
Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.

Notas
1. A Administração de Companhias e a Business Judgment Rule, SP, 

Quartier Latin, 2017, pag. 107/108. No mesmo sentido, Christian Sahb 

Batista Lopes e Pedro Ernesto Gomes Rocha, Business Judgment Rule: 

Padrões e Atualidade, in Revista Brasileira de Direito Empresarial, vol. 2, 

nº 1, Jul/Dez 2015, pág. 130/153; Camila Martinelli Sabongi e Luis Antônio 

Soares Hentz, Business Judgment Rule no direito societário brasileiro, 

in Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais, vol. 73, Jul/Set 

2016, pág. 2/23

SANÇÕES PECUNIÁRIAS DA 
LGPD ÀS EFPC: TERIA O LEGISLADOR
CRIADO UM “MULTIVERSO” 
DA RESPONSABILIDADE CIVIL?

Por: Pedro Henrique de Vasconcellos1

Sumário: 
1. Introdução. 2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar. 3. Entidades de Plano Comum e Entidades 

Multiplano. 4. Das sanções previstas na LGPD. 5. Responsabilidade Civil: 

linhas gerais. 6. Estamos diante de um “multiverso” da 

Responsabilidade Civil? 7. Conclusão.

1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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Duas palavras têm caminhado lado a lado no âmbito da previdência 

nas recentes entrevistas que tenho ouvido e nos recentes 

comentários que tenho lido sobre os efeitos da crise mundial 

provocada pela 19ª versão do Corona: ”cautela e serenidade”. 

“Cautela e serenidade na tomada de decisões” pronunciou-se o 

Diretor de Orientação Técnica e Normas da Superintendência 

Nacional da Previdência Complementar – Previc, José Carlos 

Chedeak, durante sua participação no webinar promovido pela 

Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar, “Cenário e Medidas Anti-Cíclicas”. 

Um pouco antes, o Conselho Nacional de Previdência 

Complementar – CNPC emitiu comunicado ao segmento sob o 

título “Ações para o Enfrentamento da Crise”.

• Com relação a eventuais medidas que poderão ser adotadas pelas 

entidades fechadas de previdência complementar (EFPC), o CNPC 

recomenda observar as “condições de liquidez e equilíbrio dos 

planos”.

• Indica o CNPC, também, que os princípios que devem nortear 

qualquer medida  que venha a ser adotada são “a excepcionalidade, 

a facultatividade, a temporariedade, o auxílio aos participantes e aos 

patrocinadores, a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 

planos e a transparência”.

• Além disso, o CNPC destaca a “heterogeneidade do setor”, fator que 

“exige ainda mais fidúcia, diligência e transparência dos gestores”.

• O Colegiado indica, ainda, que a “atuação dos órgãos de 

governança deve ser criteriosa nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, sendo imprescindível a existência do 

devido processo de avaliação de riscos”.

Para quem esperava mais, pode ter sentido alguma frustração com a 

leitura do comunicado. Penso, entretanto, que a mensagem está bem 

clara e pode ser considerada objetiva. Ainda que não estampe qualquer 

novidade, traz o conforto de que o CNPC também adotou “cautela e 

serenidade” referidas aqui na introdução, dado o momento de 

incertezas. 

E incertezas, como se sabe, representam risco, talvez o pior deles. Uma 

delas, e a principal, é a de que não se sabe por quanto se estenderá a 

crise e seus efeitos econômicos, se este momento serão meses (e 

quantos meses) ou serão anos (e quantos anos).

Considerando, então, de um lado o cenário de incerteza turbulenta e, de 

outro, uma atividade de longo prazo como é a previdência 

complementar, melhor recomendar “cautela e serenidade” usando 

regras, princípios e práticas de governança corporativa. Não só as 

conhecidas, mas todas aquelas que vierem a ser indicadas pela cautela 

e pela serenidade que o momento, o mês ou os meses recomendarão 

para a “proteção da poupança previdenciária e solidez financeira e 

atuarial dos planos” como está no texto do comunicado do CNPC.

Realmente, governança é um processo em constante construção e 

aperfeiçoamento, especialmente no enfrentamento de crises. Por isso, 

governança não é obra acabada e, como sempre digo, não é receita de 

bolo. Assim, quando o CNPC diz não se esqueçam de olhar a 

heterogeneidade do setor, não se esqueçam de olhar as especificidades 

de cada plano operado pela EFPC, ele está invocando um princípio que 

vem logo no art. 1º (e seu § 1º) da Resolução CGPC nº 13/2004, que vou 

transcrever aqui, porque ele é a chave de tudo:

 Art. 1º As Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 

EFPC devem adotar princípios, regras e práticas de governança, gestão 

e controles internos adequados ao porte, complexidade e riscos 

inerentes aos planos de benefícios por elas operados, de modo a 

assegurar o pleno cumprimento de seus objetivos.

 § 1º A EFPC deverá observar padrões de segurança 

econômico-financeira e atuarial, com fins específicos de preservar a 

liquidez, a solvência e o equilíbrio dos planos de benefícios, 

isoladamente, e da própria entidade fechada de previdência 

complementar, no conjunto de suas atividades.

Ora, o que o CGPC quis dizer, e disse em 2004, foi exatamente repetido 

agora, em 2020, pelo CNPC, porque esse conjunto de atitudes trazidos 

com a Resolução 13 é o que se espera sempre, em época de crise ou não, 

dos administradores das EFPC. É o que esperam patrocinadores, 

instituidores, participantes e assistidos. É o que deles exige, de outro 

lado, o órgão de supervisão – Previc. Cautela diligente, transparente e 

pro-ativa, que posso chamar de prudência. Cautela sem esses requisitos 

não é prudência, é medo, omissão.

Pois bem. Quando o CNPC diz também não se esqueçam de usar a 

prudência, sejam diligentes nas decisões de investimento e 

desinvestimento em ativos, ele está se calcando nos deveres de conduta 

da Resolução CGPC nº 13/2004 e naqueles expressos no art. 4º da 

Resolução CMN nº 4.661/2018 denominados de “diretrizes” e cujo texto 

também não posso deixar de transcrever, porque ele traz a diligência 

como alicerce dos demais deveres fiduciários da EFPC no seu papel de 

investidor institucional:

 Art. 4º Na aplicação dos recursos dos planos, a EFPC deve:

 I- observar os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, 

liquidez, adequação à natureza de suas obrigações e transparência;

 II- exercer suas atividades com boa fé, lealdade e diligência;

 III- zelar por elevados padrões éticos;

 IV- adotar práticas que garantam o cumprimento do seu dever 

fiduciário em relação aos participantes dos planos de benefícios, 

considerando, inclusive, a política de investimento estabelecida, 

observadas as modalidades, segmentos, limites e demais critérios e 

requisitos estabelecidos nesta Resolução; e

 V- executar com diligência a seleção, o acompanhamento e a 

avaliação de prestadores de serviços relacionados à gestão e ativos.

Como se lê, os dois dispositivos transcritos colocam regras de conduta 

como deveres da EFPC. Pergunta-se: quem é a EFPC senão seus 

administradores estruturados como órgãos singulares e coletivos? 

Realmente, os primeiros responsáveis serão o Conselho Deliberativo e a 

Diretoria Executiva, sem dúvida. Mas a Resolução do CMN explica e 

detalha: são considerados responsáveis, por ação ou omissão (dolosa ou 

culposa), quando se tratar de aplicação dos recursos garantidores dos 

planos operados pela EFPC, na medida de suas atribuições (legais, 

estatutárias e regimentais), as pessoas (jurídicas ou naturais) que 

participam do processo de análise, de assessoramento e decisório.

Assim, posso concluir até aqui que o CNPC também disse no seu 

comunicado que as regras prudenciais já estão na legislação e, por isso 

devem ser observadas com a devida “cautela e serenidade” que a crise 

requer, como recomendou o Diretor de Orientação Técnica e Normas do 

órgão de supervisão e fiscalização do regime fechado de previdência 

complementar.

Falando em “regras prudenciais”, ocorre-me a Instrução Previc nº 

15/2017 da qual já fui crítica (“já fui”, porque a crise me trouxe a 

penitência) e que indica situações que, pela falta de observância de 

princípios, normas e critérios de governança, pressupostos de 

prudência, podem caracterizar a gestão temerária: inobservância de 

padrões de segurança que comprometam a liquidez e a solvência, tanto 

pelo enfoque dos investimentos quanto atuarial, dos planos de 

benefícios, isoladamente, e da EFPC, no conjunto de suas atividades 

(Onde já se leu isso com as mesmas palavras? No § 1º do art. 1º da 

Resolução CGPC 13 acima transcrito.); insuficiência de elementos para 

avaliação da situação econômico-financeira ou dos riscos inerentes à 

entidade, em função de deficiências na prestação de informações à 

Previc; grave deteriorização ou perspectiva de grave deteriorização da 

situação econômico-financeira dos planos de benefícios, 

independentemente de cumprimento de regras de solvência ou dos 

demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação; 

aplicação de recursos de forma inadequada ou em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos competentes (o que, aliás, constitui 

infração administrativa prevista no art. 64 do Decreto nº 4942/2003); 

exposição a riscos incompatíveis com as estruturas de gerenciamento e 

de controles internos da entidade;  práticas de governança que 

comprometam o regular funcionamento e as atividades operacionais 

da EFPC (lembrando que é a falta dessas práticas é que comprometerão 

o regular funcionamento e as atividades operacionais); inobservância a 

disposições estatutárias ou a obrigações previstas nos regulamentos 

dos planos de benefícios, convênios de adesão ou contratos dos planos 

coletivos (também aqui se caracteriza infração administrativa, como 

previsto também no art. 90 do Decreto nº 4942/2003); falta de 

segregação de atividades e conflito de interesses entre as funções de 

dirigentes, conselheiros, colaboradores e prestadores de serviços, em 

situações que comprometam o regular funcionamento e as atividades 

operacionais da EFPC (como determina a Resolução CGPC nº 13/2004 

no art. 3º; no § 3º do art. 4º; e no art. 10).

Assim, quando a melhor recomendação é a cautela, os pontos e 

situações trazidos pela Instrução nº 15/2017 e acima relacionados devem 

estar mais uma vez presentes na tomada de decisões pelo Conselho 

Deliberativo e pela Diretoria Executiva, com ou sem crise. Em situações 

de crise, com cautela redobrada.

Certo é que a crise sanitária trouxe a crise econômica, a suspensão de 

contratos de trabalho, o desemprego, o fechamento de grande e 

significativa parte do comércio, aumento de estoques nas indústrias 

que, por isso, entram em fase de ociosidade (e não é aquela pregada 

pelo Domenico De Mais, mas é ócio desesperado). Trouxe tudo isso e 

muito mais, mas não dispensa a análise criteriosa e prudente da 

situação e seus reflexos, conforme farta orientação normativa que rege 

o regime fechado de previdência privada e, por isso, lhe deve sustentar 

pela credibilidade.

De outro lado, penso que qualquer medida açodada para socorrer este 

ou aquele agente pode ferir de morte os planos de benefícios e, 

eventualmente, a própria EFPC. Não penso que tudo se sustenta apenas 

com a “visão de longo prazo”. Primeiro, porque alguns confundem a 

visão estratégica com certezas (e a única coisa certa no longo prazo é 

que todos morreremos). Mas, se não existem certezas, existem 

mecanismos nas regras e princípios de governança que podem 

minimizar o impacto das incertezas.

Em segundo lugar, “visão de longo prazo” não é adivinhação. Mas isso 

não pode ser usado como desculpa. A visão estratégica do negócio 

(prefiro o termo “visão estratégica”) requer preparo, conhecimento, ética 

e integridade dos membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria da 

EFPC. Requer também vocação para operar e dar sua contribuição a 

um ambiente permeado de riscos.

Por derradeiro, “visão de longo prazo” não pode ser usada como jargão 

ou como desculpa, porque a crise requer atitudes de curto e médio 

prazo também, sem querer usar atitudes como soluções. E aqui os erros 

não intencionais poderão estar presentes. Com isso quero chegar aos 

olhos da fiscalização que, penso, seja preocupação antes, durante e 

depois da tomada de decisões em qualquer época, mais agora com 

administradores pressionados também pelas crises (sanitária e 

econômica).

Como o órgão encarregado da supervisão e fiscalização do regime 

fechado de previdência privada vai olhar as decisões? Não imagino 

outro critério que não o de avaliar o processo da tomada de decisões, 

uma vez que a atividade dos administradores das EFPC (membros do 

Conselho Deliberativo e da Diretoria Executiva) é atividade de meios e 

não de fins (principalmente porque o “longo prazo” só nos reserva uma 

certeza, como já disse). Por isso, entendo que a fiscalização deve se ater 

à qualidade do processo demonstrada através de documentos e atas de 

colegiados: análises e estudos efetuados, pareceres e fundamentos 

utilizados, nível de debates e discussões, razões e conteúdo dos votos, 

entre outros fatores e fatos.

Registro e insisto, entretanto, que o pressuposto principal para a 

tomada das melhores decisões é a qualificação dos membros dos 

colegiados e a qualificação do próprio colegiado. Sim, há diferença e 

está demonstrado em análises já feitas que elementos altamente 

qualificados nem sempre contribuem para um colegiado com o mesmo 

nível de qualidade. Este é um ponto para refletir e medir através de 

processos de avaliação, avaliação individual e avaliação do colegiado.

De qualquer modo, penso que, em cenário de regularidade, neste 

cenário de crise e no cenário que se descortina (ainda que as cortinas 

ainda estejam cerradas), o órgão de fiscalização poderá adotar a regra 

do julgamento do negócio nas suas avaliações e fiscalizações.  Com isso, 

admitirá que os administradores usem da sua discricionariedade de 

assumir riscos com autonomia compatível com a competência técnica e 

gerencial que devem ter (art. 4º da Resolução CGPC nº 13/2004) e de 

acordo com alguns outros requisitos: boa-fé; preservação dos interesses 

dos planos de benefícios, dos participantes e assistidos, dos 

patrocinadores; legalidade; razoabilidade e ausência de interesses 

conflitantes. Além desses pontos, é absolutamente imprescindível que 

os administradores (membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria 

Executiva, repito) mostrem e demonstrem as informações 

documentadas (relevantes para o negócio, é óbvio) nas quais se 

basearam para a tomada de decisão. Na ausência desses elementos, 

poderemos estar diante de hipótese de gestão temerária que não 

admitirá a aplicação da regra.

Explico. Depois de discorrer sobre a responsabilidade dos 

administradores de sociedades anônimas, Pedro Henrique Castello 

Brigadão mostra a relevância da regra para a apuração da 

responsabilidade dos administradores pelo Judiciário e que eu trago 

para o processo administrativo junto ao Supervisor das EFPC:

 “É bom lembrar, nesse sentido, que juízes não são 

administradores e, por isso, não são os mais indicados para analisar o 

mérito da atuação desses profissionais. Não seria justo nem razoável, 

portanto, que eles ditassem como administradores deveriam ter agido 

para evitar prejuízos. Sua análise, então, deve se ater apenas à 

legalidade do procedimento decisório.

 Nesse contexto, ao definir e limitar as hipóteses em que 

administradores responderão pessoalmente pelos danos que 

causarem à sociedade anônima quando da tomada de decisões 

negociais, é a business judgement rule o instrumento que contribui da 

maneira mais consistente para que o regime de responsabilidade dos 

administradores esteja o mais em linha possível com a realidade da 

administração de companhias.”

Por esses fundamentos, a regra que nasceu no direito norte-americano 

vem sendo adotada em processos administrativos sancionadores no 

âmbito de outro supervisor há algum tempo, a Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, o que mostra, para mim, a sua pertinência e 

aplicabilidade no âmbito das EFPC também. Cito dois recentes dos 

vários julgados:

• PAS CVM nº RJ 2013/11703; Rel. Gustavo Borba, j. em 31/07/2018:

...

 “36. Embora a CVM já tenha julgado diversas acusações de 

infração ao artigo 154, o conteúdo do referido padrão de conduta e o 

padrão de revisão a ele associado ainda não receberam a mesma 

sistematização do dever de diligência. Dentre as possíveis explicações 

para esse fato, pode-se destacar a justificada cautela do Colegiado em 

adotar abordagens excessivamente invasivas do mérito de decisões 

negociais, bem como o fato de a proibição de atuar em desvio de 

poder estar, em certa medida (inclusive na topografia da Lei Societária, 

reconhecida pela sua brilhante sistematização), colocada entre os dois 

deveres fiduciários classicamente estudados: o dever de diligência e o 

dever de lealdade.    

