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A Lei nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), foi criada com o
objetivo de regulamentar o uso, proteção e transferência de dados pessoais nos âmbitos privado e público,
realizados por pessoa natural ou jurídica, independentemente do meio (físico ou digital), estabelecendo as
figuras envolvidas neste processo, bem como suas atribuições e penalidades, em caso de descumprimento.

Fundada em princípios que garantem, sobretudo, a liberdade e privacidade dos cidadãos mediante a
proteção de seus dados pessoais, a LGPD foi desenvolvida em um contexto de vazamento de dados no Brasil
e exterior e fortemente baseada na General Data Protection Regulation (“GDPR”), que uniformizou as leis de
proteção de dados pessoais na União Europeia.

A legislação possui aplicação abrangente, inclusive para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar
(“EFPC”) que, em razão das sua finalidade e atividade, realizam o tratamento de diversos dados pessoais de
seus participantes, assistidos, beneficiários e dependentes, bem como de seus próprios colaboradores,
dirigentes e fornecedores.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais tem previsão para entrar em vigor no mês de maio de 2021
(Medida Provisória nº 959 de 29 de abril de 2020).

Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais

Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

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 é considerada um tratamento de dados
pessoais.

O âmbito de aplicação da LGPD ocorrerá para qualquer operação de tratamento realizada por
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio,
do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que:

 a operação de tratamento seja realizada no território nacional;

 a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de bens ou serviços
ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional; ou

 os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional (neste
sentido, serão considerados coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele
se encontre no momento da coleta).

Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

Não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

 para fins particulares e não econômicos;

 para fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos;

 para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de
investigação e repressão de infrações penais; e

 provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso
compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência
internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de
proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na Lei.

Aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

A LGPD define dados pessoais como todas as informações relacionadas a pessoa natural identificada ou 
identificável. Neste sentido, considera-se dado pessoal informações como:

 Nome;

 Endereço;

 Cadastro Nacional de Pessoa Física (CPF) 

 Carteira de Identidade ou Registro Geral (RG);

 Telefone;

 Endereço de e-mail;

 Fotos, etc. 

Para os fins deste normativo, não são considerados dados pessoais aqueles relativos a pessoas jurídicas, 
como Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou razão social, dentre outros. 

Dados Pessoais
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

Dados pessoais sensíveis são aqueles, quando vinculados a uma pessoa natural, que contêm informações sobre:

 origem racial ou étnica;
 convicção religiosa;
 opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político;
 referentes à saúde ou vida sexual; 
 dado genético ou biométrico.

Nessas hipóteses, o tratamento deverá ser realizado de forma diferenciada, em razão das peculiaridades das informações.

A lei prevê a existência de dados anonimizados como sendo aqueles dados sobre um titular que não mais possa ser identificado, ou seja,
que passaram por procedimento de anonimização, que consiste na utilização de técnicas por meio dos quais um dado perde a possibilidade
de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, sem perder a integridade dos dados coletados, a exemplo da criptografia.

Por fim, o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes também recebeu uma atenção diferenciada da LGPD, sendo certo que
deverá ser realizado com vistas ao melhor interesse do titular e mediante o consentimento por pelo menos um dos pais ou pelo
responsável legal.

Dados Pessoais
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

O espírito da LGPD foi proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade dos cidadãos, bem como garantir o livre desenvolvimento da 
pessoa natural, trazendo como premissa que no tratamento dos dados pessoais deverão serem observados os seguintes princípios:

Princípios no Tratamento de Dados Pessoais

 Boa-fé: dever de lealdade, respeito, transparência e confiança com o 
titular dos dados pessoais;

 Finalidade: propósito legítimo, específico, explicito e informado ao 
titular dos dados pessoais;

 Adequação: restrito às finalidades previstas e comunicadas ao titular 
dos dados pessoais;

 Necessidade: limitação ao mínimo necessário para realização das 
finalidades;

 Livre acesso: acesso à integralidade dos dados coletados e ao 
tratamento realizado;

 Qualidade dos dados: garantia da exatidão, clareza e relevância dos 
dados;

 Transparência: garantia da precisão e fácil acesso às informações;

 Segurança: garantia das boas práticas de proteção dos dados, incluindo 
medidas técnicas e administrativas; 

 Prevenção: adoção de medidas para prevenir danos em virtude de 
tratamento danoso;

 Não discriminação: finalidade do tratamento de dados não é 
discriminatória, ilícita ou abusiva; e

 Responsabilização e prestação de contas: capacidade de comprovar o 
cumprimento das normas de proteção de dados e eficácia das medidas 
adotadas.
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

A legislação estabelece um rol taxativo de hipóteses, conhecidas como “bases legais”, que autorizam o tratamento de dados
pessoais. Em regra, busca-se o consentimento do titular, que deverá ser obtido:

 por escrito (em cláusula destacada) ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular;

 com a finalidade determinada (as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas), tornando claro
quando a finalidade for o compartilhamento dos dados pessoais com outros colaboradores; e

 desde que não gere prejuízo aos direitos do titular de dados, sendo vedado o tratamento de dados mediante vício de
consentimento.

