LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS LGPD
Lei nº 13.709/2018

HISTÓRICO E RAZÃO DE EXISTIR DA LGPD
• Nós vivemos a era do conhecimento e da informação. O poder não deriva de armas,
do lastro ouro, da moeda, do tamanho do território, da capacidade de fazer
navegações, do domínio do espaço, do tamanho do exército. O poder está na
capacidade de produzir e utilizar de maneira eficaz o conhecimento.
• Os dados, que todos nós possuímos, ocupam lugar de destaque nessa nova era.

• Os nossos dados permitem fazer conhecer diversos aspectos de nossa vida, e nas
mãos de grandes corporações, de pessoas mal-intencionadas, ou em momentos
específicos, podem causar prejuízos ou gerar fortunas, danos, exposições gravosas,
controle, manipulação e poder.
• Episódios recentes de vazamento de dados.

O QUE É LGPD?
• É a lei que regulamenta o tratamento dos dados pessoais, com o objetivo de proteger
os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural. Essa lei traz uma série de regras e princípios que
deverão ser observados por quem realizar o tratamento dos dados, bem como as
sanções para quem descumprir tais regras e princípios.
• Vigência : 18/09/2020
• Art. 3º da LGPD: a lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado. A lei, como seu
nome já indica, é GERAL, aplica-se a todos, o que inclui a Igreja Católica.

DADOS PESSOAIS
• DADOS PESSOAIS: é a informação relacionada a pessoa identificada, permitindo a
identificação direta ou indireta da pessoa natural. Exemplos: nome e sobrenome,
data de nascimento, documentos pessoais (RG, CPF, CNH, CTPS, Passaporte, Título de
Eleitor), endereço residencial ou comercial, telefone, e-mail, cookies, endereço de IP,
geolocalização etc.

• DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS: são dados relacionados às crianças e adolescentes e
aqueles relacionados à origem racial ou étnica, convicção religiosa ou filosófica,
opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, biometria, sobre a saúde ou
opção sexual.
• TITULAR DOS DADOS: toda pessoa natural.
• TRATAMENTO DOS DADOS: toda e qualquer ação envolvendo dados pessoais, desde
a coleta, utilização, armazenamento, até o descarte.

TRATAMENTO DE DADOS
• A LGPD estabelece princípios para um efetivo tratamento de dados:

• 1) Informar explicitamente como os dados serão tratados para o titular, explicitando
a finalidade da coleta. Os dados coletados somente poderão ser utilizados para a
finalidade informada;
• 2) Coletar somente os dados essenciais para a finalidade informada;
• 3) Os dados coletados deverão ser retidos pelo tempo estritamente necessário
(retenção mínima), e excluídos após atingida a finalidade para a qual foram obtidos;
• 4) Assegurar os meios para coibir situações acidentais ou ilícitas como invasão,
destruição, perda ou difusão;
• 5) Estabelecer a prevenção contra danos ao titular dos dados.

BREVES EXEMPLOS
• Imaginemos que em uma paróquia será realizado o Encontro de Casais com Cristo.
• Imaginemos, ainda, que nessa paróquia a Pastoral Familiar tenha constituído o prématrimônio, ou curso de noivos, como também é conhecido.
• Quais dados serão necessários para a realização desses eventos? Será necessário pedir
quase a memória de vida das pessoas que participarão do eventos? Por quanto tempo
aqueles dados deverão ser manipulados?

• Imaginemos que um paroquiano, muito gente boa, dono de uma agência de turismo,
procure o pároco, ou a secretaria da paróquia ou mesmo o coordenador do ECC e
argumente que ajuda muito a paróquia e que deseja acesso aos dados para fazer
propaganda das viagens que faz para a Terra Santa de dois em dois anos. Isso é lícito?
• Os coordenadores da Pastoral Familiar poderão ceder os dados dos noivos para
empresas de cerimonial, de arranjos florais, de fotografia?

