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A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrará em vigor 
em agosto de 2020 e pela extensão do seu impacto na ope-
ração das instituições, a análise, planejamento e adaptação 
dos processos para seu cumprimento de forma antecipada 
é recomendada.

Nesse intuito, a Abrapp criou o GT Ad-Hoc de Proteção de 
Dados, contando com a participação de membros de di-
ferentes Comissões Técnicas – e garantindo, assim, caráter 
multidisciplinar ao grupo -, para estudar os impactos da Lei 
às entidades fechadas de previdência complementar, bem 
como propiciar esclarecimentos e compartilhar experiências.

Assim, o presente Guia Referencial materializa tais objetivos 
e acrescenta valioso instrumento às entidades – a Matriz 
Geral de Riscos à luz da LGPD, que procura identificar as hi-
póteses de risco, as ações causadoras, as consequências e, 
por fim, os tratamentos para mitigar a exposição aos riscos.

Esperamos com esse material contribuir na adequação dos 
processos das entidades ao novo normativo e manteremos 
atualização frequente do assunto em página dedicada no 
site da Abrapp www.abrapp.org.br/lgpd.

GT Ad-Hoc de Proteção de Dados
Coordenação: Luís Ricardo Marcondes Martins e Devanir Silva
Membros: Antonio Bastos d’Almeida, Celia Piovezam, Claudia Janesko, 
Cristiano Verardo, Elisabete Pedott, Fabio Lereno, Oscar Frasson, Patricia 
Linhares, Rafael Castro e Raul de Vargas
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1. A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS (“LGPD”)

A Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, 
denominada Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (“LGPD”), surgiu no Brasil 
em momento de grande preocupação por 
parte da comunidade internacional com 
o cuidado e gestão dos dados das pes-
soas naturais, especialmente diante dos 
escândalos de escala global envolvendo o 
uso indevido de dados pessoais para fins 
comerciais ou políticos, invasões ciber-
néticas e o tratamento de dados e perfis 
para novas tecnologias (data basis, machi-
ne learning, IA etc.). 

Desde 2013, Resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) 
editou diretrizes sobre “Direito à Privacidade na Era Digital”, 
motivando diversos países a elaborar normas para disciplinar o 
assunto, dentre estas o Regulamento Geral de Proteção de Dados 
da União Europeia (“GDPR”).

O GDPR, que passou a produzir efeitos em 25 de maio de 2018, é 
a legislação internacional mais completa no que toca à disciplina 
da gestão dos dados pessoais e tem por objetivo compatibilizar 
a proteção dos dados pessoais com os rápidos avanços tecno-
lógicos e à globalização, que trouxeram novos níveis de escala da 
coleta e de compartilhamento de dados pessoais, inclusive trans-
feridos internacionalmente. Os principais destaques da GDPR 
estão no fortalecimento do papel fiscalizatório dos órgãos de 
controle e na entrega às pessoas naturais o poder efetivo sobre 
seus próprios dados, detalhando os conceitos de transparência 
e de consentimento destacado.
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No Brasil, a LGPD trouxe regramento próprio para o tratamento 
de dados pessoais, em caráter complementar com outras ini-
ciativas legislativas, a exemplo da Lei do Cadastro Positivo (Lei 
12.414/2012) – que complementa o Código de Defesa do Consu-
midor (CDC) para criar um microssistema de proteção de dados 
no contexto das relações de consumo –, e do Marco Civil da Inter-
net (Lei n° 12.965/2014), que estabeleceu diretrizes para o fluxo 
de dados por meio da internet. 

Nesse contexto, a LGPD tem como finalidade regular o trata-
mento de dados pessoais, nos meios digitais ou físicos, realizado 
por pessoas naturais ou pessoas jurídicas, de direito público ou 
privado. A LGPD possui, portanto, aplicação abrangente, sendo 
aplicável às entidades fechadas de previdência complementar 
(“EFPC”), que, em razão de suas atividades próprias, realizam co-
leta, acesso e tratamentos diversos de dados pessoais de seus 
participantes, assistidos, beneficiários e dependentes, além dos 
próprios colaboradores, dirigentes e fornecedores da entidade. 