   

 37. As linhas que delimitam a abrangência de cada um desses 

deveres são, muitas vezes, pouco claras. Como bem assinala Luis Felipe 

Spinelli, os deveres enunciados na Seção IV do Capítulo XII da Lei nº 

6.404/1976 são todos ‘extremamente próximos, com influência mútua – 

não há, portanto, separação clara’[26].  O artigo 154 é, por vezes, 

apresentado como uma das representações do dever de lealdade ao 

lado do artigo 155, enquanto outras abordagens destacam a 

acentuada interpenetração entre o dever de atuar no interesse da 

companhia e o dever de diligência do artigo 153. Nesse sentido, Flavia 

Parente indica tratarem-se os comandos dos artigos 153 e 154 de 

complementares[27], que eram inclusive apresentados em conjunto na 

Lei Societária anterior.  

 38. De fato, pode-se dizer que o artigo 153 estabelece o modo pelo 

qual o administrador deve atuar (diligente) enquanto o artigo 154 

enuncia a finalidade que deve nortear essa atuação (obtenção de lucro 

mediante exploração do objeto social, respeitadas as exigências do bem 

público e da função social da empresa). Nesse sentido, aliás, o professor 

José Alexandre Tavares Guerreiro destaca o caráter nitidamente 

finalístico do artigo 154[28]. No mesmo sentido, Luiz Antonio Sampaio 

Campos assinala que ‘o interesse social representa, portanto, a diretriz e 

o limite da discricionariedade atribuída aos administradores em relação 

à conduta da companhia’[29]. 

 39. A complementaridade entre os artigos 153 e 154 requer que se 

utilizem lentes distintas para apurar meras falhas de diligência e 

episódios de desvio de poder. Quando se avalia apenas diligência, o 

foco da discussão é o procedimento. Nesse sentido, as decisões da CVM 

que buscaram sistematizar a business judgment rule brasileira 

indicam que o referido teste não é aplicável a decisões interessadas, 

nem aos casos em que existem evidências de fraude ou de má-fé. 

Nota-se, portanto, que prévia ou concomitantemente à análise 

procedimental pode-se verificar se existem indícios dos problemas que 

previnem a aplicação da regra da decisão negocial.”

...

• PAS CVM 19957.005981/2016-86 (RJ 2016/7197); Rel. Carlos Alberto 

Rebello Sobrinho, j. em 19/11/2019:

...

 “29. Nesse contexto, não cabe verificar a sua diligência pela 

perspectiva fiscalizatória, pela qual a conduta de administradores é 

avaliada em função da razoabilidade e adequação dos controles e 

procedimentos por eles implementados para a supervisão dos atos de 

pessoas a quem lhes incumbia, de alguma forma, supervisionar[3]. 

 30. Sendo assim, na medida em que os Acusados não possuíam 

interesse próprio na questão a eles submetida, a sua diligência na 

deliberação de 17.11.2014 deve ser avaliada pelo prisma da 

business-judgment rule[4], já consolidado pela jurisprudência 

administrativa desta Casa em casos similares e pelo qual o julgador irá 

se preocupar apenas com o processo que levou à decisão e não com o 

seu mérito[5].

 31. Essa abordagem remonta ao PAS CVM nº 2005/1443, julgado 

em 10.5.2006 e em cujo voto o Diretor Relator Pedro Marcílio de Souza 

esclareceu, com base na jurisprudência norte-americana[6], que uma 

decisão protegida pela business-judgment rule, será aquela tomada 

de maneira informada, refletida e desinteressada. 

 32. O mesmo voto consignou que (i) a decisão informada é 

aquela na qual os administradores basearam-se nas informações 

razoavelmente necessárias para tomá-la, podendo, para isso, se 

utilizar, de informações, análises e memorandos dos diretores e outros 

funcionários, bem como de terceiros contratados; (ii) a decisão refletida 

é aquela tomada depois da análise das diferentes alternativas ou 

possíveis consequências ou, ainda, em cotejo com a documentação 

que fundamenta o negócio; e (iii) a decisão desinteressada é aquela 

que não resulta em benefício pecuniário ao administrador.

 (...)

 34. Nessa linha, apontou a Presidente Maria Helena Santana, em 

voto proferido no julgamento do PAS CVM n° 25/2003, em 25.3.2008, 

que uma ‘decisão fundada nessas opiniões não exime, de maneira 

alguma, o administrador do dever de analisar criticamente as 

informações a ele fornecidas, a fim de identificar eventuais problemas 

(...). Uma vez detectados sinais de alerta que levem o administrador a 

suspeitar de que algo não está correto, incide sobre ele o dever de 

investigar esses pontos buscando esclarecimentos até que esteja 

seguro de que está lidando com a situação corretamente.’ [7]

  35. Na mesma direção, o voto do Diretor Relator Pablo Renteria 

no julgamento do PAS CVM n° 01/2007, em 22.9.2016, quando afirmou 

que o ‘direito de confiar não é absoluto, deixando de prevalecer diante 

da existência de um sinal de alerta que coloque em xeque a 

confiabilidade da informação prestada pelo terceiro. Nessa hipótese, 

cabe ao administrador receber a informação com ceticismo e adotar 

as providências necessárias a fim de verificar a sua veracidade e 

exatidão’.

 36. Mais recentemente, no âmbito do julgamento do PAS nº 

RJ2014/8013, em 31.7.2018, o Diretor Relator Gustavo Gonzalez, 

amparado em ampla pesquisa doutrinária e jurisprudencial 

sistematizou ‘as condições necessárias para que o assessoramento por 

terceiros possa, de fato, blindar os administradores de 

responsabilidade’.

 37. Dentre essas condições, têm relevo no presente caso (i) a 

qualificação do assessor, pois ‘a informação na qual os 

administradores irão se fiar deve ter sido preparada por um terceiro 

que tenha expertise na matéria’; (ii) a divulgação de informações ao 

assessor, pois ‘os administradores devem fornecer todas as 

informações relevantes para o assessoramento’; e (iii) a análise de 

sinais de alerta (red flags), pois ‘o administrador não pode ser simples 

receptor e aplicador da informação recebida, tendo o dever de analisar 

criticamente o material que lhe é apresentado’.[8]

Entendo até que, com esse propósito (além de avaliar a aplicação do 

preceito right to reley on others), foi emitido o Ofício Circular 3/2020. 

Com as respostas encaminhadas pelas EFPC, a Diretoria de Fiscalização 

– DIFIS certamente se guiará para a supervisão baseada em riscos nos 

pontos que entendeu mais sensíveis para apurar a responsabilidade dos 

administradores, considerando que a regra de julgamento do negócio 

não pode ser encarada como um “salvo conduto” para os 

administradores, mas determina considerar o processo decisório, ainda 

que orientado por assessores e consultores. Em resumo, como 

apontado acima, a decisão deve ser informada, refletida e 

desinteressada, no sentido de que o interesse que deve prevalecer é o 

do plano de benefícios, dos seus participantes e assistidos.

Entendo, também, que isso indica que poderá ser adotada a regra do 

julgamento do negócio na avaliação de cada caso em concreto. E esse 

entendimento se dá neste momento de grandes incertezas quanto a 

resultados e, principalmente, porque muito se fala em conduta dos 

administradores e pouco ou quase nada da conduta que poderão ou 

deverão adotar os supervisores.

Para terminar, parece-me, ao final, que o CNPC disse exatamente isso: 

“Por ora, usem e abusem dos instrumentos legais e da qualificação 

necessária para tomar as melhores decisões e não descuidem dos 

cenários de curto, médio e longo prazos.”

Por essas e outras Chedeak falou com razão. Como tinha razão minha 

Vó Maria, que já ditava alguma regra de governança no núcleo da 

família, quando observava algum membro caminhando para uma 

decisão precipitada: “Cautela e caldo de galinha não faz mal a 

ninguém.” O caldo de galinha era para manter a serenidade frente a 

qualquer risco, penso eu.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 

Mesmo após a implantação da nova reforma da previdência com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, permanece a 

discussão sobre o papel da iniciativa privada na gestão de contribuições 

e benefícios previdenciários, especialmente diante da dificuldade cada 

vez maior de o Estado prover integralmente esse direito social. 

I. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE HOJE

O cenário atual é apresentado por um regime de previdência privada 

dotado de caráter complementar e organização autônoma em relação à 

previdência social. Inserida no texto constitucional desde 1998 por meio 

da Emenda Constitucional nº 20, a atual redação do art. 202 da 

Constituição Federal evidencia a diferença entre os sistemas estatal e 

privado da previdência, ao fixar neste a facultatividade de ingresso e o 

regime financeiro de capitalização “baseado na formação de reservas 

que garanta o benefício contratado”.

A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, iniciou-se uma 

reformulação das normas infraconstitucionais de previdência privada. 

Sob a peculiar denominação de “previdência complementar”, duas leis 

complementares regulamentaram o art. 202 da Constituição Federal: a 

Lei Complementar nº 109/2001, para tratar das normas básicas desse 

regime previdenciário, e a Lei Complementar nº 108/2001. para regular a 

relação entre os entes da administração pública de todos os níveis e as 

respectivas pessoas jurídicas que operam os planos previdenciários por 

eles patrocinados. Como consequência, foi totalmente revogada a Lei nº 

6.435/1977, diploma legal que vinha regulando o regime até então. 

Desde o advento da Lei nº 6.435/1977, o regime de previdência 

complementar vem sendo operado por pessoas jurídicas de direito 

privado que têm por objetivo principal instituir e executar planos de 

benefício de caráter previdenciário, mediante aprovação, fiscalização e 

regulamentação de órgãos públicos federais com competência 

específica. São as atualmente chamadas “entidades de previdência 

complementar”. 

As entidades de previdência complementar são classificadas em duas 

espécies: as instituídas sob forma de sociedades anônimas são 

consideradas entidades abertas de previdência complementar (EAPC), 

enquanto aquelas estruturadas sob forma de fundações de direito 

privado são chamadas de entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC). 

Essa dicotomia entre EAPC e EFPC tem grande relevo no regime de 

previdência complementar, tanto em razão do sistema de fiscalização e 

regulação a que estão submetidas, quanto à sua governança, finalidade 

lucrativa e características do público-alvo. Enquanto as EAPC têm 

finalidade lucrativa e podem fornecer planos de previdência a quem se 

interessar – numa típica relação de consumo1  – as EFPC não visam lucro 

e operam planos de previdência destinados exclusivamente a um grupo 

determinado de pessoas físicas – os chamados “participantes” – 

identificável pelo vínculo estabelecido com outra pessoa jurídica – 

chamada de “patrocinador” ou “instituidor”. 

Uma vez estabelecido o vínculo jurídico a entidade de previdência 

complementar, os participantes passam a ser titulares de direitos e 

obrigações em relação ao plano de previdência aderido – chamado de 

“plano de benefícios” – para o qual efetuam pagamentos periódicos sob 

forma de “contribuições”, que são administrados pela referida entidade.

Por meio dessa obrigação de longo prazo, os participantes visam 

alcançar o direito de receber do plano de benefícios uma renda futura 

sob forma de “benefício”, seja para si – que então passará a estar na 

figura de “assistido” – seja para terceiros por este indicado – os 

chamados “beneficiários”.

Há diferença entre as EAPC e EFPC também no que tange ao perfil do 

participante. Enquanto naquela o público-alvo abrange todo o mercado 

de consumo sem qualquer distinção – mas com a necessária subsunção 

às regras do Código de Defesa do Consumidor –, nesta última a 

qualidade de participante pressupõe que a pessoa física interessada 

esteja previamente vinculada a um patrocinador ou a um instituidor. 

O vínculo do participante com o patrocinador se estabelece geralmente 

mediante relação laboral, a lhe garantir a opção por ingressar num 

plano de previdência complementar como uma vantagem oferecida 

pela política de recursos humanos da pessoa jurídica empregadora, mas 

desatrelada ao contrato de trabalho por explícita vedação 

constitucional2. Já com o instituidor, o vínculo é de natureza associativa 

e com plena liberdade3, porquanto se estabelece com pessoas jurídicas 

caracterizadas por aglutinar pessoas físicas, como se detalhará adiante. 

As distinções também são estabelecidas pela modalidade dos planos de 

benefícios que operam. As EAPC oferecem os chamados “Plano 

Gerador de Benefícios Livres” (PGBL) e “Vida Gerador de Benefícios 

Livres” (VGBL), planos com nítida característica financeira e securitária. 

Já as modalidades dos planos de benefícios operados pelas EFPC são 

sob a forma de “Benefício Definido” (BD), “Contribuição Variável” (CV) e 

Contribuição Definida (CD); embora a forma de constituição das 

reservas e do cálculo dos benefícios sejam distintas entre si, tais 

modalidades conservam, em maior ou menor grau, natureza 

previdenciária mais assemelhada àquela operada no regime de 

previdência social. 

As relações jurídicas estabelecidas na previdência complementar se 

baseiam no contrato. São instrumentos obrigacionais celebrados entre 

as distintas partes envolvidas e com finalidades específicas. Entre as 

pessoas jurídicas patrocinadora e instituidora dos planos previdenciários 

e a entidade de previdência complementar celebra-se o convênio de 

adesão . Já o vínculo entre os participantes e a entidade de previdência 

complementar se estabelece mediante regulamento do plano de 

benefícios5. E a própria entidade de previdência complementar tem 

sua estrutura e funcionamento regulados por meio do estatuto6; nesse 

caso, as EFPC diferenciam-se pelo fato de a legislação prever que 

participantes/assistidos e patrocinadores/instituidores façam parte da 

sua governança, por intermédio de seus representantes nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal7.

II. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADO E SEU PAPEL NA 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Ao longo dos mais de quarenta anos do regime de previdência 

complementar brasileiro, a representação da coletividade de 

participantes e assistidos vêm se estabelecendo por meio dos 

sindicatos dos trabalhadores e das associações, especialmente as 

associações de aposentados, cujo relacionamento com as EFPC vem 

apresentando importantes modificações a merecer abordagem e, 

sobretudo, reflexão. 

Atores fundamentais na interlocução com as EFPC e respectivas 

patrocinadoras, as associações de aposentados foram geralmente 

constituídas a partir da identidade coletiva dos seus membros e da 

necessidade de manterem os relacionamentos interpessoais e as trocas 

de experiência após décadas de convívio social no ambiente de 

trabalho. Muitas delas surgiram do meio sindical, a partir dos 

departamentos de aposentados dos respectivos sindicatos de 

trabalhadores, o que explica em grande parte a presença de 

ex-sindicalistas em seu corpo diretivo e a natureza de suas ações, seja 

no aspecto político ou até mesmo judicial. 

A criação das associações de aposentados é plenamente justificável. 

Afinal, diferentemente de países mais evoluídos nos quais o idoso é 

respeitado e possui papéis sociais importantes, ainda se cultiva no 

Brasil a cultura de preconceito em relação ao idoso ao injustamente 

relacioná-lo como alguém incapaz, improdutivo e dependente8. Assim, 

os trabalhos direcionados às pessoas pertencentes à terceira idade 

como os desenvolvidos pelas associações constrói a identidade do 

grupo, fortalece seus integrantes e ressalta fragilidade dessa falsa 

percepção a respeito dos idosos, por demonstrar que estes têm muito a 

contribuir em todos os aspectos.

A relação entre associações de aposentados e EFPC vem passando por 

etapas importantes, especialmente nas últimas duas décadas. De 

participação por vezes figurativa no início, muitas das associações 

passaram a ganhar relevância por meio da estratégia do confronto com 

as EFPC e patrocinadoras. A partir do ajuizamento de demandas de 

massa, algumas associações estimularam atuações ofensivas de seus 

associados contra as EFPC. Muitas dessas ações, contudo, se revelaram 

equivocadas e pouco úteis para todos os envolvidos, pois implicaram 

apenas mais custos para os planos de benefícios9 e atritos 

desnecessários num ambiente onde deveria prevalecer a cooperação. 