Condições de Tratamento dos Dados Pessoais



JCM advogados associados
9

Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

Contudo, a LGPD previu a dispensa da autorização expressa nas seguintes hipóteses:

Condições de Tratamento dos Dados Pessoais

 Cumprimento de obrigação legal ou regulatória do
controlador (a exemplo, o cumprimento de obrigações legais
das EFPCs decorrentes da Lei Complementar nº 108/2001 e nº
109/2001 ou regulatórios junto a PREVIC, ANS, INSS, Receita
Federal e demais órgãos públicos);

 Execução de contrato ou procedimento preliminares ao
contrato com o titular, a pedido do titular (no caso das EFPCs,
contrato de adesão de plano de benefícios, contrato de
adesão a plano assistencial, contrato de empréstimo, contrato
de trabalho com seus colaboradores, dentre outros, se
enquadram nessa hipótese legal de tratamento de dados
pessoais);

 Execução de políticas públicas pelo Estado;

 Realização de estudo por órgãos de pesquisa;

 Exercício regular de direitos em processo judicial,
administrativo ou arbitral;

 Proteção da vida ou da incolumidade física;

 Tutela da saúde por profissionais ou entidades sanitárias;

 Proteção do crédito; e

 Interesse legítimo do controladora.
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

Quanto ao legítimo interesse, a LGPD dispõe que essa hipótese somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para 
finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam:

 ao apoio e promoção de atividades do controlador; e 

 proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as
legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos da Lei.

Condições de Tratamento dos Dados Pessoais
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e
privacidade, nos termos da LGPD. O titular ou seu representante legalmente constituído tem direito a obter, a qualquer momento e mediante
requisição:

Titular dos Dados Pessoais e seus Direitos 

 Confirmação da existência do tratamento;

 Acesso aos dados;

 Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

 Anonimação, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários,
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD;

 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;

 Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do
titular, exceto nas hipóteses em que há autorização legal para
conservação dos dados pelo controlador;

 Informação das entidades públicas e privadas com os quais o
controlador realizou uso compartilhado de dados; e

 Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e
sobre as consequências da negativa.
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

Importa frisar que, no âmbito das EFPCs, o participante, assistido ou beneficiário, como titular dos dados pessoais tratados pela
Entidade, não poderá solicitar o gerenciamento de dados com o objetivo de exclusão daqueles que sejam inerentes ao contrato de
previdência complementar celebrado, sob pena de impossibilitar a própria relação jurídica estabelecida entre as partes.

Confirmação de existência ou acesso dos dados pessoais

O agente de tratamento deverá atender a solicitação do titular de confirmação de existência ou acesso aos dados em formato
simplificado, imediatamente ou por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de
registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de
até 15 (quinze) dias, contado da data do requerimento do titular. As informações solicitadas e os dados poderão ser fornecidos, a
critério do titular, por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim; ou sob forma impressa.

Em caso de impossibilidade de atender o requerimento do titular, o controlador deverá enviar resposta informando que não
realiza o tratamento de dados e indicar, se possível, o agente do referido tratamento ou as razões que impedem a adoção da
medida requerida.

Titular dos Dados Pessoais e seus Direitos
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

O processo de tratamento de dados exige a presença de duas figuras elementares com diferentes competências e
responsabilidades: o controlador e o operador.

 Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de
dados pessoais.

 Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do
controlador. O operador é responsável pela execução de medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma que o
tratamento satisfaça as instruções fornecidas pelo controlador, os requisitos da lei e assegure a defesa dos titulares dos dados.

No âmbito das EFPCs, o controlador e operador se materializam na própria Entidade e pelos membros por ela designados para a
tomada de decisões e efetivo tratamento dos dados pessoais de seus participantes e assistidos, ainda que a coleta de dados seja
realizada por terceiros, como as patrocinadoras. Ainda, a condição de operador poderá ser exercida por terceiro contratado que
realize tratamento de dados pessoais em nome da EFPC.

É certo que a LGPD dispõe que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a
proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas que ocasionem o tratamento
inadequado.

Agentes de Tratamento
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

Ainda, na condição de controladora e operadora do tratamento de dados pessoais, incumbe à EFPC:

 Manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo
interesse;

 Elaborar relatório de impacto à proteção de dados, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de
dados, nos termos definidos pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

 Informar ao titular alteração na finalidade do tratamento dos dados pessoais;

 Demonstrar, quando requerido, que o consentimento foi obtido em conformidade com a LGPD; e

 Escolher o encarregado pelo tratamento de dados pessoais para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os
titulares de dados e a ANPD;

Agentes de Tratamento
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

A LGPD previu a criação de um cargo diretamente ligado aos agentes de tratamento: o encarregado pelo tratamento de
proteção de dados. O encarregado, também denominado Data Protection Officer – DPO, é pessoa física e jurídica
indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a
Autoridade Nacional de Proteção.