A lei abrange as operações realizadas no Brasil, a partir de da-
dos coletados no território nacional, tendo também aplicação 
extraterritorial quando o tratamento ocorrer fora do Brasil, nas 
seguintes hipóteses: 

Dados coletados no Brasil; 

Dados relacionados a indivíduos localizados no 
território brasileiro; ou 

Objetivar-se a oferta de produtos e/ou serviços ao 
público brasileiro. 
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2. O QUE SÃO DADOS PESSOAIS? 

É considerado como dado pessoal qualquer informação que iden-
tifique ou possa identificar uma pessoa física, tais como nomes, 
números, códigos de identificação, endereços, imagens (fotos).

Os dados pessoais podem envolver, ainda, os dados pessoais 
sensíveis, que são as informações sobre origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião pública, filiação a sindicato ou a orga-
nização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente 
à saúde ou vida sexual, dado genético ou biométrico quando vin-
culado à uma pessoa natural.

Há ainda os denominados dados anonimizados, que são os dados 
sobre um titular que não podem ser identificados, já que passa-
ram pelo procedimento de anonimização, que consiste na utili-
zação de técnicas por meio dos quais um dado perde a possibili-
dade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. 

Diante disso, considera-se como tratamento de dados toda ope-
ração realizada com o dado pessoal, entre eles: coleta, produção, 
recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmis-
são, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamen-
to, eliminação, avaliação, controle da informação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração de dados pessoais.  
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3. EM QUAIS SITUAÇÕES A LEI NÃO SE APLICA?

A LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado: 

por pessoa física para fins exclusivamente particu-
lares e não econômicos;

para fins jornalísticos e artísticos ou acadêmicos; 

para fins de segurança pública, defesa nacional, se-
gurança do Estado ou investigação e repressão de 
infrações penais. 

4. QUANDO A LGPD SERÁ APLICADA?

A aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, com as alterações pro-
movidas pela Medida Provisória nº 869/2018, está prevista para 16 de 
agosto de 2020, sendo este o prazo para adequações pelos agentes 
que realizam o tratamento de dados pessoais, dentre elas as EFPC. 
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5. PRINCÍPIOS GERAIS PARA TRATAMENTO DE 
DADOS

A LGPD contém princípios que disciplinam a proteção de dados 
pessoais e a atividade de tratamento de dados. O objetivo destes 
princípios é guiar a atividade dos agentes que realizam o trata-
mento dos dados pessoais, como é o caso das EFPC. São eles:

Boa-fé: É o dever de lealdade, respeito, transparência 
e confiança para com o titular no âmbito do trata-
mento de dados. 

Finalidade: O tratamento dos dados deve estar vin-
culado a uma finalidade, devendo ser realizado para 
fins legítimos, específicos, explícitos e informados 
ao titular; 

Adequação: O tratamento deve ser compatível com 
as finalidades informadas ao titular;

Necessidade: O tratamento deve limitar-se ao míni-
mo necessário para a realização de suas finalidades;

Livre acesso: Deve-se ser garantida aos titulares a 
consulta facilitada e gratuita sobre tratamento e so-
bre seus dados pessoais;

Qualidade dos dados: Os dados devem ser exatos, 
claros, relevantes e atualizados, de acordo com a 
necessidade e para o cumprimento da finalidade de 
seu tratamento; 
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Transparência: Os titulares devem possuir informa-
ções claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o 
tratamento e os agentes de tratamento; 

Segurança: No tratamento de dados deve haver pro-
teção dos dados pessoais de acessos não autoriza-
dos e de situações acidentais ou ilícitas; 

Prevenção: Devem ser adotadas medidas para pre-
venir a ocorrência de danos em virtude do tratamen-
to de dados pessoais; 

Não discriminação: Impossibilidade de realização 
do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou 
abusivos; 

Responsabilização e prestação de contas: Adoção de 
medidas eficazes e capazes de comprovar a obser-
vância e o cumprimento das normas de proteção de 
dados pessoais e da eficácia dessas medidas.
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6. AUTORIZAÇÃO DO TITULAR DOS DADOS: 
IMPRESCINDÍVEL?