Atualmente, porém, tem se verificado que as lições do passado foram 

aprendidas e vêm possibilitando a escolha de novos rumos na relação 

entre as associações de aposentados e as EFPC. 

Por um lado, as associações de aposentados paulatinamente vêm se 

convencendo de que, diante das limitações de sua estrutura, têm de 

direcionar sua estratégia em ações mais precisas e efetivas. Percebem 

com mais nitidez que a defesa dos direitos de seus associados, 

enquanto participantes e assistidos, passa pela preservação da higidez e 

do equilíbrio do plano previdenciário e por evitar o uso de medidas que 

impliquem onerações a serem suportadas, ao final, pelos próprios 

aposentados. 

Por outro lado, as EFPC têm percebido a necessidade de dar maior 

atenção aos aposentados, seus assistidos, não apenas por serem a razão 

de suas existências, mas também por serem atores fundamentais na 

conquista de novos mercados de forma segura e inteligente, de modo a 

garantir crescimento sustentável de suas operações.

As questões econômicas também estão impulsionando uma nova 

atitude entre associações de aposentados e EFPC. A diminuição da 

receita das contribuições em razão da estagnação da economia, da 

redução do poder aquisitivo de seus associados, o envelhecimento do 

grupo e as desfiliações decorrentes do descrédito gerado por alguns 

equívocos do passado vêm impulsionando essas instituições a buscar 

novas formas de angariar mais associados. 

Por outro lado, as EFPC também sofrem com o desaquecimento da 

economia e a excessiva regulação que desestimula a formação de novos 

planos e ingressos de novos patrocinadores. Também pesa a 

estagnação do setor, agravado pelo risco da diminuição do número de 

participantes em razão do envelhecimento e morte do grupo de mais 

antigo sem o correspondente ingresso de participantes mais novos. 

Todos esses desafios estão sendo enfrentados com o acréscimo de 

fatores financeiros, legais e tecnológicos que dificultam a ampliação do 

número de vagas de emprego nas patrocinadoras e, 

consequentemente, de novas inscrições nos planos de benefícios. 

III. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS COMO INSTITUIDORAS 

Os novos rumos dessa relação entre associações de aposentados e 

EFPC passam pelo uso de um importante instrumento previsto na 

própria legislação de previdência complementar. Isto porque a Lei 

Complementar nº 109/2001 permite às EFPC oferecerem planos de 

benefícios aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas “instituidores”10. Trata-se 

da chamada “previdência associativa”.

Considerada uma das inovações trazidas naquela lei e inspirada nas 

experiências de países com estruturado sistema de previdência, a 

previdência associativa tem o intuito de ampliar a cobertura 

previdenciária, para permitir que trabalhadores sem vínculo 

empregatício também tenham a oportunidade de tornarem 

participantes de planos de benefícios operados pelas EFPC. Essa 

intenção ficou expressa na Exposição de Motivos nº 28, de 15/3/1999, 

levada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional quando da 

apresentação do projeto de lei do qual se originou a Lei Complementar 

nº 109/200111 : 

 “16) Inspirada em experiências bem-sucedidas em países da União 

Européia e nos Estados Unidos, outra inovação deste projeto é a criação 

da figura do instituidor, como forma de constituição de entidades 

fechadas de previdência complementar. Trata-se de possibilitar a 

pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, a opção de 

instituir para seus associados ou membros uma entidade fechada de 

previdência complementar, além de contribuir para a expansão do 

regime. O instituidor democratizará o acesso de expressiva parcela da 

população à previdência complementar, antes restrito aos empregados 

de uma empresa, chamada patrocinadora.”

Embora tenha a intenção de ampliar a oferta de planos de benefício 

operados pelas EFPC, a Lei Complementar nº 109/2001 condicionou a 

criação dos planos instituídos por instituidor ao cumprimento de dois 

requisitos essenciais: (i) que a gestão das reservas previdenciárias seja 

terceirizada mediante contratação de instituição especializada 

autorizada a funcionar pelo Banco Central ou outro órgão competente e 

(ii) que a oferta seja feita exclusivamente de plano da modalidade de 

Contribuição Definida12(CD). 

Com a exigência desses requisitos essenciais, a Lei Complementar nº 

109/2001 deixou claro que a gestão dos recursos deva ser realizada por 

meio de carteiras administradas ou de fundos de investimento13, para se 

conferir o maior profissionalismo possível na gestão de um plano de 

previdência complementar sem risco de déficit. Quanto à exigência de 

instituição e plano na modalidade CD, buscou-se a possibilidade de 

pagamento de benefícios programados cujo valor seja diretamente 

proporcional ao volume acumulado pelo participante em sua conta 

individual, considerando-se o resultado líquido da aplicação, os valores 

aportados e forma de pagamento por prazo determinado ou 

equivalente a um percentual do saldo de conta14.

  

No ano seguinte à entrada em vigor da Lei Complementar nº 109/2001, o 

já extinto Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) 

editou a Resolução nº 12/2002, que regulamenta a constituição e 

funcionamento das EFPC e planos de benefícios constituídos por 

Instituidor. Naquela norma ficou estabelecido que, dentre outros, são 

considerados instituidores15 as “associações profissionais, legalmente 

constituídas” e “outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas 

pelo órgão fiscalizador”. Tais disposições permitiram, com isto, o 

enquadramento da associação de aposentados como instituidor. 

Além da definição do instituidor, a Resolução nº 12/2002 estabeleceu 

outras garantias importantes para o fomento desse tipo de plano 

previdenciário. Fixou-se a regra de individualização das contas em nome 

de cada participante – representado por quantidades de quotas 

relativas ao patrimônio do plano16 -, determinou-se que os recursos 

previdenciários sejam segregados do patrimônio do instituidor e da 

EFPC17 além do oferecimento do plano a todos os associados, os quais 

terão a liberdade de aderir ou não. 

Ao aderir ao plano de previdência complementar instituído pela 

associação, caberá apenas ao associado contribuir como participante, 

muito embora possa eventualmente receber recursos de terceiros18. 

Além de ter seu patrimônio social protegido, a associação está 

desobrigada a fazer contribuição em favor de seus associados, sem 

prejuízo de poder fazê-la aos seus membros ou aos seus empregados 

que aderirem a plano, desde que seja mediante contrato específico com 

a EFPC19, sem que isto implique a constituição de um direito trabalhista 

ou de deveres típicos da relação de patrocínio.

IV. O “PLANO FAMÍLIA”

Em 2015, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 

sucessor do CGPC, instituiu medida que permite a ampliação do 

número de participantes dos planos de benefícios instituídos por 

associações. Por meio da Resolução CNPC nº 18, de 30/3/201520 , 

alterou-se a Resolução CGPC nº 12/2002 para permitir o oferecimento de 

plano de benefícios não apenas ao associado definido no estatuto da 

associação, mas também a outras pessoas físicas indiretamente 

vinculadas àquela instituidora, pessoas físicas vinculadas a pessoas 

jurídicas vinculadas ao instituidor por linha direta ou indireta, além de 

cônjuges e dependentes econômicos. Instituiu-se com isto o chamado 

“plano família”.

Três anos depois, deu-se um mais um passo na ampliação da cobertura 

previdenciária proporcionada pela previdência complementar 

associativa. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) editou a Instrução nº 9, de 21/11/2018, que operacionalizou o 

plano família. Consolidou-se o conceito de participante para além dos 

atuais associados. Operacionalizou-se a regra que permitia ao plano de 

previdência receber o ingresse de membros com vínculo direto ou 

indireto à associação, além de cônjuges e dependentes econômicos dos 

seus associados participantes21.

Em outras palavras, além dos associados, seus cônjuges, filhos, enteados 

e netos – bem como empregados das associações instituidoras, de 

integrantes de pessoas jurídicas a elas vinculadas e seus respectivos 

familiares –, também poderão ingressar nos planos instituídos e se 

tornar participantes com os mesmos direitos e deveres previstos no 

regulamento do plano de benefícios. Poderão, enfim, ter as mesmas 

oportunidades que os associados: contribuirão para uma entidade sem 

fins lucrativos, obterão vantagens tributárias decorrentes das 

contribuições efetuadas, auferirão uma rentabilidade de suas reservas 

geralmente superior àquela oferecida por outras instituições financeiras 

e terão a possibilidade inclusive de, ao final, serem titulares do direito 

aos benefícios previdenciários oferecidos pelo plano de benefícios 

aderido, de acordo com as regras previstas no regulamento.

Trata-se de uma medida salutar tanto para a EFPC quanto para a 

associação de aposentado instituidora do plano. Ganha a EFPC, pois o 

aumento do número de participantes permitirá, no curto prazo, ganho 

de escala na administração do plano de benefícios com diminuição dos 

custos per capita, além de maior margem de negociação da gestão dos 

ativos com taxas de administração competitivas e que repercutem em 

maior rentabilidade das reservas. No longo prazo, conseguirá a 

perenidade de suas operações, com a expectativa de adesão de uma 

massa de contribuintes ainda jovem e, portanto, com longo tempo de 

contribuição pela frente. 

Também ganha a associação de aposentados instituidora de planos de 

benefício, pois não só terá a possibilidade de ampliar a base social com 

os familiares de seus membros, como também conseguirá arregimentar 

novos associados e respectivos parentes, com aumento da receita de 

contribuições sem implicar o recrudescimento do custo operacional. 

Importante salientar que a atual geração de idosos, chamada geração 

baby boomer22, tem se preocupado com o fato de a geração à qual 

pertence seus filhos não estar tendo as mesmas condições de formar 

patrimônio e tampouco os mesmos direitos previdenciários.

V. OS BÔNUS E ÔNUS DO INSTITUIDOR

Há uma vantagem adicional para o instituidor. Sua figura se assemelha 

ao do patrocinador para fins de governança. Como, em geral, o plano 

instituído é oferecido por EFPC que já tem pelo menos um 

patrocinador, ao criá-lo esta passa a se tornar entidade qualificada 

como “multipatrocinada”. Quando a EFPC se encontra nessa qualidade, 

a composição dos seus conselhos deliberativo e fiscal poderá levar em 

consideração os critérios de número de participantes vinculados a cada 

patrocinador ou instituidor e depois o montante dos respectivos 

patrimônios23. Assim, abre-se a possibilidade de a associação de 

aposentados ter mais cadeiras nos conselhos que o patrocinador, caso o 

plano de benefícios do qual seja instituidora tenha mais participantes 

que o plano do patrocinador, salvo se houver limitações previstas no 

estatuto da EFPC.

A legislação prevê não só direitos, mas também importantes obrigações 

a serem observadas pela associação de aposentados enquanto 

instituidora de plano de benefícios operado por EFPC. Tal como o 

patrocinador, o instituidor tem o dever de também supervisionar e 

fiscalizar sistematicamente os planos de benefícios instituídos e as 

atividades das respectivas EFPC24 e podem inclusive receber da Previc 

informações sigilosas imprescindíveis para o desempenho das funções 

de supervisão, com as cautelas legais25.

Ademais, eventual extinção da relação com a EFPC ou do próprio plano 

instituído somente ocorrerá mediante autorização do órgão fiscalizador 

e após o instituidor cumprir os compromissos assumidos com a EFPC 

relativamente aos seus participantes e assistidos, além das obrigações 

legais existentes até a data de retirada ou extinção do plano26. 

Além das responsabilidades inerentes ao cargo de membro do conselho 

deliberativo ou fiscal da EFPC, a lei prevê que os administradores da 

instituidora também podem ser responsabilizados por eventuais danos 

ou prejuízos que causarem à EFPC, seja por ação ou por omissão27. Essa 

possibilidade legal ressalta a importância de os administradores da 

instituidora estarem sempre capacitados e preparados para assumir 

essa tarefa, a fim de que a relação com a EFPC seja desenvolvida em 

conformidade com a legislação e, com isto, se mitigue os riscos 

decorrentes da responsabilidade civil.

Para figurar como instituidora de plano de benefício administrado por 

EFPC, é necessário que a associação de aposentados não apenas 

observe a legislação atinente à matéria, mas também se estruture 

juridicamente para assumir essa qualidade. Isto implica a atualização de 

seu estatuto, inclusive com a criação de novas categorias de associados, 

o que pode inclusive possibilitar a ampliação do número de associados 

sem impactar a governança interna.

VI. CONCLUSÃO

Portanto, tem-se o início de uma nova era na relação entre associações 

de aposentados e EFPC, potencializada pelas recentes alterações da 

legislação de previdência complementar no sentido de ampliar a 

cobertura previdenciária por meio dos planos família e, com isto, 

aumentar o número de contribuintes para ambas as instituições. 

Contudo, aos dirigentes e conselheiros da instituidora e da EFPC 

precisam ter a consciência de que se trata um relacionamento 

institucional de longo prazo e dotado de regulação que há de ser 

conhecida, porquanto as novas adesões ao plano de benefícios 

implicarão o estabelecimento de relações jurídicas estáveis e capazes de 

garantir o bem-estar dos participantes associados e de seus familiares 

ao longo das próximas décadas.
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24. Lei Complementar nº 109/2001, art. 41, § 2º - A fiscalização a cargo do 
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fiscalizador poderá autorizar a extinção de plano de benefícios ou a 

retirada de patrocínio, ficando os patrocinadores e instituidores 

obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos 

assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos 

participantes, assistidos e obrigações legais, até a data da retirada ou 

extinção do plano.

27. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o interventor 
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 

Mesmo após a implantação da nova reforma da previdência com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, permanece a 

discussão sobre o papel da iniciativa privada na gestão de contribuições 

e benefícios previdenciários, especialmente diante da dificuldade cada 

vez maior de o Estado prover integralmente esse direito social. 

I. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE HOJE

O cenário atual é apresentado por um regime de previdência privada 

dotado de caráter complementar e organização autônoma em relação à 

previdência social. Inserida no texto constitucional desde 1998 por meio 

da Emenda Constitucional nº 20, a atual redação do art. 202 da 

Constituição Federal evidencia a diferença entre os sistemas estatal e 

privado da previdência, ao fixar neste a facultatividade de ingresso e o 

regime financeiro de capitalização “baseado na formação de reservas 

que garanta o benefício contratado”.

A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, iniciou-se uma 

reformulação das normas infraconstitucionais de previdência privada. 

Sob a peculiar denominação de “previdência complementar”, duas leis 

complementares regulamentaram o art. 202 da Constituição Federal: a 

Lei Complementar nº 109/2001, para tratar das normas básicas desse 

regime previdenciário, e a Lei Complementar nº 108/2001. para regular a 

relação entre os entes da administração pública de todos os níveis e as 

respectivas pessoas jurídicas que operam os planos previdenciários por 

eles patrocinados. Como consequência, foi totalmente revogada a Lei nº 

6.435/1977, diploma legal que vinha regulando o regime até então. 

Desde o advento da Lei nº 6.435/1977, o regime de previdência 

complementar vem sendo operado por pessoas jurídicas de direito 

privado que têm por objetivo principal instituir e executar planos de 

benefício de caráter previdenciário, mediante aprovação, fiscalização e 

regulamentação de órgãos públicos federais com competência 

específica. São as atualmente chamadas “entidades de previdência 

complementar”. 

As entidades de previdência complementar são classificadas em duas 

espécies: as instituídas sob forma de sociedades anônimas são 

consideradas entidades abertas de previdência complementar (EAPC), 

enquanto aquelas estruturadas sob forma de fundações de direito 

privado são chamadas de entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC). 

Essa dicotomia entre EAPC e EFPC tem grande relevo no regime de 

previdência complementar, tanto em razão do sistema de fiscalização e 

regulação a que estão submetidas, quanto à sua governança, finalidade 

lucrativa e características do público-alvo. Enquanto as EAPC têm 

finalidade lucrativa e podem fornecer planos de previdência a quem se 

interessar – numa típica relação de consumo1  – as EFPC não visam lucro 

e operam planos de previdência destinados exclusivamente a um grupo 

determinado de pessoas físicas – os chamados “participantes” – 

identificável pelo vínculo estabelecido com outra pessoa jurídica – 

chamada de “patrocinador” ou “instituidor”. 

Uma vez estabelecido o vínculo jurídico a entidade de previdência 

complementar, os participantes passam a ser titulares de direitos e 

obrigações em relação ao plano de previdência aderido – chamado de 

“plano de benefícios” – para o qual efetuam pagamentos periódicos sob 

forma de “contribuições”, que são administrados pela referida entidade.

