSCs realizam tratamentos usuais de dados 
para o desenvolvimento de suas atividades fim.
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Conforme se pode constatar, está claro que as OSCs já mane-
jam usualmente um conjunto considerável de dados pessoais, 
motivo pelo qual é imprescindível que seus dirigentes promo-
vam o levantamento dos dados já coletados, inclusive de cola-
boradores, e realizem uma análise e tratamento a partir dos 
novos preceitos estabelecidos pela LGPD. Sem ter a mínima 
pretensão de esgotar a temática, sugerimos a adoção inicial 
dos seguintes passos pelas equipes:
1. Analisar e classificar as informações pessoais contidas nos 

bancos de dados, a fim de verificar se existem dados pes-
soais sensíveis, ou seja, que versem sobre origem racial 
ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação 
a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosó-
fico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, 
dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma 
pessoa natural;

2. Verificar se, entre os atendidos, existem crianças e 
adolescentes;

3. Verificar para qual finalidade o dado foi obtido e se o trata-
mento é compatível com as finalidades e não excedem ao 
fim pretendido;

4. Adequar formulários, contratos, fichas socioeconômicas, 
sobretudo aos princípios da finalidade, adequação e finalidade;

5. Obter consentimento expresso do titular para o tratamento 
de dados indicando a finalidade a que se destina; e,

6. Implantar mecanismos para a proteção de dados dos usu-
ários e colaboradores.
As sugestões acima, não exaurientes, têm o objetivo inicial 

de auxiliar as OSCs na busca de estabelecer estratégias eficazes 
para a conformidade com a LGPD. Da mesma forma, é impor-
tante que as OSCs compreendam a extensão da LGPD e que 
ela seja desmistificada em seus conceitos básicos, fomentando 
iniciativas para readequar o tratamento dos dados pessoais de 
seus usuários e colaboradores à lógica da proteção de dados, já 
que é perceptível o impacto da norma das diversas operações 
praticadas atualmente pelo Terceiro Setor. 

Área Exemplos de situações de tratamentos

Cadastramento Cadastro dos usuários�

CEBAS ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Envio de relação nominal dos idosos e disponibilização do contrato de serviço do idoso 

com o ILPI;

Disponibilizar contratos de aprendizagem do aprendiz�

EDUCAÇÃO:

Realização de análise do perfil socioeconômico do candidato a bolsa;

Envio de relação nominal com identificação precisa dos bolsistas;

Envio da relação nominal de outros tipos de bolsistas;

Envio do processo seletivo quando solicitado pelo MEC; e,

Relação de dirigentes�

Imunidade às contribuições 

sociais (art� 29 da

Lei nº 12�101)

Conservar em boa ordem, pelo prazo de dez anos, documentos que comprovem apli-

cação de seus recursos; e,

Envio de informações dos bolsistas a Receita Federal�

Prouni Conferir a condição socioeconômica dos beneficiários�

Parcerias com 

o poder público

Divulgar na internet e em locais visíveis, quando vinculados à execução do objeto e pagos 

com recursos da parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções 

que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício;

Envio da relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e 

órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de cada um deles;

Envio de informações de atendidos para fins de prestação de contas para subsidiar rela-

tório de cumprimento de metas e execução do objeto;

Disponibilização de contratos de prestação de serviço de pessoas físicas pagas com 

recursos da parceria�
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