A Lei Geral de Proteção de Dados estabelece um rol taxativo de 
hipóteses que autorizam o tratamento de dados pessoais. 

Como regra, o consentimento expresso do titular é necessário. 

Porém, a lei prevê a possibilidade de dispensa de autorização ex-
pressa da pessoa natural titular dos dados nas seguintes hipóteses:

Cumprimento de obrigação legal (como para cumpri-
mento de obrigações legais decorrentes da Lei Comple-
mentar n° 108 e 109/2001 ou regulatórias perante PREVIC, 
Receita Federal, INSS, ANS e demais órgãos públicos); 

Execução de políticas públicas pelo Estado;

Realização de estudos por órgão de pesquisa;

Execução de contrato ou procedimentos preliminares 
ao contrato com o titular, a pedido do titular dos dados;

Exercício regular de direitos em processo judicial, ad-
ministrativo ou arbitral;

Proteção da vida ou da incolumidade física do titular 
ou de terceiro;

Tutela da saúde;
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Atender aos interesses legítimos do controlador ou 
de terceiro; e 

Proteção do crédito.

Portanto, as EFPC deverão avaliar quais os usos e tratamento de 
dados pessoais considerados como abrangidos por contrato (de 
adesão ao plano de benefícios, de adesão ao plano assistencial, 
de empréstimo, de trabalho ou outro), a fim de verificar em que 
hipóteses o pedido de consentimento do titular é necessário.

Sendo cabível o consentimento, este deverá ser concedido à 
EFPC:

Com determinação sobre a finalidade (limitação de uso);

Desde que não limite ou gere prejuízo a seus direitos;

Fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre 
a manifestação de vontade do titular;

Se por escrito, deverá constar de cláusula destacada; 
autorizações genéricas são nulas;

Consentimento específico para comunicação e com-
partilhamento dos dados com outros controladores;

Vedado o tratamento de dados mediante vício de 
consentimento.

Exceção deve ser feita aos dados tornados manifestamente pú-
blico pelo titular. 
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7. A GESTÃO DO CONSENTIMENTO PELO 
TITULAR

A LGPD dispõe especificamente que a gestão dos dados pessoais 
deve ser feita pelos agentes de tratamento de modo a possibilitar 
que, quando devidamente requerido, o titular obtenha informa-
ções sobre: 

Confirmação da existência de tratamento; 

Acesso aos dados; 

Informação a respeito do compartilhamento de dados;

Informação sobre a possibilidade e consequências 
do não fornecimento de consentimento.

Acaso haja requerimento pelo titular dos dados, o agente de tra-
tamento deve também providenciar:

Correção de dados; 

Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados des-
necessários, excessivos ou tratados em desconfor-
midade com a LGPD; 

Portabilidade dos dados;

Eliminação dos dados;
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Revisão de decisão automatizada; 

Revogação do consentimento.

É preciso destacar que, no âmbito da previdência complementar, 
o participante, assistido ou beneficiário, na qualidade de titular 
dos dados, não pode solicitar o gerenciamento de dados com o 
objetivo de exclusão de dados que sejam inerentes ao contra-
to de previdência complementar, nos termos prescritos pela Lei 
Complementar n° 109/2001, sob pena de impossibilitar a conti-
nuidade da própria relação jurídica estabelecida para com a EFPC.  

   Confirmação de existência ou acesso a dados pessoais: 

O agente de tratamento deverá atender a requisição de confirma-
ção da existência de tratamento e acesso aos dados (i) em forma-
to simplificado, caso a providência seja adotada imediatamente; 
ou (ii) por meio de declaração clara e completa, no prazo de 15 
dias contados do requerimento do titular. A declaração, por sua 
vez, deve conter a indicação da origem dos dados, inexistência de 
registro, critérios utilizados e finalidade do tratamento.  