Por meio dessa obrigação de longo prazo, os participantes visam 

alcançar o direito de receber do plano de benefícios uma renda futura 

sob forma de “benefício”, seja para si – que então passará a estar na 

figura de “assistido” – seja para terceiros por este indicado – os 

chamados “beneficiários”.

Há diferença entre as EAPC e EFPC também no que tange ao perfil do 

participante. Enquanto naquela o público-alvo abrange todo o mercado 

de consumo sem qualquer distinção – mas com a necessária subsunção 

às regras do Código de Defesa do Consumidor –, nesta última a 

qualidade de participante pressupõe que a pessoa física interessada 

esteja previamente vinculada a um patrocinador ou a um instituidor. 

O vínculo do participante com o patrocinador se estabelece geralmente 

mediante relação laboral, a lhe garantir a opção por ingressar num 

plano de previdência complementar como uma vantagem oferecida 

pela política de recursos humanos da pessoa jurídica empregadora, mas 

desatrelada ao contrato de trabalho por explícita vedação 

constitucional2. Já com o instituidor, o vínculo é de natureza associativa 

e com plena liberdade3, porquanto se estabelece com pessoas jurídicas 

caracterizadas por aglutinar pessoas físicas, como se detalhará adiante. 

As distinções também são estabelecidas pela modalidade dos planos de 

benefícios que operam. As EAPC oferecem os chamados “Plano 

Gerador de Benefícios Livres” (PGBL) e “Vida Gerador de Benefícios 

Livres” (VGBL), planos com nítida característica financeira e securitária. 

Já as modalidades dos planos de benefícios operados pelas EFPC são 

sob a forma de “Benefício Definido” (BD), “Contribuição Variável” (CV) e 

Contribuição Definida (CD); embora a forma de constituição das 

reservas e do cálculo dos benefícios sejam distintas entre si, tais 

modalidades conservam, em maior ou menor grau, natureza 

previdenciária mais assemelhada àquela operada no regime de 

previdência social. 

As relações jurídicas estabelecidas na previdência complementar se 

baseiam no contrato. São instrumentos obrigacionais celebrados entre 

as distintas partes envolvidas e com finalidades específicas. Entre as 

pessoas jurídicas patrocinadora e instituidora dos planos previdenciários 

e a entidade de previdência complementar celebra-se o convênio de 

adesão . Já o vínculo entre os participantes e a entidade de previdência 

complementar se estabelece mediante regulamento do plano de 

benefícios5. E a própria entidade de previdência complementar tem 

sua estrutura e funcionamento regulados por meio do estatuto6; nesse 

caso, as EFPC diferenciam-se pelo fato de a legislação prever que 

participantes/assistidos e patrocinadores/instituidores façam parte da 

sua governança, por intermédio de seus representantes nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal7.

II. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADO E SEU PAPEL NA 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Ao longo dos mais de quarenta anos do regime de previdência 

complementar brasileiro, a representação da coletividade de 

participantes e assistidos vêm se estabelecendo por meio dos 

sindicatos dos trabalhadores e das associações, especialmente as 

associações de aposentados, cujo relacionamento com as EFPC vem 

apresentando importantes modificações a merecer abordagem e, 

sobretudo, reflexão. 

Atores fundamentais na interlocução com as EFPC e respectivas 

patrocinadoras, as associações de aposentados foram geralmente 

constituídas a partir da identidade coletiva dos seus membros e da 

necessidade de manterem os relacionamentos interpessoais e as trocas 

de experiência após décadas de convívio social no ambiente de 

trabalho. Muitas delas surgiram do meio sindical, a partir dos 

departamentos de aposentados dos respectivos sindicatos de 

trabalhadores, o que explica em grande parte a presença de 

ex-sindicalistas em seu corpo diretivo e a natureza de suas ações, seja 

no aspecto político ou até mesmo judicial. 

A criação das associações de aposentados é plenamente justificável. 

Afinal, diferentemente de países mais evoluídos nos quais o idoso é 

respeitado e possui papéis sociais importantes, ainda se cultiva no 

Brasil a cultura de preconceito em relação ao idoso ao injustamente 

relacioná-lo como alguém incapaz, improdutivo e dependente8. Assim, 

os trabalhos direcionados às pessoas pertencentes à terceira idade 

como os desenvolvidos pelas associações constrói a identidade do 

grupo, fortalece seus integrantes e ressalta fragilidade dessa falsa 

percepção a respeito dos idosos, por demonstrar que estes têm muito a 

contribuir em todos os aspectos.

A relação entre associações de aposentados e EFPC vem passando por 

etapas importantes, especialmente nas últimas duas décadas. De 

participação por vezes figurativa no início, muitas das associações 

passaram a ganhar relevância por meio da estratégia do confronto com 

as EFPC e patrocinadoras. A partir do ajuizamento de demandas de 

massa, algumas associações estimularam atuações ofensivas de seus 

associados contra as EFPC. Muitas dessas ações, contudo, se revelaram 

equivocadas e pouco úteis para todos os envolvidos, pois implicaram 

apenas mais custos para os planos de benefícios9 e atritos 

desnecessários num ambiente onde deveria prevalecer a cooperação. 

Atualmente, porém, tem se verificado que as lições do passado foram 

aprendidas e vêm possibilitando a escolha de novos rumos na relação 

entre as associações de aposentados e as EFPC. 

Por um lado, as associações de aposentados paulatinamente vêm se 

convencendo de que, diante das limitações de sua estrutura, têm de 

direcionar sua estratégia em ações mais precisas e efetivas. Percebem 

com mais nitidez que a defesa dos direitos de seus associados, 

enquanto participantes e assistidos, passa pela preservação da higidez e 

do equilíbrio do plano previdenciário e por evitar o uso de medidas que 

impliquem onerações a serem suportadas, ao final, pelos próprios 

aposentados. 

Por outro lado, as EFPC têm percebido a necessidade de dar maior 

atenção aos aposentados, seus assistidos, não apenas por serem a razão 

de suas existências, mas também por serem atores fundamentais na 

conquista de novos mercados de forma segura e inteligente, de modo a 

garantir crescimento sustentável de suas operações.

As questões econômicas também estão impulsionando uma nova 

atitude entre associações de aposentados e EFPC. A diminuição da 

receita das contribuições em razão da estagnação da economia, da 

redução do poder aquisitivo de seus associados, o envelhecimento do 

grupo e as desfiliações decorrentes do descrédito gerado por alguns 

equívocos do passado vêm impulsionando essas instituições a buscar 

novas formas de angariar mais associados. 

Por outro lado, as EFPC também sofrem com o desaquecimento da 

economia e a excessiva regulação que desestimula a formação de novos 

planos e ingressos de novos patrocinadores. Também pesa a 

estagnação do setor, agravado pelo risco da diminuição do número de 

participantes em razão do envelhecimento e morte do grupo de mais 

antigo sem o correspondente ingresso de participantes mais novos. 

Todos esses desafios estão sendo enfrentados com o acréscimo de 

fatores financeiros, legais e tecnológicos que dificultam a ampliação do 

número de vagas de emprego nas patrocinadoras e, 

consequentemente, de novas inscrições nos planos de benefícios. 

III. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS COMO INSTITUIDORAS 

Os novos rumos dessa relação entre associações de aposentados e 

EFPC passam pelo uso de um importante instrumento previsto na 

própria legislação de previdência complementar. Isto porque a Lei 

Complementar nº 109/2001 permite às EFPC oferecerem planos de 

benefícios aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas “instituidores”10. Trata-se 

da chamada “previdência associativa”.

Considerada uma das inovações trazidas naquela lei e inspirada nas 

experiências de países com estruturado sistema de previdência, a 

previdência associativa tem o intuito de ampliar a cobertura 

previdenciária, para permitir que trabalhadores sem vínculo 

empregatício também tenham a oportunidade de tornarem 

participantes de planos de benefícios operados pelas EFPC. Essa 

intenção ficou expressa na Exposição de Motivos nº 28, de 15/3/1999, 

levada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional quando da 

apresentação do projeto de lei do qual se originou a Lei Complementar 

nº 109/200111 : 

 “16) Inspirada em experiências bem-sucedidas em países da União 

Européia e nos Estados Unidos, outra inovação deste projeto é a criação 

da figura do instituidor, como forma de constituição de entidades 

fechadas de previdência complementar. Trata-se de possibilitar a 

pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, a opção de 

instituir para seus associados ou membros uma entidade fechada de 

previdência complementar, além de contribuir para a expansão do 

regime. O instituidor democratizará o acesso de expressiva parcela da 

população à previdência complementar, antes restrito aos empregados 

de uma empresa, chamada patrocinadora.”

Embora tenha a intenção de ampliar a oferta de planos de benefício 

operados pelas EFPC, a Lei Complementar nº 109/2001 condicionou a 

criação dos planos instituídos por instituidor ao cumprimento de dois 

requisitos essenciais: (i) que a gestão das reservas previdenciárias seja 

terceirizada mediante contratação de instituição especializada 

autorizada a funcionar pelo Banco Central ou outro órgão competente e 

(ii) que a oferta seja feita exclusivamente de plano da modalidade de 

Contribuição Definida12(CD). 

Com a exigência desses requisitos essenciais, a Lei Complementar nº 

109/2001 deixou claro que a gestão dos recursos deva ser realizada por 

meio de carteiras administradas ou de fundos de investimento13, para se 

conferir o maior profissionalismo possível na gestão de um plano de 

previdência complementar sem risco de déficit. Quanto à exigência de 

instituição e plano na modalidade CD, buscou-se a possibilidade de 

pagamento de benefícios programados cujo valor seja diretamente 

proporcional ao volume acumulado pelo participante em sua conta 

individual, considerando-se o resultado líquido da aplicação, os valores 

aportados e forma de pagamento por prazo determinado ou 

equivalente a um percentual do saldo de conta14.

  

No ano seguinte à entrada em vigor da Lei Complementar nº 109/2001, o 

já extinto Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) 

editou a Resolução nº 12/2002, que regulamenta a constituição e 

funcionamento das EFPC e planos de benefícios constituídos por 

Instituidor. Naquela norma ficou estabelecido que, dentre outros, são 

considerados instituidores15 as “associações profissionais, legalmente 

constituídas” e “outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas 

pelo órgão fiscalizador”. Tais disposições permitiram, com isto, o 

enquadramento da associação de aposentados como instituidor. 

Além da definição do instituidor, a Resolução nº 12/2002 estabeleceu 

outras garantias importantes para o fomento desse tipo de plano 

previdenciário. Fixou-se a regra de individualização das contas em nome 

de cada participante – representado por quantidades de quotas 

relativas ao patrimônio do plano16 -, determinou-se que os recursos 

previdenciários sejam segregados do patrimônio do instituidor e da 

EFPC17 além do oferecimento do plano a todos os associados, os quais 

terão a liberdade de aderir ou não. 

Ao aderir ao plano de previdência complementar instituído pela 

associação, caberá apenas ao associado contribuir como participante, 

muito embora possa eventualmente receber recursos de terceiros18. 

Além de ter seu patrimônio social protegido, a associação está 

desobrigada a fazer contribuição em favor de seus associados, sem 

prejuízo de poder fazê-la aos seus membros ou aos seus empregados 

que aderirem a plano, desde que seja mediante contrato específico com 

a EFPC19, sem que isto implique a constituição de um direito trabalhista 

ou de deveres típicos da relação de patrocínio.

IV. O “PLANO FAMÍLIA”

Em 2015, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 

sucessor do CGPC, instituiu medida que permite a ampliação do 

número de participantes dos planos de benefícios instituídos por 

associações. Por meio da Resolução CNPC nº 18, de 30/3/201520 , 

alterou-se a Resolução CGPC nº 12/2002 para permitir o oferecimento de 

plano de benefícios não apenas ao associado definido no estatuto da 

associação, mas também a outras pessoas físicas indiretamente 

vinculadas àquela instituidora, pessoas físicas vinculadas a pessoas 

jurídicas vinculadas ao instituidor por linha direta ou indireta, além de 

cônjuges e dependentes econômicos. Instituiu-se com isto o chamado 

“plano família”.

Três anos depois, deu-se um mais um passo na ampliação da cobertura 

previdenciária proporcionada pela previdência complementar 

associativa. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) editou a Instrução nº 9, de 21/11/2018, que operacionalizou o 

plano família. Consolidou-se o conceito de participante para além dos 

atuais associados. Operacionalizou-se a regra que permitia ao plano de 

previdência receber o ingresse de membros com vínculo direto ou 

indireto à associação, além de cônjuges e dependentes econômicos dos 

seus associados participantes21.

Em outras palavras, além dos associados, seus cônjuges, filhos, enteados 

e netos – bem como empregados das associações instituidoras, de 

integrantes de pessoas jurídicas a elas vinculadas e seus respectivos 

familiares –, também poderão ingressar nos planos instituídos e se 

tornar participantes com os mesmos direitos e deveres previstos no 

regulamento do plano de benefícios. Poderão, enfim, ter as mesmas 

oportunidades que os associados: contribuirão para uma entidade sem 

fins lucrativos, obterão vantagens tributárias decorrentes das 

contribuições efetuadas, auferirão uma rentabilidade de suas reservas 

geralmente superior àquela oferecida por outras instituições financeiras 

e terão a possibilidade inclusive de, ao final, serem titulares do direito 

aos benefícios previdenciários oferecidos pelo plano de benefícios 

aderido, de acordo com as regras previstas no regulamento.

Trata-se de uma medida salutar tanto para a EFPC quanto para a 

associação de aposentado instituidora do plano. Ganha a EFPC, pois o 

aumento do número de participantes permitirá, no curto prazo, ganho 

de escala na administração do plano de benefícios com diminuição dos 

custos per capita, além de maior margem de negociação da gestão dos 

ativos com taxas de administração competitivas e que repercutem em 

maior rentabilidade das reservas. No longo prazo, conseguirá a 

perenidade de suas operações, com a expectativa de adesão de uma 

massa de contribuintes ainda jovem e, portanto, com longo tempo de 

contribuição pela frente. 

Também ganha a associação de aposentados instituidora de planos de 

benefício, pois não só terá a possibilidade de ampliar a base social com 

os familiares de seus membros, como também conseguirá arregimentar 

novos associados e respectivos parentes, com aumento da receita de 

contribuições sem implicar o recrudescimento do custo operacional. 

Importante salientar que a atual geração de idosos, chamada geração 

baby boomer22, tem se preocupado com o fato de a geração à qual 

pertence seus filhos não estar tendo as mesmas condições de formar 

patrimônio e tampouco os mesmos direitos previdenciários.

V. OS BÔNUS E ÔNUS DO INSTITUIDOR

Há uma vantagem adicional para o instituidor. Sua figura se assemelha 

ao do patrocinador para fins de governança. Como, em geral, o plano 

instituído é oferecido por EFPC que já tem pelo menos um 

patrocinador, ao criá-lo esta passa a se tornar entidade qualificada 

como “multipatrocinada”. Quando a EFPC se encontra nessa qualidade, 

a composição dos seus conselhos deliberativo e fiscal poderá levar em 

consideração os critérios de número de participantes vinculados a cada 

patrocinador ou instituidor e depois o montante dos respectivos 

patrimônios23. Assim, abre-se a possibilidade de a associação de 

aposentados ter mais cadeiras nos conselhos que o patrocinador, caso o 

plano de benefícios do qual seja instituidora tenha mais participantes 

que o plano do patrocinador, salvo se houver limitações previstas no 

estatuto da EFPC.

A legislação prevê não só direitos, mas também importantes obrigações 

a serem observadas pela associação de aposentados enquanto 

instituidora de plano de benefícios operado por EFPC. Tal como o 

patrocinador, o instituidor tem o dever de também supervisionar e 

fiscalizar sistematicamente os planos de benefícios instituídos e as 

atividades das respectivas EFPC24 e podem inclusive receber da Previc 

informações sigilosas imprescindíveis para o desempenho das funções 

de supervisão, com as cautelas legais25.