SANÇÕES
• Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

• Multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de
direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil 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 de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de
reais);
• Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de
dados

DIREITOS AUTORAIS

E
DIREITO DE IMAGEM

DIREITOS AUTORAIS
• Direitos autorais são o conjunto de normas que tutelam a criação da pessoa humana,
ou seja, protegem os vínculos existentes entre o autor e sua obra intelectual, a fim de
resguardar o reconhecimento do autor (o chamado “crédito”: a identificação e a
menção da autoria), o uso, a circulação e a integridade da obra, bem como as regras
de exploração econômica e a remuneração das criações literárias, artísticas e
científicas.
• Obra intelectual: foto, pintura, artigo, poema, música, vídeos etc.
• Os direitos autorais estão assegurados no art. 5º, XXVII e XXVIII da Constituição
Federal e estão regulados na Lei Federal nº 9.610/1998.

CUIDADOS NECESSÁRIOS
• Na atuação da Pascom, ao alimentar sites e redes sociais das paroquiais, grupos,
pastorais, será necessário observar alguns cuidados antes de utilizar qualquer das
obras intelectuais mencionadas no slide anterior, ou seja, fotos, textos, músicas, uma
vez que o autor da obra poderá tomar medidas para se ver indenizado pela indevida
utilização da obra:

• 1) É preciso verificar quem é o autor da obra, e sempre (sempre!) fazer sua indicação
(é o que se chama “dar o crédito”, nas fotos, nos vídeos, nas músicas, nas ilustrações,
nos textos);
• 2) Descobrir se o uso da obra é permitido pelo autor ou se a própria lei me autoriza
a utilizá-la (como nos casos de citações para fins de notícias ou fins educativos, entre
outros previstos no Art.46 da Lei de Direitos Autorais, sempre com a indicação da
fonte e autoria);

CUIDADOS NECESSÁRIOS
• 3) Buscar preferencialmente as obras intelectuais que estejam previamente autorizadas
para uso público, ou para uso pela Igreja;
• 4) Buscar os materiais produzidos pelos artistas católicos e, claro, dar o crédito e
pesquisar se está autorizado o uso ou se poderia ser autorizado;
• 5) Conhecer e aproveitar o material produzido pelas assessorias de imprensa e pela
mídia católica, em especial os materiais do Vatican News, órgão de imprensa oficial do
Vaticano e que permite o uso de suas produções (como as fotos, por exemplo) de forma
ampla.

• IMPORTANTÍSSIMO: A PASCOM Brasil elaborou uma cartilha contendo informações
relevantíssimas (entre elas as acima enumeradas), tais como saber o autor de uma obra,
como procurar imagens que podem ser utilizadas, como dar o crédito, a indicação de
sites que disponibilizam imagens gratuitamente, entre outras informações.

CONSEQUÊNCIAS DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DE OBRAS INTELECTUAIS
• Poderá haver responsabilização criminal: art. 184 do Código Penal (Violar direitos de
autor e os que lhe são conexos). Pena: detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou
multa.

• Responsabilização na esfera civil: indenização pela utilização indevida (danos
materiais e morais).

• Caso da Agência France-Presse – Empresa PicRights Brasil

DIREITO DE IMAGEM
• O direito de imagem antecede ao direito autoral, que nasce somente após a criação
de uma obra intelectual pela pessoa humana.
• Direito de imagem é o conjunto de proteções da minha figura perante a sociedade
(como eu me vejo e quero me apresentar e espero ser apresentado, ou quando eu
não desejo ser mostrado)... Assim, enquanto o direito autoral protege a autoria das
obras, o direito de imagem protege a identificação e representação da minha pessoa
perante a sociedade.
• Para ajudar na diferenciação: o direito que a pessoa retratada possui é o direito de
imagem. O direito que o artista detém sobre a obra (fotografia) que retratou a
imagem daquela pessoa é o chamado direito autoral.

DIREITO DE IMAGEM
• Como nos direitos autorais, os interessados e envolvidos sempre podem: a.)
controlar a veiculação das imagens; b.) exigir o justo pagamento para seu uso; c.)
impedir a veiculação da peça que lhe diz respeito; d.) exigir a indenização pelo uso
irregular do material.

• A utilização da imagem de uma pessoa, em vídeos, reportagens, matérias deverá
estar precedida de um termo de autorização de uso da imagem, que deverá
especificar o objetivo para o qual a imagem será captada, os meios em que será
divulgada, e em qual localidade isso ocorrerá. A Arquidiocese disponibiliza, em seu
sítio eletrônico, um termo nesse sentido.
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