As informações solicitadas deverão ser fornecidas por meio ele-
trônico ou de forma impressa.  

 Impossibilidade de atendimento aos requerimentos dos titulares:

Importante destacar, ainda, que a LGPD estabelece medidas a serem 
tomadas no caso de impossibilidade de adoção imediata, por parte 
da EFPC controladora, da providência solicitada pelo titular dos dados.

Nestes casos, a EFPC (como controlador) deverá enviar resposta 
ao titular informando (i) que não realiza o tratamento dos dados 
e indicar, se possível, o agente que realiza o referido tratamento; 
ou (ii)  as razões que impedem a adoção da medida requerida. 
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8. AGENTE DE TRATAMENTO: O PAPEL DAS EFPC 

A lei define conceito de agentes de tratamento da seguinte forma:

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

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito pú-
blico ou privado, que realiza o tratamento de dados 
pessoais em nome do controlador.

Seguindo esta conceituação, a EFPC atuará no tratamento de da-
dos pessoais dos participantes, assistidos, beneficiários, funcio-
nários, dirigentes e fornecedores na qualidade de controladora, 
possuindo competência para as decisões relativas ao tratamento 
de dados; ou de operadora, realizando diretamente o tratamento 
de dados pessoais, ainda que coletados por terceiros (ex.: patro-
cinadores). 

Na atividade de tratamento de dados pessoais, dentre as demais 
incumbências previstas na LGPD, a EFPC enquanto controladora 
de dados pessoais deverá:

Quando necessário, provar que o consentimento foi 
obtido em conformidade com a LGPD;

Manter registro atualizado das operações de trata-
mento de dados pessoais realizadas;
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Elaborar relatório de impacto à proteção de dados, 
na forma definida pela ANPD;

Informar o titular caso haja alguma alteração na finali-
dade para a coleta de dados, caso em que o titular po-
derá optar por renovar ou revogar seu consentimento;

Responder solidariamente, em conjunto com o ope-
rador, pelo eventual descumprimento da proteção 
de dados pessoais determinada por lei; 

Escolher o encarregado, pessoa indicada pelo con-
trolador para atuar como canal de comunicação en-
tre o controlador, os titulares dos dados e a Autori-
dade Nacional de Proteção de Dados.

Além, disso, em face das responsabilidades solidárias atribuídas 
a controladores e operadores, as EFPC deverão assegurar o fiel 
cumprimento da LGPD por todos os agentes que direta ou indi-
retamente lidam com dados pessoais sob tratamento. 
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9. QUAL A RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA PELA 
LGPD?

Aos agentes de tratamento de dados (controladores e operado-
res) é imputado o dever de ressarcimento de danos causados 
quando da violação às normas de proteção de dados. Assim, o 
controlador ou o operador que, em razão do exercício de ativi-
dade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano 
patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação 
de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. 

No que tange à responsabilidade dos agentes, é preciso destacar que:

O operador responde solidariamente pelos danos 
causados pelo tratamento quando descumprir as 
obrigações da legislação de proteção de dados ou 
quando não tiver seguido as instruções lícitas do 
controlador;

Os controladores que estiverem diretamente envol-
vidos no tratamento do qual decorreram danos ao 
titular dos dados respondem solidariamente; 

É cabível direito de regresso do agente que efeti-
vamente reparou o dano ao titular em face dos de-
mais responsáveis, na medida de sua participação 
no evento danoso;

No âmbito de ação judicial, o ônus da prova pode 
ser invertido, cabendo ao agente de tratamento a 
responsabilidade de provar a inexistência de violação 
às diretrizes da proteção de dados;   
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As penalidades decorrentes da LGPD podem ser 
cumuladas com penalidades imputadas aos agen-
tes por demais leis (CDC, Leis Complementares nº 
108/2001 e 109/2001 etc.). 