Ademais, eventual extinção da relação com a EFPC ou do próprio plano 

instituído somente ocorrerá mediante autorização do órgão fiscalizador 

e após o instituidor cumprir os compromissos assumidos com a EFPC 

relativamente aos seus participantes e assistidos, além das obrigações 

legais existentes até a data de retirada ou extinção do plano26. 

Além das responsabilidades inerentes ao cargo de membro do conselho 

deliberativo ou fiscal da EFPC, a lei prevê que os administradores da 

instituidora também podem ser responsabilizados por eventuais danos 

ou prejuízos que causarem à EFPC, seja por ação ou por omissão27. Essa 

possibilidade legal ressalta a importância de os administradores da 

instituidora estarem sempre capacitados e preparados para assumir 

essa tarefa, a fim de que a relação com a EFPC seja desenvolvida em 

conformidade com a legislação e, com isto, se mitigue os riscos 

decorrentes da responsabilidade civil.

Para figurar como instituidora de plano de benefício administrado por 

EFPC, é necessário que a associação de aposentados não apenas 

observe a legislação atinente à matéria, mas também se estruture 

juridicamente para assumir essa qualidade. Isto implica a atualização de 

seu estatuto, inclusive com a criação de novas categorias de associados, 

o que pode inclusive possibilitar a ampliação do número de associados 

sem impactar a governança interna.

VI. CONCLUSÃO

Portanto, tem-se o início de uma nova era na relação entre associações 

de aposentados e EFPC, potencializada pelas recentes alterações da 

legislação de previdência complementar no sentido de ampliar a 

cobertura previdenciária por meio dos planos família e, com isto, 

aumentar o número de contribuintes para ambas as instituições. 

Contudo, aos dirigentes e conselheiros da instituidora e da EFPC 

precisam ter a consciência de que se trata um relacionamento 

institucional de longo prazo e dotado de regulação que há de ser 

conhecida, porquanto as novas adesões ao plano de benefícios 

implicarão o estabelecimento de relações jurídicas estáveis e capazes de 

garantir o bem-estar dos participantes associados e de seus familiares 

ao longo das próximas décadas.
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desempenho de suas funções. 

Parágrafo único. A comunicação expedida para a entidade deverá 
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assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos 
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 

Mesmo após a implantação da nova reforma da previdência com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, permanece a 

discussão sobre o papel da iniciativa privada na gestão de contribuições 

e benefícios previdenciários, especialmente diante da dificuldade cada 

vez maior de o Estado prover integralmente esse direito social. 

I. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE HOJE

O cenário atual é apresentado por um regime de previdência privada 

dotado de caráter complementar e organização autônoma em relação à 

previdência social. Inserida no texto constitucional desde 1998 por meio 

da Emenda Constitucional nº 20, a atual redação do art. 202 da 

Constituição Federal evidencia a diferença entre os sistemas estatal e 

privado da previdência, ao fixar neste a facultatividade de ingresso e o 

regime financeiro de capitalização “baseado na formação de reservas 

que garanta o benefício contratado”.

A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, iniciou-se uma 

reformulação das normas infraconstitucionais de previdência privada. 

Sob a peculiar denominação de “previdência complementar”, duas leis 

complementares regulamentaram o art. 202 da Constituição Federal: a 

Lei Complementar nº 109/2001, para tratar das normas básicas desse 

regime previdenciário, e a Lei Complementar nº 108/2001. para regular a 

relação entre os entes da administração pública de todos os níveis e as 

respectivas pessoas jurídicas que operam os planos previdenciários por 

eles patrocinados. Como consequência, foi totalmente revogada a Lei nº 

6.435/1977, diploma legal que vinha regulando o regime até então. 

Desde o advento da Lei nº 6.435/1977, o regime de previdência 

complementar vem sendo operado por pessoas jurídicas de direito 

privado que têm por objetivo principal instituir e executar planos de 

benefício de caráter previdenciário, mediante aprovação, fiscalização e 

regulamentação de órgãos públicos federais com competência 

específica. São as atualmente chamadas “entidades de previdência 

complementar”. 

As entidades de previdência complementar são classificadas em duas 

espécies: as instituídas sob forma de sociedades anônimas são 

consideradas entidades abertas de previdência complementar (EAPC), 

enquanto aquelas estruturadas sob forma de fundações de direito 

privado são chamadas de entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC). 

Essa dicotomia entre EAPC e EFPC tem grande relevo no regime de 

previdência complementar, tanto em razão do sistema de fiscalização e 

regulação a que estão submetidas, quanto à sua governança, finalidade 

lucrativa e características do público-alvo. Enquanto as EAPC têm 

finalidade lucrativa e podem fornecer planos de previdência a quem se 

interessar – numa típica relação de consumo1  – as EFPC não visam lucro 

e operam planos de previdência destinados exclusivamente a um grupo 

determinado de pessoas físicas – os chamados “participantes” – 

identificável pelo vínculo estabelecido com outra pessoa jurídica – 

chamada de “patrocinador” ou “instituidor”. 

Uma vez estabelecido o vínculo jurídico a entidade de previdência 

complementar, os participantes passam a ser titulares de direitos e 

obrigações em relação ao plano de previdência aderido – chamado de 

“plano de benefícios” – para o qual efetuam pagamentos periódicos sob 

forma de “contribuições”, que são administrados pela referida entidade.

Por meio dessa obrigação de longo prazo, os participantes visam 

alcançar o direito de receber do plano de benefícios uma renda futura 

sob forma de “benefício”, seja para si – que então passará a estar na 

figura de “assistido” – seja para terceiros por este indicado – os 

chamados “beneficiários”.

Há diferença entre as EAPC e EFPC também no que tange ao perfil do 

participante. Enquanto naquela o público-alvo abrange todo o mercado 

de consumo sem qualquer distinção – mas com a necessária subsunção 

às regras do Código de Defesa do Consumidor –, nesta última a 

qualidade de participante pressupõe que a pessoa física interessada 

esteja previamente vinculada a um patrocinador ou a um instituidor. 

O vínculo do participante com o patrocinador se estabelece geralmente 

mediante relação laboral, a lhe garantir a opção por ingressar num 

plano de previdência complementar como uma vantagem oferecida 

pela política de recursos humanos da pessoa jurídica empregadora, mas 

desatrelada ao contrato de trabalho por explícita vedação 

constitucional2. Já com o instituidor, o vínculo é de natureza associativa 

e com plena liberdade3, porquanto se estabelece com pessoas jurídicas 

caracterizadas por aglutinar pessoas físicas, como se detalhará adiante. 

As distinções também são estabelecidas pela modalidade dos planos de 

benefícios que operam. As EAPC oferecem os chamados “Plano 

Gerador de Benefícios Livres” (PGBL) e “Vida Gerador de Benefícios 

Livres” (VGBL), planos com nítida característica financeira e securitária. 

Já as modalidades dos planos de benefícios operados pelas EFPC são 

sob a forma de “Benefício Definido” (BD), “Contribuição Variável” (CV) e 

Contribuição Definida (CD); embora a forma de constituição das 

reservas e do cálculo dos benefícios sejam distintas entre si, tais 

modalidades conservam, em maior ou menor grau, natureza 

previdenciária mais assemelhada àquela operada no regime de 

previdência social. 

As relações jurídicas estabelecidas na previdência complementar se 

baseiam no contrato. São instrumentos obrigacionais celebrados entre 

as distintas partes envolvidas e com finalidades específicas. Entre as 

pessoas jurídicas patrocinadora e instituidora dos planos previdenciários 

e a entidade de previdência complementar celebra-se o convênio de 

adesão . Já o vínculo entre os participantes e a entidade de previdência 

complementar se estabelece mediante regulamento do plano de 

benefícios5. E a própria entidade de previdência complementar tem 

sua estrutura e funcionamento regulados por meio do estatuto6; nesse 

caso, as EFPC diferenciam-se pelo fato de a legislação prever que 

participantes/assistidos e patrocinadores/instituidores façam parte da 

sua governança, por intermédio de seus representantes nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal7.

II. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADO E SEU PAPEL NA 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Ao longo dos mais de quarenta anos do regime de previdência 

complementar brasileiro, a representação da coletividade de 

participantes e assistidos vêm se estabelecendo por meio dos 

sindicatos dos trabalhadores e das associações, especialmente as 

associações de aposentados, cujo relacionamento com as EFPC vem 

apresentando importantes modificações a merecer abordagem e, 

sobretudo, reflexão. 

Atores fundamentais na interlocução com as EFPC e respectivas 

patrocinadoras, as associações de aposentados foram geralmente 

constituídas a partir da identidade coletiva dos seus membros e da 

necessidade de manterem os relacionamentos interpessoais e as trocas 

de experiência após décadas de convívio social no ambiente de 

trabalho. Muitas delas surgiram do meio sindical, a partir dos 

departamentos de aposentados dos respectivos sindicatos de 

trabalhadores, o que explica em grande parte a presença de 

ex-sindicalistas em seu corpo diretivo e a natureza de suas ações, seja 

no aspecto político ou até mesmo judicial. 

A criação das associações de aposentados é plenamente justificável. 

Afinal, diferentemente de países mais evoluídos nos quais o idoso é 

respeitado e possui papéis sociais importantes, ainda se cultiva no 

Brasil a cultura de preconceito em relação ao idoso ao injustamente 

relacioná-lo como alguém incapaz, improdutivo e dependente8. Assim, 

os trabalhos direcionados às pessoas pertencentes à terceira idade 

como os desenvolvidos pelas associações constrói a identidade do 

grupo, fortalece seus integrantes e ressalta fragilidade dessa falsa 

percepção a respeito dos idosos, por demonstrar que estes têm muito a 

contribuir em todos os aspectos.

A relação entre associações de aposentados e EFPC vem passando por 

etapas importantes, especialmente nas últimas duas décadas. De 

participação por vezes figurativa no início, muitas das associações 

passaram a ganhar relevância por meio da estratégia do confronto com 

as EFPC e patrocinadoras. A partir do ajuizamento de demandas de 

massa, algumas associações estimularam atuações ofensivas de seus 

associados contra as EFPC. Muitas dessas ações, contudo, se revelaram 

equivocadas e pouco úteis para todos os envolvidos, pois implicaram 

apenas mais custos para os planos de benefícios9 e atritos 

desnecessários num ambiente onde deveria prevalecer a cooperação. 

Atualmente, porém, tem se verificado que as lições do passado foram 

aprendidas e vêm possibilitando a escolha de novos rumos na relação 

entre as associações de aposentados e as EFPC. 

Por um lado, as associações de aposentados paulatinamente vêm se 

convencendo de que, diante das limitações de sua estrutura, têm de 

direcionar sua estratégia em ações mais precisas e efetivas. Percebem 

com mais nitidez que a defesa dos direitos de seus associados, 

enquanto participantes e assistidos, passa pela preservação da higidez e 

do equilíbrio do plano previdenciário e por evitar o uso de medidas que 

impliquem onerações a serem suportadas, ao final, pelos próprios 

aposentados. 

Por outro lado, as EFPC têm percebido a necessidade de dar maior 

atenção aos aposentados, seus assistidos, não apenas por serem a razão 

de suas existências, mas também por serem atores fundamentais na 

conquista de novos mercados de forma segura e inteligente, de modo a 

garantir crescimento sustentável de suas operações.

As questões econômicas também estão impulsionando uma nova 

atitude entre associações de aposentados e EFPC. A diminuição da 

receita das contribuições em razão da estagnação da economia, da 

redução do poder aquisitivo de seus associados, o envelhecimento do 

grupo e as desfiliações decorrentes do descrédito gerado por alguns 

equívocos do passado vêm impulsionando essas instituições a buscar 

novas formas de angariar mais associados. 

Por outro lado, as EFPC também sofrem com o desaquecimento da 

economia e a excessiva regulação que desestimula a formação de novos 

planos e ingressos de novos patrocinadores. Também pesa a 

estagnação do setor, agravado pelo risco da diminuição do número de 

participantes em razão do envelhecimento e morte do grupo de mais 

antigo sem o correspondente ingresso de participantes mais novos. 

Todos esses desafios estão sendo enfrentados com o acréscimo de 

fatores financeiros, legais e tecnológicos que dificultam a ampliação do 

número de vagas de emprego nas patrocinadoras e, 

consequentemente, de novas inscrições nos planos de benefícios. 

III. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS COMO INSTITUIDORAS 

Os novos rumos dessa relação entre associações de aposentados e 

EFPC passam pelo uso de um importante instrumento previsto na 

própria legislação de previdência complementar. Isto porque a Lei 

Complementar nº 109/2001 permite às EFPC oferecerem planos de 

benefícios aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas “instituidores”10. Trata-se 

da chamada “previdência associativa”.

Considerada uma das inovações trazidas naquela lei e inspirada nas 

experiências de países com estruturado sistema de previdência, a 

previdência associativa tem o intuito de ampliar a cobertura 

previdenciária, para permitir que trabalhadores sem vínculo 

empregatício também tenham a oportunidade de tornarem 

participantes de planos de benefícios operados pelas EFPC. Essa 

intenção ficou expressa na Exposição de Motivos nº 28, de 15/3/1999, 

levada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional quando da 

apresentação do projeto de lei do qual se originou a Lei Complementar 

nº 109/200111 : 

 “16) Inspirada em experiências bem-sucedidas em países da União 

Européia e nos Estados Unidos, outra inovação deste projeto é a criação 

da figura do instituidor, como forma de constituição de entidades 

fechadas de previdência complementar. Trata-se de possibilitar a 

pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, a opção de 

instituir para seus associados ou membros uma entidade fechada de 

previdência complementar, além de contribuir para a expansão do 

regime. O instituidor democratizará o acesso de expressiva parcela da 

população à previdência complementar, antes restrito aos empregados 

de uma empresa, chamada patrocinadora.”

Embora tenha a intenção de ampliar a oferta de planos de benefício 

operados pelas EFPC, a Lei Complementar nº 109/2001 condicionou a 

criação dos planos instituídos por instituidor ao cumprimento de dois 

requisitos essenciais: (i) que a gestão das reservas previdenciárias seja 

terceirizada mediante contratação de instituição especializada 

autorizada a funcionar pelo Banco Central ou outro órgão competente e 

(ii) que a oferta seja feita exclusivamente de plano da modalidade de 

Contribuição Definida12(CD). 

Com a exigência desses requisitos essenciais, a Lei Complementar nº 

109/2001 deixou claro que a gestão dos recursos deva ser realizada por 

meio de carteiras administradas ou de fundos de investimento13, para se 

conferir o maior profissionalismo possível na gestão de um plano de 

previdência complementar sem risco de déficit. Quanto à exigência de 

instituição e plano na modalidade CD, buscou-se a possibilidade de 

pagamento de benefícios programados cujo valor seja diretamente 

proporcional ao volume acumulado pelo participante em sua conta 

individual, considerando-se o resultado líquido da aplicação, os valores 

aportados e forma de pagamento por prazo determinado ou 

equivalente a um percentual do saldo de conta14.

  

No ano seguinte à entrada em vigor da Lei Complementar nº 109/2001, o 

já extinto Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) 

editou a Resolução nº 12/2002, que regulamenta a constituição e 

funcionamento das EFPC e planos de benefícios constituídos por 

Instituidor. Naquela norma ficou estabelecido que, dentre outros, são 

considerados instituidores15 as “associações profissionais, legalmente 

constituídas” e “outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas 

pelo órgão fiscalizador”. Tais disposições permitiram, com isto, o 

enquadramento da associação de aposentados como instituidor. 

Além da definição do instituidor, a Resolução nº 12/2002 estabeleceu 

outras garantias importantes para o fomento desse tipo de plano 

previdenciário. Fixou-se a regra de individualização das contas em nome 

de cada participante – representado por quantidades de quotas 

relativas ao patrimônio do plano16 -, determinou-se que os recursos 

previdenciários sejam segregados do patrimônio do instituidor e da 

EFPC17 além do oferecimento do plano a todos os associados, os quais 

terão a liberdade de aderir ou não. 

Ao aderir ao plano de previdência complementar instituído pela 

associação, caberá apenas ao associado contribuir como participante, 

muito embora possa eventualmente receber recursos de terceiros18. 

Além de ter seu patrimônio social protegido, a associação está 

desobrigada a fazer contribuição em favor de seus associados, sem 

prejuízo de poder fazê-la aos seus membros ou aos seus empregados 

que aderirem a plano, desde que seja mediante contrato específico com 

a EFPC19, sem que isto implique a constituição de um direito trabalhista 

ou de deveres típicos da relação de patrocínio.