A legislação de proteção de dados pessoais dispõe, ainda, que a identidade e informações de contato do encarregado
deverão ser publicadas de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador.

Tendo em vista que a LGPD está prevista para entrar em vigor em agosto de 2020, prudente que as Entidades iniciem o
processo de escolha do encarregado pelo tratamento de dados pessoais e assegurem que este profissional seja
envolvido, de forma adequada e em tempo útil de todas as questões relacionadas com a proteção de dados pessoais, e
também fornecendo-lhe recursos necessários ao desempenho de suas funções.

Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

As funções do encarregado pelo tratamento de dados pessoais consistem em:

 aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e
adotar providências;

 receber comunicações da Autoridade Nacional e adotar providências;

 orientar os funcionários e contratados da Entidade a respeito das práticas a
serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e

 executar as demais atribuições determinadas pelo controlador e estabelecidas
em normas complementares

Atividades do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

Em que pese não haver disposições específicas na LGPD quanto a escolha do encarregado pelo
tratamento de dados pessoais, tendo em vista que a legislação brasileira foi fortemente baseada na
General Data Protection Regulation da União Europeia é possível voltar-se para o normativo europeu
para definir parâmetros para nomeação deste agente.

O art. 37 da GDPR estabelece que o DPO deva ser escolhido com base nas suas qualidades
profissionais e, em especial, nos seus conhecimentos especializados no domínio do Direito e das
práticas de proteção de dados, bem como na sua capacidade de desempenhar as funções a que lhe
foram designadas.

No mais, na ausência de maiores especificações na LGPD, depreende-se do GDPR que o encarregado
pode ser um elemento pessoal da Entidade (controlador) ou exercer suas funções com base num
contrato de prestação de serviços, podendo exercer outras funções e atribuições que não resultem
em conflito de interesse (art. 37º, 6 e art. 38º, 6 da GDPR).

Como escolher o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais?
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

O tratamento de dados pessoais deverá cessar nas seguintes hipóteses:

 Verificada que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser
necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada;

 Fim do período de tratamento;

 Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do
consentimento, resguardado o interesse público; ou

 Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD.

Término do Tratamento de Dados Pessoais
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

A LGPD, prevê ainda que os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no
âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades:

 Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador (novamente, cita-se o
cumprimento de obrigações legais das EFPCs decorrentes da Lei Complementar nº 108/2001 e nº
109/2001 ou regulatórios junto a PREVIC e demais órgãos públicos);

 Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;

 Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos
nesta Lei; ou

 Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.

Exclusão dos Dados Pessoais
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

Além da disposição de conceitos, princípios e agentes envolvidos no tratamento de dados, a LGPD prevê a responsabilização do controlador
e operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar danos de cunho patrimonial, moral, individual
ou coletivo, em violação da legislação, sendo obrigado a repará-lo.

A importância da adequação da Entidade à LGPD reside não somente na otimização e gerenciamento do tratamento dos dados pessoais,
alinhamento com os padrões internacionais, melhora no relacionamento com os clientes, aprimoramento da segurança cibernética, mas
também na prevenção dos impactos negativos ao negócio. Isto porque, o descumprimento da lei poderá acarretar em:

 Advertência;

 Multa de até 2% do faturamento, até R$ 50 milhões por infração;

 Multa diária

 Divulgação da infração e deterioração da imagem da Entidade;

 Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até sua regularização;

 Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração.

Responsabilidades dos Agentes e Penalidades
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Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD

A fiscalização, aplicações de sanções e garantia de zelo e cumprimento da Lei ficará a cargo da Autoridade Nacional
de Proteção de Dados, órgão da administração pública federal subordinado a Presidência da República, criado pela
Lei nº 13.853/2019 que alterou a Lei nº 13.790/2018 (LGPD).

Destaca-se que as aplicações de penalidades deverão ser precedidas de um procedimento administrativo que
garanta a ampla defesa do agente infrator. A LGPD prevê que as sanções poderão ser aplicadas cumulativamente,
em observância à gravidade e extensão dos danos ocasionados pelo descumprimento do normativo.

A responsabilidade poderá ser afastada caso os agentes de tratamento provem:

 que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído;

 que, embora tenham realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à
legislação de proteção de dados; ou

 que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

Fiscalização e Aplicação de Penalidades
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Recomendação Final

Desta forma, verifica-se que as Entidades Fechadas de Previdência Complementar deverão formular

regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de

funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de

segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento,

as ações educativas, os mecanismos internos de supervisão e de mitigação de riscos e outros

aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais com a finalidade de dar pleno cumprimento

às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Lei Geral De Proteção De Dados Pessoais - LGPD
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