Todavia, exclui-se a responsabilidade dos agentes de tratamento 
nos seguintes casos:

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

Provar que não houve violação à legislação de prote-
ção de dados; ou 

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

Apesar de existirem no mercado opções de seguro voltado para 
cobrir responsabilidades e riscos inerentes à proteção de dados, 
a sua contratação não afasta a aplicação da LGPD às EFPC.



19

10. FISCALIZAÇÃO PELA ANPD 

Em razão das infrações cometidas às normas previstas na LGPD, 
para além da responsabilidade de indenizar o titular dos dados, 
os agentes de tratamento, inclusive as EFPC, ficam sujeitos às 
seguintes sanções administrativas a serem aplicáveis pelo Órgão 
responsável por fiscalizar o efetivo cumprimento da lei, qual seja 
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD: 

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

Multa simples de até 2% do faturamento da PJ ou do 
grupo limitada, no total, a R$ 50 milhões por infração; 

Multa diária de até R$ 50 milhões;

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

Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infra-
ção até a sua regularização;

Eliminação dos dados pessoais a que se refere a in-
fração. 

A aplicação das penalidades deve ser precedida de um proce-
dimento administrativo que garanta a ampla defesa do infrator. 
As sanções podem ser aplicadas cumulativamente, por dia de 
infração, em observância à gravidade e extensão da violação. Im-
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portante observar, ainda, que a ANPD deverá observar na comi-
nação da sanção não somente o grau do dano, mas também a 
adoção de medidas, mecanismos e procedimentos internos pela 
entidade infratora, que podem, eventualmente, mitigar o grau da 
sanção a ser imposta. 

11. SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO 

Ainda que as disposições da LGPD sejam aplicáveis a dados pes-
soais tratados em meio virtual (digital, eletrônico) ou físico, há 
previsão específica da norma para a segurança da informação, 
a saber:

Agentes devem adotar medidas de proteção dos da-
dos (mesmo depois do seu uso), podendo a Autorida-
de Nacional dispor sobre padrões técnicos mínimos 
a serem adotados;

Preocupação com bancos de dados;
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Revisão constante de sistemas de segurança da in-
formação;

Comunicação em caso de falhas de segurança;

Responsabilidade pelos danos decorrentes da viola-
ção da segurança dos dados para o controlador ou 
o operador que, ao deixar de adotar as medidas de 
segurança, der causa ao dano.

Para além disto, a lei estabelece que a ANPD poderá requerer a 
emissão de um “relatório de impacto à proteção de dados pessoais” 
em que o controlador descreva os processos de tratamento de 
dados pessoais que podem gerar riscos aos direitos dos titulares, 
bem como medidas de mitigação desses riscos. 
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12. REGISTROS IMPORTANTES

As medidas adotadas pelas EFPC devem envolver 
todas as áreas da entidade, inclusive as diretorias e 
os órgãos deliberativos, para o desenvolvimento de 
um plano de ação para adequação à LGPD; 

É sugerível a adoção de programas de governança e 
conformidade em proteção de dados com a elabo-
ração de medidas e controles para o acompanha-
mento da implantação de padrões que estejam em 
conformidade com a LGPD e regramentos setoriais 
aplicáveis;

A EFPC deve prever ou criar políticas específicas à luz 
da LGPD, com a criação de um plano de ação a ser 
cumprido pelas respectivas áreas da entidade afe-
tadas pela LGPD;

Elaborar e revisar documentos jurídicos para inclusão 
de eventuais adendos aos contratos e termos de 
adesão existentes para adequação aos padrões de 
proteção de dados, sobretudo nos casos que envolvam 
tratamento de dados pessoais que não sejam 
intrinsecamente ligados aos contratos previdenciários 
ou de assistência à saúde geridos pela EFPC; 

Realizar treinamentos internos para apresentação 
das novas políticas de proteção de dados pessoais 
e disseminação da cultura da proteção de dados no 
âmbito de toda a entidade.
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13. MATRIZ GERAL DE RISCOS – LGPD