IV. O “PLANO FAMÍLIA”

Em 2015, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 

sucessor do CGPC, instituiu medida que permite a ampliação do 

número de participantes dos planos de benefícios instituídos por 

associações. Por meio da Resolução CNPC nº 18, de 30/3/201520 , 

alterou-se a Resolução CGPC nº 12/2002 para permitir o oferecimento de 

plano de benefícios não apenas ao associado definido no estatuto da 

associação, mas também a outras pessoas físicas indiretamente 

vinculadas àquela instituidora, pessoas físicas vinculadas a pessoas 

jurídicas vinculadas ao instituidor por linha direta ou indireta, além de 

cônjuges e dependentes econômicos. Instituiu-se com isto o chamado 

“plano família”.

Três anos depois, deu-se um mais um passo na ampliação da cobertura 

previdenciária proporcionada pela previdência complementar 

associativa. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) editou a Instrução nº 9, de 21/11/2018, que operacionalizou o 

plano família. Consolidou-se o conceito de participante para além dos 

atuais associados. Operacionalizou-se a regra que permitia ao plano de 

previdência receber o ingresse de membros com vínculo direto ou 

indireto à associação, além de cônjuges e dependentes econômicos dos 

seus associados participantes21.

Em outras palavras, além dos associados, seus cônjuges, filhos, enteados 

e netos – bem como empregados das associações instituidoras, de 

integrantes de pessoas jurídicas a elas vinculadas e seus respectivos 

familiares –, também poderão ingressar nos planos instituídos e se 

tornar participantes com os mesmos direitos e deveres previstos no 

regulamento do plano de benefícios. Poderão, enfim, ter as mesmas 

oportunidades que os associados: contribuirão para uma entidade sem 

fins lucrativos, obterão vantagens tributárias decorrentes das 

contribuições efetuadas, auferirão uma rentabilidade de suas reservas 

geralmente superior àquela oferecida por outras instituições financeiras 

e terão a possibilidade inclusive de, ao final, serem titulares do direito 

aos benefícios previdenciários oferecidos pelo plano de benefícios 

aderido, de acordo com as regras previstas no regulamento.

Trata-se de uma medida salutar tanto para a EFPC quanto para a 

associação de aposentado instituidora do plano. Ganha a EFPC, pois o 

aumento do número de participantes permitirá, no curto prazo, ganho 

de escala na administração do plano de benefícios com diminuição dos 

custos per capita, além de maior margem de negociação da gestão dos 

ativos com taxas de administração competitivas e que repercutem em 

maior rentabilidade das reservas. No longo prazo, conseguirá a 

perenidade de suas operações, com a expectativa de adesão de uma 

massa de contribuintes ainda jovem e, portanto, com longo tempo de 

contribuição pela frente. 

Também ganha a associação de aposentados instituidora de planos de 

benefício, pois não só terá a possibilidade de ampliar a base social com 

os familiares de seus membros, como também conseguirá arregimentar 

novos associados e respectivos parentes, com aumento da receita de 

contribuições sem implicar o recrudescimento do custo operacional. 

Importante salientar que a atual geração de idosos, chamada geração 

baby boomer22, tem se preocupado com o fato de a geração à qual 

pertence seus filhos não estar tendo as mesmas condições de formar 

patrimônio e tampouco os mesmos direitos previdenciários.

V. OS BÔNUS E ÔNUS DO INSTITUIDOR

Há uma vantagem adicional para o instituidor. Sua figura se assemelha 

ao do patrocinador para fins de governança. Como, em geral, o plano 

instituído é oferecido por EFPC que já tem pelo menos um 

patrocinador, ao criá-lo esta passa a se tornar entidade qualificada 

como “multipatrocinada”. Quando a EFPC se encontra nessa qualidade, 

a composição dos seus conselhos deliberativo e fiscal poderá levar em 

consideração os critérios de número de participantes vinculados a cada 

patrocinador ou instituidor e depois o montante dos respectivos 

patrimônios23. Assim, abre-se a possibilidade de a associação de 

aposentados ter mais cadeiras nos conselhos que o patrocinador, caso o 

plano de benefícios do qual seja instituidora tenha mais participantes 

que o plano do patrocinador, salvo se houver limitações previstas no 

estatuto da EFPC.

A legislação prevê não só direitos, mas também importantes obrigações 

a serem observadas pela associação de aposentados enquanto 

instituidora de plano de benefícios operado por EFPC. Tal como o 

patrocinador, o instituidor tem o dever de também supervisionar e 

fiscalizar sistematicamente os planos de benefícios instituídos e as 

atividades das respectivas EFPC24 e podem inclusive receber da Previc 

informações sigilosas imprescindíveis para o desempenho das funções 

de supervisão, com as cautelas legais25.

Ademais, eventual extinção da relação com a EFPC ou do próprio plano 

instituído somente ocorrerá mediante autorização do órgão fiscalizador 

e após o instituidor cumprir os compromissos assumidos com a EFPC 

relativamente aos seus participantes e assistidos, além das obrigações 

legais existentes até a data de retirada ou extinção do plano26. 

Além das responsabilidades inerentes ao cargo de membro do conselho 

deliberativo ou fiscal da EFPC, a lei prevê que os administradores da 

instituidora também podem ser responsabilizados por eventuais danos 

ou prejuízos que causarem à EFPC, seja por ação ou por omissão27. Essa 

possibilidade legal ressalta a importância de os administradores da 

instituidora estarem sempre capacitados e preparados para assumir 

essa tarefa, a fim de que a relação com a EFPC seja desenvolvida em 

conformidade com a legislação e, com isto, se mitigue os riscos 

decorrentes da responsabilidade civil.

Para figurar como instituidora de plano de benefício administrado por 

EFPC, é necessário que a associação de aposentados não apenas 

observe a legislação atinente à matéria, mas também se estruture 

juridicamente para assumir essa qualidade. Isto implica a atualização de 

seu estatuto, inclusive com a criação de novas categorias de associados, 

o que pode inclusive possibilitar a ampliação do número de associados 

sem impactar a governança interna.

VI. CONCLUSÃO

Portanto, tem-se o início de uma nova era na relação entre associações 

de aposentados e EFPC, potencializada pelas recentes alterações da 

legislação de previdência complementar no sentido de ampliar a 

cobertura previdenciária por meio dos planos família e, com isto, 

aumentar o número de contribuintes para ambas as instituições. 

Contudo, aos dirigentes e conselheiros da instituidora e da EFPC 

precisam ter a consciência de que se trata um relacionamento 

institucional de longo prazo e dotado de regulação que há de ser 

conhecida, porquanto as novas adesões ao plano de benefícios 

implicarão o estabelecimento de relações jurídicas estáveis e capazes de 

garantir o bem-estar dos participantes associados e de seus familiares 

ao longo das próximas décadas.
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79



Sumário: 
1. Introdução. 2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar. 3. Entidades de Plano Comum e Entidades 

Multiplano. 4. Das sanções previstas na LGPD. 5. Responsabilidade Civil: 

linhas gerais. 6. Estamos diante de um “multiverso” da 

Responsabilidade Civil? 7. Conclusão.

1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 

Mesmo após a implantação da nova reforma da previdência com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, permanece a 

discussão sobre o papel da iniciativa privada na gestão de contribuições 

e benefícios previdenciários, especialmente diante da dificuldade cada 

vez maior de o Estado prover integralmente esse direito social. 

I. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE HOJE

O cenário atual é apresentado por um regime de previdência privada 

dotado de caráter complementar e organização autônoma em relação à 

previdência social. Inserida no texto constitucional desde 1998 por meio 

da Emenda Constitucional nº 20, a atual redação do art. 202 da 

Constituição Federal evidencia a diferença entre os sistemas estatal e 

privado da previdência, ao fixar neste a facultatividade de ingresso e o 

regime financeiro de capitalização “baseado na formação de reservas 

que garanta o benefício contratado”.

A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, iniciou-se uma 

reformulação das normas infraconstitucionais de previdência privada. 

Sob a peculiar denominação de “previdência complementar”, duas leis 

complementares regulamentaram o art. 202 da Constituição Federal: a 

Lei Complementar nº 109/2001, para tratar das normas básicas desse 

regime previdenciário, e a Lei Complementar nº 108/2001. para regular a 

relação entre os entes da administração pública de todos os níveis e as 

respectivas pessoas jurídicas que operam os planos previdenciários por 

eles patrocinados. Como consequência, foi totalmente revogada a Lei nº 

6.435/1977, diploma legal que vinha regulando o regime até então. 

Desde o advento da Lei nº 6.435/1977, o regime de previdência 

complementar vem sendo operado por pessoas jurídicas de direito 

privado que têm por objetivo principal instituir e executar planos de 

benefício de caráter previdenciário, mediante aprovação, fiscalização e 

regulamentação de órgãos públicos federais com competência 

específica. São as atualmente chamadas “entidades de previdência 

complementar”. 

As entidades de previdência complementar são classificadas em duas 

espécies: as instituídas sob forma de sociedades anônimas são 

consideradas entidades abertas de previdência complementar (EAPC), 

enquanto aquelas estruturadas sob forma de fundações de direito 

privado são chamadas de entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC). 

Essa dicotomia entre EAPC e EFPC tem grande relevo no regime de 

previdência complementar, tanto em razão do sistema de fiscalização e 

regulação a que estão submetidas, quanto à sua governança, finalidade 

lucrativa e características do público-alvo. Enquanto as EAPC têm 

finalidade lucrativa e podem fornecer planos de previdência a quem se 

interessar – numa típica relação de consumo1  – as EFPC não visam lucro 

e operam planos de previdência destinados exclusivamente a um grupo 

determinado de pessoas físicas – os chamados “participantes” – 

identificável pelo vínculo estabelecido com outra pessoa jurídica – 

chamada de “patrocinador” ou “instituidor”. 

Uma vez estabelecido o vínculo jurídico a entidade de previdência 

complementar, os participantes passam a ser titulares de direitos e 

obrigações em relação ao plano de previdência aderido – chamado de 

“plano de benefícios” – para o qual efetuam pagamentos periódicos sob 

forma de “contribuições”, que são administrados pela referida entidade.

Por meio dessa obrigação de longo prazo, os participantes visam 

alcançar o direito de receber do plano de benefícios uma renda futura 

sob forma de “benefício”, seja para si – que então passará a estar na 

figura de “assistido” – seja para terceiros por este indicado – os 

chamados “beneficiários”.

Há diferença entre as EAPC e EFPC também no que tange ao perfil do 

participante. Enquanto naquela o público-alvo abrange todo o mercado 

de consumo sem qualquer distinção – mas com a necessária subsunção 

às regras do Código de Defesa do Consumidor –, nesta última a 

qualidade de participante pressupõe que a pessoa física interessada 

esteja previamente vinculada a um patrocinador ou a um instituidor. 

O vínculo do participante com o patrocinador se estabelece geralmente 

mediante relação laboral, a lhe garantir a opção por ingressar num 

plano de previdência complementar como uma vantagem oferecida 

pela política de recursos humanos da pessoa jurídica empregadora, mas 

desatrelada ao contrato de trabalho por explícita vedação 

constitucional2. Já com o instituidor, o vínculo é de natureza associativa 

e com plena liberdade3, porquanto se estabelece com pessoas jurídicas 

caracterizadas por aglutinar pessoas físicas, como se detalhará adiante. 

As distinções também são estabelecidas pela modalidade dos planos de 

benefícios que operam. As EAPC oferecem os chamados “Plano 

Gerador de Benefícios Livres” (PGBL) e “Vida Gerador de Benefícios 

Livres” (VGBL), planos com nítida característica financeira e securitária. 

Já as modalidades dos planos de benefícios operados pelas EFPC são 

sob a forma de “Benefício Definido” (BD), “Contribuição Variável” (CV) e 

Contribuição Definida (CD); embora a forma de constituição das 

reservas e do cálculo dos benefícios sejam distintas entre si, tais 

modalidades conservam, em maior ou menor grau, natureza 

previdenciária mais assemelhada àquela operada no regime de 

previdência social. 

As relações jurídicas estabelecidas na previdência complementar se 

baseiam no contrato. São instrumentos obrigacionais celebrados entre 

as distintas partes envolvidas e com finalidades específicas. Entre as 

pessoas jurídicas patrocinadora e instituidora dos planos previdenciários 

e a entidade de previdência complementar celebra-se o convênio de 

adesão . Já o vínculo entre os participantes e a entidade de previdência 

complementar se estabelece mediante regulamento do plano de 

benefícios5. E a própria entidade de previdência complementar tem 

sua estrutura e funcionamento regulados por meio do estatuto6; nesse 

caso, as EFPC diferenciam-se pelo fato de a legislação prever que 

participantes/assistidos e patrocinadores/instituidores façam parte da 

sua governança, por intermédio de seus representantes nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal7.

II. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADO E SEU PAPEL NA 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Ao longo dos mais de quarenta anos do regime de previdência 

complementar brasileiro, a representação da coletividade de 

participantes e assistidos vêm se estabelecendo por meio dos 

sindicatos dos trabalhadores e das associações, especialmente as 

associações de aposentados, cujo relacionamento com as EFPC vem 

apresentando importantes modificações a merecer abordagem e, 

sobretudo, reflexão. 

Atores fundamentais na interlocução com as EFPC e respectivas 

patrocinadoras, as associações de aposentados foram geralmente 

constituídas a partir da identidade coletiva dos seus membros e da 

necessidade de manterem os relacionamentos interpessoais e as trocas 

de experiência após décadas de convívio social no ambiente de 

trabalho. Muitas delas surgiram do meio sindical, a partir dos 

departamentos de aposentados dos respectivos sindicatos de 

trabalhadores, o que explica em grande parte a presença de 

ex-sindicalistas em seu corpo diretivo e a natureza de suas ações, seja 

no aspecto político ou até mesmo judicial. 

A criação das associações de aposentados é plenamente justificável. 

Afinal, diferentemente de países mais evoluídos nos quais o idoso é 

respeitado e possui papéis sociais importantes, ainda se cultiva no 

Brasil a cultura de preconceito em relação ao idoso ao injustamente 

relacioná-lo como alguém incapaz, improdutivo e dependente8. Assim, 

os trabalhos direcionados às pessoas pertencentes à terceira idade 

como os desenvolvidos pelas associações constrói a identidade do 

grupo, fortalece seus integrantes e ressalta fragilidade dessa falsa 

percepção a respeito dos idosos, por demonstrar que estes têm muito a 

contribuir em todos os aspectos.

A relação entre associações de aposentados e EFPC vem passando por 

etapas importantes, especialmente nas últimas duas décadas. De 

participação por vezes figurativa no início, muitas das associações 

passaram a ganhar relevância por meio da estratégia do confronto com 

as EFPC e patrocinadoras. A partir do ajuizamento de demandas de 

massa, algumas associações estimularam atuações ofensivas de seus 

associados contra as EFPC. Muitas dessas ações, contudo, se revelaram 

equivocadas e pouco úteis para todos os envolvidos, pois implicaram 

apenas mais custos para os planos de benefícios9 e atritos 

desnecessários num ambiente onde deveria prevalecer a cooperação. 

Atualmente, porém, tem se verificado que as lições do passado foram 

aprendidas e vêm possibilitando a escolha de novos rumos na relação 

entre as associações de aposentados e as EFPC. 

Por um lado, as associações de aposentados paulatinamente vêm se 

convencendo de que, diante das limitações de sua estrutura, têm de 

direcionar sua estratégia em ações mais precisas e efetivas. Percebem 

com mais nitidez que a defesa dos direitos de seus associados, 

enquanto participantes e assistidos, passa pela preservação da higidez e 

do equilíbrio do plano previdenciário e por evitar o uso de medidas que 

impliquem onerações a serem suportadas, ao final, pelos próprios 

aposentados. 

Por outro lado, as EFPC têm percebido a necessidade de dar maior 

atenção aos aposentados, seus assistidos, não apenas por serem a razão 

de suas existências, mas também por serem atores fundamentais na 

conquista de novos mercados de forma segura e inteligente, de modo a 

garantir crescimento sustentável de suas operações.