Esta matriz geral de riscos, suas hipóteses, causas e tratamento 
não têm por objeto ou finalidade a validação de procedimento 
adotado pela entidade, o cumprimento de normas de natureza 
regulatória ou legal, tampouco substituição de procedimentos 
ou critérios de riscos adotados pelo usuário. Sendo assim, serve 
exclusivamente para auxiliar ou subsidiar decisões e controles 
internos relacionados à aplicação da Lei Geral de Proteção de 
Dados (Lei nº 13.709/2018) no âmbito de entidade fechada de 
previdência complementar.

Características particulares da atividade da entidade ou de seus 
planos e patrocinadores deverão ser consideradas para amplia-
ção ou limitação dos riscos relativos à aderência e conformidade 
à referida lei.

A – Riscos inerentes à fase de implantação dos processos

Riscos Ações Mitigadoras Sugeridas

1

Falhas no processo de planejamen-
to e implantação do projeto de pro-
teção de dados pessoais, causadas 
por falta de adequado patrocínio 
da diretoria e dos conselhos, oca-
sionando sanções administrativas.

(a) Definição de responsáveis pelo 
planejamento e implantação dos 
processos, assim como suas atri-
buições; e (b) comprometimento 
efetivo da diretoria e dos conselhos.

2

Falhas no processo de planejamen-
to e implantação do projeto de pro-
teção de dados pessoais, causadas 
por estabelecimento de cronograma 
incompatível, ocasionando sanções 
administrativas.

Definição de plano de ação com 
cronograma compatível com o pra-
zo limite estabelecido pela LGPD.

3

Falhas na identificação de todas as 
situações alcançadas pela LGPD na 
entidade, causadas por subdimen-
sionamento de pessoal de análise, 
ocasionando sanções administra-
tivas.

Definição de pessoa ou grupo de tra-
balho para identificação de casos 
de tratamento envolvendo conheci-
mento multidisciplinar (ex.: jurídico, 
cadastro, tecnologia da informação, 
comunicação, seguridade, saúde etc.).  
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4

Falhas na identificação de todas as 
situações alcançadas pela LGPD na 
entidade, causadas por insuficiên-
cia de recursos humanos, materiais, 
tecnológicos e financeiros, ocasio-
nando sanções administrativas.

Custeio para suportar despesas 
com o planejamento e implantação 
do projeto de proteção de dados 
pessoais.

5

Falhas na identificação de todas as 
situações alcançadas pela LGPD na 
entidade, causadas por interpreta-
ção normativa imprecisa, ocasio-
nando sanções administrativas.

(a) Análise do enquadramento legal 
das operações; (b) acompanhamen-
to da evolução de normas, práticas 
e jurisprudência relacionadas à apli-
cação da LGPD ou à proteção de 
dados pessoais; e (c) programas de 
conscientização e qualificação.

6

Falhas na funcionalidade do proje-
to de proteção de dados pessoais 
causadas por inexistência ou defi-
ciências na definição de processos, 
contratos, sistemas computacio-
nais, instrumentos jurídicos, fluxos, 
normas ou rotinas, ocasionando 
sanções administrativas.

(a) Definição de processos, fluxos, ou 
normas para cada situação identifi-
cada (ex.: coleta de dados pessoais, 
armazenamento, descarte  ou elimi-
nação de dados pessoais etc); (b) re-
visão dos contratos para obtenção 
de consentimento dos titulares nos 
próprios instrumentos; (c) definição 
de atribuições e responsabilidades; 
(d) elaboração de mapa do tráfego 
de dados pessoais ou instrumento 
equivalente; (e) revisão de contra-
tos com terceiros que lidem com 
dados pessoais e carta de conforto 
dos prestadores de serviços (ope-
radores) sobre a adesão à LGPD 
e previsão de multa cominatória 
para ressarcimento de prejuízos e 
sanções por falha do operador; (f) 
definição de processo operacional 
para recebimento e tratamento de 
demandas de informações por titu-
lares; e (g) adequação ou correção 
de sistemas de tecnologia, rotinas e 
arquivos; (h) adaptação de sistemas 
computacionais em privacy by de-
fault e privacy by design.
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7

Falhas no processo de execução 
das ações de proteção de dados 
pessoais, causadas por falta de en-
tendimento e engajamento de pro-
fissionais internos, diretores, conse-
lheiros e terceirizados, ocasionando 
sanções administrativas.

(a) Manutenção de processos, roti-
nas e fluxos atualizados; (b) progra-
mas de conscientização e qualifi-
cação; e (c) supervisão e orientação 
para cumprimento das ações de 
proteção de dados pessoais.

8

Falhas no monitoramento do pro-
cesso de execução das ações de 
proteção de dados pessoais, causa-
das por falta de qualificação espe-
rada do agente encarregado (DPO), 
ocasionando sanções administrati-
vas.

(a) Designação do agente encarrega-
do (DPO), pessoa física ou jurídica, 
qualificado para atribuições e res-
ponsabilidades demandadas para 
a função; e (b) programas de atua-
lização e qualificação.

9

Descumprimento da LGPD, causado 
por disponibilização não consentida 
de dados dos titulares, quando apli-
cável, ocasionando sanções admi-
nistrativas e ou ações judiciais mo-
vidas por estes contra a entidade.

(a) Obtenção de consentimento for-
mal dos titulares; e (b) controle do 
consentimento para operação con-
tratadas antes da LGPD (“estoque”);

10

Descumprimento da LGPD, causado 
por não garantir ao titular acesso 
facilitado às informações sobre o 
tratamento de seus dados, ocasio-
nando sanções administrativas e ou 
ações judiciais movidas por estes 
contra a entidade.

Adoção de mecanismos de trans-
parência capazes de garantir, aos 
titulares, acesso facilitado às infor-
mações claras, precisas e facilmen-
te acessíveis sobre a realização do 
tratamento.

11

Descumprimento da LGPD, causado 
por disponibilização de dados pes-
soais sem a anonimização ou pseu-
do-anonimização, quando aplicável, 
ocasionando sanções administrati-
vas e ou ações judiciais movidas por 
estes contra a entidade.

(a) Identificação de dados pessoais 
sujeitos a anonimização ou pseudo-
-anonimização; e (b) utilização de 
meios técnicos razoáveis para anoni-
mização de dados (art. 12, §1º, LGPD).’
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12

Descumprimento da LGPD, causado 
por inexistência de estrutura física e 
tecnológica para processamento e/
ou tratamento dados dos titulares, 
ocasionando sanções administrati-
vas e ou ações judiciais movidas por 
estes contra a entidade.

Disponibilização de pessoas, pro-
cessos e tecnologia (interna ou ex-
ternamente);

13

Descumprimento da LGPD, causado 
por dimensionamento inadequado 
da estrutura física e tecnológica para 
processamento e/ou tratamento de 
dados dos titulares, ocasionando 
sanções administrativas e ou ações 
judiciais movidas por estes contra a 
entidade.

(a) Adequação da estrutura (interna 
ou externamente); (b) observância 
de boas práticas de segurança da 
informação; (c) adaptação da po-
lítica de segurança da informação 
abrangendo a tratamento de dados 
pessoais; (d) parecer de conformida-
de da estrutura por órgão interno ou 
terceiro; e (e) auditoria dos sistemas 
e de segurança da rede; 

14

Inexistência ou insuficiência de da-
dos comprobatórios de operações 
com titulares, causadas por elimina-
ção de seus dados prevista no artigo 
8o da LGPD, ocasionando sanções 
administrativas e ou ações judiciais 
movidas por estes contra a entidade

Observância de procedimento for-
malizado para eliminação de dados, 
previamente submetido à consulto-
ria jurídica da entidade.

15

Vazamento de dados de titulares, 
causado por falta de diligência de 
profissionais internos da entidade, 
ocasionando sanções administrati-
vas e ou ações judiciais movidas por 
estes contra a entidade.

(a) Adoção de políticas, manuais e 
instruções de trabalho; (b) programas 
de conscientização e treinamento; 
(c) definição de plano de gestão de 
crise e tratamento de incidentes; (d) 
ações voltadas para mudança de 
cultura interna (mesa limpa, controle 
de impressões, classificação de do-
cumentos segundo o nível de sigilo 
ou confidencialidade etc.).
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16

Vazamento de dados de titulares, 
causados por falhas de terceiros 
contratados que acessem dados 
de titulares, ocasionando sanções 
administrativas e ou ações judiciais 
movidas por estes contra a entidade.

(a) Revisão dos contratos com ter-
ceiros (b) obtenção de carta de 
conforto sobre a aderência à LGPD; 
(c) executar com diligência o acom-
panhamento e a avaliação dos 
prestadores de serviços; (d) defini-
ção de plano de gestão de crise e 
tratamento de incidentes; e (e) ajui-
zamento de ações de regresso ou 
reparação financeira.

17

Vazamento de dados de titulares, 
causado por ato fraudulento ou má-
-fé de profissional interno da entida-
de, ocasionando sanções adminis-
trativas e ou ações judiciais movidas 
por titulares.

(a) Aplicação do Código de Conduta 
e Ética, Política de Segurança da In-
formação, programas de integrida-
de; (b) definição de plano de gestão 
de crise e tratamento de incidentes; 
e (c) existência de mecanismos de 
controles internos efetivos.

18

Vazamento de dados de titulares, 
causado por ato fraudulento ou 
má-fé de ex-profissional interno 
da entidade, ocasionando sanções 
administrativas e ou ações judiciais 
movidas por titulares.

(a) Definição de plano de gestão de 
crise e tratamento de incidentes; e 
(b) ajuizamento de ações de regresso 
ou reparação financeira e eventual 
registro criminal.

19

Vazamento de dados de titulares, 
causado por ataques cibernéticos, 
ocasionando sanções administrati-
vas e ou ações judiciais movidas por 
titulares

(a) Aplicação da Política de Segu-
rança da Informação; (b) monitora-
mento dos ambientes passíveis de 
ataques cibernéticos; (c) adoção de 
mecanismos para controle de trá-
fego interno e externo, bem como 
acesso de dados (firewall, proxy, 
antivírus etc.); (d) avaliações perió-
dicas (varredura ou outra); (e) tes-
tes periódicos de vulnerabilidade; 
(f) definição de plano de gestão de 
crise e tratamento de incidentes; (g) 
abandono ou substituição de plata-
formas consideradas inseguras; e (h) 
definição de condições seguras para 
acessos externos (VPN ou outro), 
quando necessário.
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20

Quebra de confiança de titulares 
causados por falta de diligência, 
ocasionando danos à reputação ou 
imagem da entidade e ou sanções 
administrativas.

(a) Definição de plano de gestão de 
crise e tratamento de incidentes; (b) 
implantação das boas práticas de 
governança; (c) elaboração de rela-
tórios de impacto à proteção de da-
dos pessoais emitido pelo controla-
dor; (d) adoção de mecanismos de 
transparência capazes de garantir, 
aos titulares, de informações claras, 
precisas e facilmente acessíveis so-
bre a realização do tratamento.

21

Falha na execução das ações de 
proteção de dados causada por de-
ficiência nas definições de tráfego e 
guarda de dados, ocasionando san-
ções administrativas.

Mapeamento do tráfego de dados 
pessoais ou instrumento equivalen-
te, incluindo regras dos respectivos 
ciclos de validade.

22

Falha na comunicação e adoção de 
medidas necessárias em caso de 
vazamento de informações capa-
zes de gerar risco ou dano relevante 
aos titulares, causada por indisponi-
bilidade de plano de gestão de inci-
dentes de segurança, ocasionando 
sanções administrativas.

Construção de plano de gestão de 
incidentes.
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