As questões econômicas também estão impulsionando uma nova 

atitude entre associações de aposentados e EFPC. A diminuição da 

receita das contribuições em razão da estagnação da economia, da 

redução do poder aquisitivo de seus associados, o envelhecimento do 

grupo e as desfiliações decorrentes do descrédito gerado por alguns 

equívocos do passado vêm impulsionando essas instituições a buscar 

novas formas de angariar mais associados. 

Por outro lado, as EFPC também sofrem com o desaquecimento da 

economia e a excessiva regulação que desestimula a formação de novos 

planos e ingressos de novos patrocinadores. Também pesa a 

estagnação do setor, agravado pelo risco da diminuição do número de 

participantes em razão do envelhecimento e morte do grupo de mais 

antigo sem o correspondente ingresso de participantes mais novos. 

Todos esses desafios estão sendo enfrentados com o acréscimo de 

fatores financeiros, legais e tecnológicos que dificultam a ampliação do 

número de vagas de emprego nas patrocinadoras e, 

consequentemente, de novas inscrições nos planos de benefícios. 

III. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS COMO INSTITUIDORAS 

Os novos rumos dessa relação entre associações de aposentados e 

EFPC passam pelo uso de um importante instrumento previsto na 

própria legislação de previdência complementar. Isto porque a Lei 

Complementar nº 109/2001 permite às EFPC oferecerem planos de 

benefícios aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas “instituidores”10. Trata-se 

da chamada “previdência associativa”.

Considerada uma das inovações trazidas naquela lei e inspirada nas 

experiências de países com estruturado sistema de previdência, a 

previdência associativa tem o intuito de ampliar a cobertura 

previdenciária, para permitir que trabalhadores sem vínculo 

empregatício também tenham a oportunidade de tornarem 

participantes de planos de benefícios operados pelas EFPC. Essa 

intenção ficou expressa na Exposição de Motivos nº 28, de 15/3/1999, 

levada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional quando da 

apresentação do projeto de lei do qual se originou a Lei Complementar 

nº 109/200111 : 

 “16) Inspirada em experiências bem-sucedidas em países da União 

Européia e nos Estados Unidos, outra inovação deste projeto é a criação 

da figura do instituidor, como forma de constituição de entidades 

fechadas de previdência complementar. Trata-se de possibilitar a 

pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, a opção de 

instituir para seus associados ou membros uma entidade fechada de 

previdência complementar, além de contribuir para a expansão do 

regime. O instituidor democratizará o acesso de expressiva parcela da 

população à previdência complementar, antes restrito aos empregados 

de uma empresa, chamada patrocinadora.”

Embora tenha a intenção de ampliar a oferta de planos de benefício 

operados pelas EFPC, a Lei Complementar nº 109/2001 condicionou a 

criação dos planos instituídos por instituidor ao cumprimento de dois 

requisitos essenciais: (i) que a gestão das reservas previdenciárias seja 

terceirizada mediante contratação de instituição especializada 

autorizada a funcionar pelo Banco Central ou outro órgão competente e 

(ii) que a oferta seja feita exclusivamente de plano da modalidade de 

Contribuição Definida12(CD). 

Com a exigência desses requisitos essenciais, a Lei Complementar nº 

109/2001 deixou claro que a gestão dos recursos deva ser realizada por 

meio de carteiras administradas ou de fundos de investimento13, para se 

conferir o maior profissionalismo possível na gestão de um plano de 

previdência complementar sem risco de déficit. Quanto à exigência de 

instituição e plano na modalidade CD, buscou-se a possibilidade de 

pagamento de benefícios programados cujo valor seja diretamente 

proporcional ao volume acumulado pelo participante em sua conta 

individual, considerando-se o resultado líquido da aplicação, os valores 

aportados e forma de pagamento por prazo determinado ou 

equivalente a um percentual do saldo de conta14.

  

No ano seguinte à entrada em vigor da Lei Complementar nº 109/2001, o 

já extinto Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) 

editou a Resolução nº 12/2002, que regulamenta a constituição e 

funcionamento das EFPC e planos de benefícios constituídos por 

Instituidor. Naquela norma ficou estabelecido que, dentre outros, são 

considerados instituidores15 as “associações profissionais, legalmente 

constituídas” e “outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas 

pelo órgão fiscalizador”. Tais disposições permitiram, com isto, o 

enquadramento da associação de aposentados como instituidor. 

Além da definição do instituidor, a Resolução nº 12/2002 estabeleceu 

outras garantias importantes para o fomento desse tipo de plano 

previdenciário. Fixou-se a regra de individualização das contas em nome 

de cada participante – representado por quantidades de quotas 

relativas ao patrimônio do plano16 -, determinou-se que os recursos 

previdenciários sejam segregados do patrimônio do instituidor e da 

EFPC17 além do oferecimento do plano a todos os associados, os quais 

terão a liberdade de aderir ou não. 

Ao aderir ao plano de previdência complementar instituído pela 

associação, caberá apenas ao associado contribuir como participante, 

muito embora possa eventualmente receber recursos de terceiros18. 

Além de ter seu patrimônio social protegido, a associação está 

desobrigada a fazer contribuição em favor de seus associados, sem 

prejuízo de poder fazê-la aos seus membros ou aos seus empregados 

que aderirem a plano, desde que seja mediante contrato específico com 

a EFPC19, sem que isto implique a constituição de um direito trabalhista 

ou de deveres típicos da relação de patrocínio.

IV. O “PLANO FAMÍLIA”

Em 2015, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 

sucessor do CGPC, instituiu medida que permite a ampliação do 

número de participantes dos planos de benefícios instituídos por 

associações. Por meio da Resolução CNPC nº 18, de 30/3/201520 , 

alterou-se a Resolução CGPC nº 12/2002 para permitir o oferecimento de 

plano de benefícios não apenas ao associado definido no estatuto da 

associação, mas também a outras pessoas físicas indiretamente 

vinculadas àquela instituidora, pessoas físicas vinculadas a pessoas 

jurídicas vinculadas ao instituidor por linha direta ou indireta, além de 

cônjuges e dependentes econômicos. Instituiu-se com isto o chamado 

“plano família”.

Três anos depois, deu-se um mais um passo na ampliação da cobertura 

previdenciária proporcionada pela previdência complementar 

associativa. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) editou a Instrução nº 9, de 21/11/2018, que operacionalizou o 

plano família. Consolidou-se o conceito de participante para além dos 

atuais associados. Operacionalizou-se a regra que permitia ao plano de 

previdência receber o ingresse de membros com vínculo direto ou 

indireto à associação, além de cônjuges e dependentes econômicos dos 

seus associados participantes21.

Em outras palavras, além dos associados, seus cônjuges, filhos, enteados 

e netos – bem como empregados das associações instituidoras, de 

integrantes de pessoas jurídicas a elas vinculadas e seus respectivos 

familiares –, também poderão ingressar nos planos instituídos e se 

tornar participantes com os mesmos direitos e deveres previstos no 

regulamento do plano de benefícios. Poderão, enfim, ter as mesmas 

oportunidades que os associados: contribuirão para uma entidade sem 

fins lucrativos, obterão vantagens tributárias decorrentes das 

contribuições efetuadas, auferirão uma rentabilidade de suas reservas 

geralmente superior àquela oferecida por outras instituições financeiras 

e terão a possibilidade inclusive de, ao final, serem titulares do direito 

aos benefícios previdenciários oferecidos pelo plano de benefícios 

aderido, de acordo com as regras previstas no regulamento.

Trata-se de uma medida salutar tanto para a EFPC quanto para a 

associação de aposentado instituidora do plano. Ganha a EFPC, pois o 

aumento do número de participantes permitirá, no curto prazo, ganho 

de escala na administração do plano de benefícios com diminuição dos 

custos per capita, além de maior margem de negociação da gestão dos 

ativos com taxas de administração competitivas e que repercutem em 

maior rentabilidade das reservas. No longo prazo, conseguirá a 

perenidade de suas operações, com a expectativa de adesão de uma 

massa de contribuintes ainda jovem e, portanto, com longo tempo de 

contribuição pela frente. 

Também ganha a associação de aposentados instituidora de planos de 

benefício, pois não só terá a possibilidade de ampliar a base social com 

os familiares de seus membros, como também conseguirá arregimentar 

novos associados e respectivos parentes, com aumento da receita de 

contribuições sem implicar o recrudescimento do custo operacional. 

Importante salientar que a atual geração de idosos, chamada geração 

baby boomer22, tem se preocupado com o fato de a geração à qual 

pertence seus filhos não estar tendo as mesmas condições de formar 

patrimônio e tampouco os mesmos direitos previdenciários.

V. OS BÔNUS E ÔNUS DO INSTITUIDOR

Há uma vantagem adicional para o instituidor. Sua figura se assemelha 

ao do patrocinador para fins de governança. Como, em geral, o plano 

instituído é oferecido por EFPC que já tem pelo menos um 

patrocinador, ao criá-lo esta passa a se tornar entidade qualificada 

como “multipatrocinada”. Quando a EFPC se encontra nessa qualidade, 

a composição dos seus conselhos deliberativo e fiscal poderá levar em 

consideração os critérios de número de participantes vinculados a cada 

patrocinador ou instituidor e depois o montante dos respectivos 

patrimônios23. Assim, abre-se a possibilidade de a associação de 

aposentados ter mais cadeiras nos conselhos que o patrocinador, caso o 

plano de benefícios do qual seja instituidora tenha mais participantes 

que o plano do patrocinador, salvo se houver limitações previstas no 

estatuto da EFPC.

A legislação prevê não só direitos, mas também importantes obrigações 

a serem observadas pela associação de aposentados enquanto 

instituidora de plano de benefícios operado por EFPC. Tal como o 

patrocinador, o instituidor tem o dever de também supervisionar e 

fiscalizar sistematicamente os planos de benefícios instituídos e as 

atividades das respectivas EFPC24 e podem inclusive receber da Previc 

informações sigilosas imprescindíveis para o desempenho das funções 

de supervisão, com as cautelas legais25.

Ademais, eventual extinção da relação com a EFPC ou do próprio plano 

instituído somente ocorrerá mediante autorização do órgão fiscalizador 

e após o instituidor cumprir os compromissos assumidos com a EFPC 

relativamente aos seus participantes e assistidos, além das obrigações 

legais existentes até a data de retirada ou extinção do plano26. 

Além das responsabilidades inerentes ao cargo de membro do conselho 

deliberativo ou fiscal da EFPC, a lei prevê que os administradores da 

instituidora também podem ser responsabilizados por eventuais danos 

ou prejuízos que causarem à EFPC, seja por ação ou por omissão27. Essa 

possibilidade legal ressalta a importância de os administradores da 

instituidora estarem sempre capacitados e preparados para assumir 

essa tarefa, a fim de que a relação com a EFPC seja desenvolvida em 

conformidade com a legislação e, com isto, se mitigue os riscos 

decorrentes da responsabilidade civil.

Para figurar como instituidora de plano de benefício administrado por 

EFPC, é necessário que a associação de aposentados não apenas 

observe a legislação atinente à matéria, mas também se estruture 

juridicamente para assumir essa qualidade. Isto implica a atualização de 

seu estatuto, inclusive com a criação de novas categorias de associados, 

o que pode inclusive possibilitar a ampliação do número de associados 

sem impactar a governança interna.

VI. CONCLUSÃO

Portanto, tem-se o início de uma nova era na relação entre associações 

de aposentados e EFPC, potencializada pelas recentes alterações da 

legislação de previdência complementar no sentido de ampliar a 

cobertura previdenciária por meio dos planos família e, com isto, 

aumentar o número de contribuintes para ambas as instituições. 

Contudo, aos dirigentes e conselheiros da instituidora e da EFPC 

precisam ter a consciência de que se trata um relacionamento 

institucional de longo prazo e dotado de regulação que há de ser 

conhecida, porquanto as novas adesões ao plano de benefícios 

implicarão o estabelecimento de relações jurídicas estáveis e capazes de 

garantir o bem-estar dos participantes associados e de seus familiares 

ao longo das próximas décadas.
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maior número de participantes vinculados a planos previdenciários, 
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instituidor, se for o caso, as informações sigilosas imprescindíveis para o 
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27. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o interventor 
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causarem, por ação ou omissão, às entidades de previdência 

complementar. 
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 

Notas

1. Advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e Especialista em Direito Societário e Mercado de 

Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Sócio do escritório 

Balera, Berbel & Mitne Advogados. Militante no segmento de 

Previdência Complementar e Mercado de Capitais desde 2012.

2. Regra geral, pode-se conceituar a Ciência do Direito como o modelo 

metodológico que busca, de forma ordenada, sistematizar o conjunto 

de princípios e regras que compõem o denominado “Direito Positivo” 

(isto é, o Direito posto, normatizado), buscando, sob essa base de 

atuação, solucionar problemas ligados à sua interpretação e 

aplicação.

3. “Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como 

são feitas as salsichas e as leis”, também encontrada, em traduções 

alternativas, como “Leis, como salsichas, deixam de inspirar respeito na 

proporção em que sabemos como elas são feitas”, ou “Se as pessoas 

soubessem como são feitas leis e salsichas, ninguém comeria 

salsichas”.

4. Recursos estes titularizados pelos seus participantes, consoante 

veremos mais adiante.

5. Denominada na LC nº 109/01 como “sociedade civil”, expressão essa 

não mais utilizada após a entrada em vigor do atual Código Civil.

6. Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, 

observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e 

fiscalizador: [...] II - portabilidade do direito acumulado pelo 

participante para outro plano; III - resgate da totalidade das 

contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as 

parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

7. Dada a importância do ponto para a exata compreensão da 

problematização que se virá, citamos cristalinos julgados do e. Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: “[...] Embora as entidades de 

previdência privada administrem os planos, não pertence a elas o 

patrimônio comum, que deve ser estruturado com o objetivo de 

constituir reservas que possam, efetivamente, assegurar, nos termos do 

art. 202 da CF, os benefícios contratados num período de longo prazo. 

Ademais, o artigo 34 da LC n. 109/2001 deixa límpido que as 

entidades de previdência privada fechada apenas administram os 

planos, isto é, não são as detentoras do patrimônio acumulado, que 

pertence aos participantes e beneficiários - verdadeiros proprietários 

do fundo formado.  3. Assim, o fundo formado tem patrimônio 

segredado do patrocinador, de modo que o custeio dos planos de 

benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, 

inclusive assistidos e, conforme art. 21 da Lei Complementar 109/2001, 

eventuais resultados deficitários deverão ser equacionados por 

patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre 

as suas contribuições, conforme disposições infralegais oriundas do 

órgão regulador e fiscalizador. [...]” (REsp 1.406.109/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/11/2013) (grifamos) / “[...] 

As entidades de previdência privada fechada administram os planos, 

mas não são as detentoras de seu patrimônio, que é constituído com 

o objetivo de assegurar o custeio das despesas comuns, de sorte que 

a indevida isenção de contribuição, em prejuízo de terceiros, é 

providência vedada pelo artigo 3º, VI, da Lei Complementar 109/2001, 

que impõe ao Estado proteger os interesses dos participantes e 

assistidos dos planos de benefícios. [...]” (REsp 814.465/MS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2011) (grifamos). 

8. Resolução CGPC nº 14/2004: Art. 3º Cada plano de benefícios possui 

independência patrimonial em relação aos demais planos de 

benefícios, bem como identidade própria quanto aos aspectos 

regulamentares, cadastrais, atuariais, contábeis e de investimentos. § 1º 

Os recursos de um plano de benefícios não respondem por obrigações 

de outro plano de benefícios operado pela mesma EFPC.

9. Art. 42. [...] § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos 

dados: I - 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, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, 

salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; II - os 

controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do 

qual decorreram danos ao titular dos dados respondem 

solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta 

Lei.

10. Art. 55-J. Compete à ANPD: [...] IV - fiscalizar e aplicar sanções em 

caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à 

legislação, mediante processo administrativo que assegure o 

contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; 

11. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: I - 

advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas; II - 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; III - multa 

diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; IV - 

publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a 

sua ocorrência; V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a 

infração até a sua regularização; VI - eliminação dos dados pessoais a 

que se refere a infração; VII - (VETADO); VIII - (VETADO); IX - (VETADO); X 

- suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 

refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável 

por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo 

controlador; XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos 

dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 

(seis) meses, prorrogável por igual período; XII - proibição parcial ou 

total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.).

12. Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados 

quando provarem: I - que não realizaram o tratamento de dados 

pessoais que lhes é atribuído; II - que, embora tenham realizado o 

tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve 

violação à legislação de proteção de dados; ou III - que o dano é 

decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

13. Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando 

deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança 

que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: I - o modo pelo qual é realizado; II - o 

resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - as 

técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que 

foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da 

violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao 

deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta 

Lei, der causa ao dano.

14. Sem embargo toda a cuidadosa e detida análise empregada pelo 

Pretório Excelso sobre o tema, ainda reside, no mundo jurídico, certa 

indefinição sobre os exatos limites deste termo, motivo pelo qual é 

prudente ao intérprete, ao menos contemporaneamente, não 

compreender, de forma hermética, as balizas conceituais daquilo que 

se compreende por “faturamento”.

15. Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 

bens ou de serviços.

16. Art. 2º. [...] §2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 

cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 

direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, 

serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 

relação de emprego. §3º. Não caracteriza grupo econômico a mera 

identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, 

a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 

interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

17. Art. 65. Esta Lei entra em vigor: I - dia 28 de dezembro de 2018, 

quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 

55-K, 55-L, 58-A e 58-B; I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 

53 e 54; II - em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos.

18. De se observar como será o comportamento da ANPD quando 

diante do primeiro caso de falha no tratamento de dados que envolva 

participantes de planos de benefícios administrados por uma EFPC, 

sobretudo diante das disposições previstas no §4º do art. 52 e no 53 da 

LGPD que, ao menos em tese, podem ser utilizados na tentativa de 

justificar, no Direito Positivo, algum tortuoso caminho para que se 

chegue à imposição de sanções pecuniárias às EPFC  (trazendo aquele 

último dispositivo a previsão de um regulamento de sanções e 

metodologias). In verbis: 

19. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: [...] § 4º No 

cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da 

empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do 

faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a 

infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for 

apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma 

inequívoca e idônea. 

Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento 

próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que 

deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão 

o cálculo do valor-base das sanções de multa.

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação 

de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem.

20. Por evidente, caso haja a intenção de fraudar contratos de seguro, 

a Administração Pública ou mesmo relações de trabalho, poder-se-á 

falar em responsabilização relativa à automutilação; não obstante, 

semelhante esfera punitiva advirá da lesão causada a direitos de 

terceiros (e não em virtude da automutilação em si), motivo pelo qual 

os pressupostos básicos da responsabilidade civil (especialmente o 

atinente ao dano causado afetar a esfera jurídica de outrem) se 

fariam, in casu, perfeitamente presentes.

21. Veja-se, aqui, que não se está a falar em ausência de punição para 

aquele que induz, instiga ou auxilia um terceiro a se suicidar ou se 

automutilar. Em casos tais, por evidente, haveria a afronta à esfera 

jurídica do terceiro em comento, motivo pelo qual tem-se por 

absolutamente ilícita (e, consequentemente, punível) a conduta desse 

agente indutor, instigador ou auxiliador.

22. Motivo pelo qual remetemos o leitor, uma vez mais, às didáticas 

fundamentações esposadas nos Recursos Especiais nº 1.406.109/SP e 

814.465/MS.

23. Art. 52. [...] § 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela 

ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.

24. Conceitua-se como “multiverso” o termo utilizado para descrever o 

conjunto hipotético de universos que, para alguns cientistas – dentre 

eles, o saudoso Stephen Hawking –, podem coexistir e nos quais é 

possível que haja “outras versões” de todos nós, com vidas distintas da 

que levamos no universo que habitamos. Maiores informações podem 

ser obtidas – além, é claro, de livros e periódicos técnicos –, na recente 

publicação da Revista Superinteressante (disponível em: 

https://super.abril.com.br/ciencia/entenda-de-uma-vez-o-que-e-multive

rso/. Acesso em 03/08/2020).

25. Ex-ministro do Tribunal Federal de Recursos (antiga denominação 

do Superior Tribunal de Justiça), notável doutrinador, alcunhado de 

“pai da teoria da Responsabilidade Civil brasileira” em decorrência de 

sua famosa obra “Da Responsabilidade Civil”, lançada em 1944.

26. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o 

interventor e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou 

prejuízos que causarem, por ação ou omissão, às entidades de 

previdência complementar. Parágrafo único. São também 

responsáveis, na forma do caput, os administradores dos 

patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores 

independentes, os avaliadores de gestão e outros profissionais que 

prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio 

de pessoa jurídica contratada.

27. Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das 

entidades de previdência complementar, os servidores do órgão 

regulador e fiscalizador terão livre acesso às respectivas entidades, 

delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer 

documentos, caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às 

penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à 

consecução desse objetivo. [...] § 2º A fiscalização a cargo do Estado não 

exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade pela 

supervisão sistemática das atividades das suas respectivas entidades 

fechadas.

28. Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: I - 

realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e 

não econômicos; II - realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e 

artísticos; ou b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 

desta Lei; III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) 

defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades de 

investigação e repressão de infrações penais; ou IV - 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 nesta Lei.

29. Nossa paródia advém da conhecida reflexão de Otto von Bismark 

de que "Com leis ruins e funcionários bons (juízes), ainda é possível 

governar; entretanto, com funcionários ruins, as melhores leis não 

servirão para nada." (“Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten 

(Richtern) läßt sich immer noch regieren, bei schlechten Beamten aber 

helfen uns die besten Gesetze nichts.”).

Mesmo após a implantação da nova reforma da previdência com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, permanece a 

discussão sobre o papel da iniciativa privada na gestão de contribuições 

e benefícios previdenciários, especialmente diante da dificuldade cada 

vez maior de o Estado prover integralmente esse direito social. 

I. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE HOJE

O cenário atual é apresentado por um regime de previdência privada 

dotado de caráter complementar e organização autônoma em relação à 

previdência social. Inserida no texto constitucional desde 1998 por meio 

da Emenda Constitucional nº 20, a atual redação do art. 202 da 

Constituição Federal evidencia a diferença entre os sistemas estatal e 

privado da previdência, ao fixar neste a facultatividade de ingresso e o 

regime financeiro de capitalização “baseado na formação de reservas 

que garanta o benefício contratado”.

A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, iniciou-se uma 

reformulação das normas infraconstitucionais de previdência privada. 

Sob a peculiar denominação de “previdência complementar”, duas leis 

complementares regulamentaram o art. 202 da Constituição Federal: a 

Lei Complementar nº 109/2001, para tratar das normas básicas desse 

regime previdenciário, e a Lei Complementar nº 108/2001. para regular a 

relação entre os entes da administração pública de todos os níveis e as 

respectivas pessoas jurídicas que operam os planos previdenciários por 

eles patrocinados. Como consequência, foi totalmente revogada a Lei nº 

6.435/1977, diploma legal que vinha regulando o regime até então. 

Desde o advento da Lei nº 6.435/1977, o regime de previdência 

complementar vem sendo operado por pessoas jurídicas de direito 

privado que têm por objetivo principal instituir e executar planos de 

benefício de caráter previdenciário, mediante aprovação, fiscalização e 

regulamentação de órgãos públicos federais com competência 

específica. São as atualmente chamadas “entidades de previdência 

complementar”. 

As entidades de previdência complementar são classificadas em duas 

espécies: as instituídas sob forma de sociedades anônimas são 

consideradas entidades abertas de previdência complementar (EAPC), 

enquanto aquelas estruturadas sob forma de fundações de direito 

privado são chamadas de entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC). 

Essa dicotomia entre EAPC e EFPC tem grande relevo no regime de 

previdência complementar, tanto em razão do sistema de fiscalização e 

regulação a que estão submetidas, quanto à sua governança, finalidade 

lucrativa e características do público-alvo. Enquanto as EAPC têm 

finalidade lucrativa e podem fornecer planos de previdência a quem se 

interessar – numa típica relação de consumo1  – as EFPC não visam lucro 

e operam planos de previdência destinados exclusivamente a um grupo 

determinado de pessoas físicas – os chamados “participantes” – 

identificável pelo vínculo estabelecido com outra pessoa jurídica – 

chamada de “patrocinador” ou “instituidor”. 

Uma vez estabelecido o vínculo jurídico a entidade de previdência 

complementar, os participantes passam a ser titulares de direitos e 

obrigações em relação ao plano de previdência aderido – chamado de 

“plano de benefícios” – para o qual efetuam pagamentos periódicos sob 

forma de “contribuições”, que são administrados pela referida entidade.

Por meio dessa obrigação de longo prazo, os participantes visam 

alcançar o direito de receber do plano de benefícios uma renda futura 

sob forma de “benefício”, seja para si – que então passará a estar na 

figura de “assistido” – seja para terceiros por este indicado – os 

chamados “beneficiários”.

Há diferença entre as EAPC e EFPC também no que tange ao perfil do 

participante. Enquanto naquela o público-alvo abrange todo o mercado 

de consumo sem qualquer distinção – mas com a necessária subsunção 

às regras do Código de Defesa do Consumidor –, nesta última a 

qualidade de participante pressupõe que a pessoa física interessada 

esteja previamente vinculada a um patrocinador ou a um instituidor. 

O vínculo do participante com o patrocinador se estabelece geralmente 

mediante relação laboral, a lhe garantir a opção por ingressar num 

plano de previdência complementar como uma vantagem oferecida 

pela política de recursos humanos da pessoa jurídica empregadora, mas 

desatrelada ao contrato de trabalho por explícita vedação 

constitucional2. Já com o instituidor, o vínculo é de natureza associativa 

e com plena liberdade3, porquanto se estabelece com pessoas jurídicas 

caracterizadas por aglutinar pessoas físicas, como se detalhará adiante. 

As distinções também são estabelecidas pela modalidade dos planos de 

benefícios que operam. As EAPC oferecem os chamados “Plano 

Gerador de Benefícios Livres” (PGBL) e “Vida Gerador de Benefícios 

Livres” (VGBL), planos com nítida característica financeira e securitária. 

Já as modalidades dos planos de benefícios operados pelas EFPC são 

sob a forma de “Benefício Definido” (BD), “Contribuição Variável” (CV) e 

Contribuição Definida (CD); embora a forma de constituição das 

reservas e do cálculo dos benefícios sejam distintas entre si, tais 

modalidades conservam, em maior ou menor grau, natureza 

previdenciária mais assemelhada àquela operada no regime de 

previdência social. 

As relações jurídicas estabelecidas na previdência complementar se 

baseiam no contrato. São instrumentos obrigacionais celebrados entre 

as distintas partes envolvidas e com finalidades específicas. Entre as 

pessoas jurídicas patrocinadora e instituidora dos planos previdenciários 

e a entidade de previdência complementar celebra-se o convênio de 

adesão . Já o vínculo entre os participantes e a entidade de previdência 

complementar se estabelece mediante regulamento do plano de 

benefícios5. E a própria entidade de previdência complementar tem 

sua estrutura e funcionamento regulados por meio do estatuto6; nesse 

caso, as EFPC diferenciam-se pelo fato de a legislação prever que 

participantes/assistidos e patrocinadores/instituidores façam parte da 

sua governança, por intermédio de seus representantes nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal7.

II. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADO E SEU PAPEL NA 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Ao longo dos mais de quarenta anos do regime de previdência 

complementar brasileiro, a representação da coletividade de 

participantes e assistidos vêm se estabelecendo por meio dos 

sindicatos dos trabalhadores e das associações, especialmente as 

associações de aposentados, cujo relacionamento com as EFPC vem 

apresentando importantes modificações a merecer abordagem e, 

sobretudo, reflexão. 

Atores fundamentais na interlocução com as EFPC e respectivas 

patrocinadoras, as associações de aposentados foram geralmente 

constituídas a partir da identidade coletiva dos seus membros e da 

necessidade de manterem os relacionamentos interpessoais e as trocas 

de experiência após décadas de convívio social no ambiente de 

trabalho. Muitas delas surgiram do meio sindical, a partir dos 

departamentos de aposentados dos respectivos sindicatos de 

trabalhadores, o que explica em grande parte a presença de 

ex-sindicalistas em seu corpo diretivo e a natureza de suas ações, seja 

no aspecto político ou até mesmo judicial. 

A criação das associações de aposentados é plenamente justificável. 

Afinal, diferentemente de países mais evoluídos nos quais o idoso é 

respeitado e possui papéis sociais importantes, ainda se cultiva no 

Brasil a cultura de preconceito em relação ao idoso ao injustamente 

relacioná-lo como alguém incapaz, improdutivo e dependente8. Assim, 

os trabalhos direcionados às pessoas pertencentes à terceira idade 

como os desenvolvidos pelas associações constrói a identidade do 

grupo, fortalece seus integrantes e ressalta fragilidade dessa falsa 

percepção a respeito dos idosos, por demonstrar que estes têm muito a 

contribuir em todos os aspectos.

A relação entre associações de aposentados e EFPC vem passando por 

etapas importantes, especialmente nas últimas duas décadas. De 

participação por vezes figurativa no início, muitas das associações 

passaram a ganhar relevância por meio da estratégia do confronto com 

as EFPC e patrocinadoras. A partir do ajuizamento de demandas de 

massa, algumas associações estimularam atuações ofensivas de seus 

associados contra as EFPC. Muitas dessas ações, contudo, se revelaram 

equivocadas e pouco úteis para todos os envolvidos, pois implicaram 

apenas mais custos para os planos de benefícios9 e atritos 

desnecessários num ambiente onde deveria prevalecer a cooperação. 

Atualmente, porém, tem se verificado que as lições do passado foram 

aprendidas e vêm possibilitando a escolha de novos rumos na relação 

entre as associações de aposentados e as EFPC. 

Por um lado, as associações de aposentados paulatinamente vêm se 

convencendo de que, diante das limitações de sua estrutura, têm de 

direcionar sua estratégia em ações mais precisas e efetivas. Percebem 

com mais nitidez que a defesa dos direitos de seus associados, 

enquanto participantes e assistidos, passa pela preservação da higidez e 

do equilíbrio do plano previdenciário e por evitar o uso de medidas que 

impliquem onerações a serem suportadas, ao final, pelos próprios 

aposentados. 

Por outro lado, as EFPC têm percebido a necessidade de dar maior 

atenção aos aposentados, seus assistidos, não apenas por serem a razão 

de suas existências, mas também por serem atores fundamentais na 

conquista de novos mercados de forma segura e inteligente, de modo a 

garantir crescimento sustentável de suas operações.

As questões econômicas também estão impulsionando uma nova 

atitude entre associações de aposentados e EFPC. A diminuição da 

receita das contribuições em razão da estagnação da economia, da 

redução do poder aquisitivo de seus associados, o envelhecimento do 

grupo e as desfiliações decorrentes do descrédito gerado por alguns 

equívocos do passado vêm impulsionando essas instituições a buscar 

novas formas de angariar mais associados. 

Por outro lado, as EFPC também sofrem com o desaquecimento da 

economia e a excessiva regulação que desestimula a formação de novos 

planos e ingressos de novos patrocinadores. Também pesa a 

estagnação do setor, agravado pelo risco da diminuição do número de 

participantes em razão do envelhecimento e morte do grupo de mais 

antigo sem o correspondente ingresso de participantes mais novos. 

Todos esses desafios estão sendo enfrentados com o acréscimo de 

fatores financeiros, legais e tecnológicos que dificultam a ampliação do 

número de vagas de emprego nas patrocinadoras e, 

consequentemente, de novas inscrições nos planos de benefícios. 

III. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS COMO INSTITUIDORAS 

Os novos rumos dessa relação entre associações de aposentados e 

EFPC passam pelo uso de um importante instrumento previsto na 

própria legislação de previdência complementar. Isto porque a Lei 

Complementar nº 109/2001 permite às EFPC oferecerem planos de 

benefícios aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas “instituidores”10. Trata-se 

da chamada “previdência associativa”.

Considerada uma das inovações trazidas naquela lei e inspirada nas 

experiências de países com estruturado sistema de previdência, a 

previdência associativa tem o intuito de ampliar a cobertura 

previdenciária, para permitir que trabalhadores sem vínculo 

empregatício também tenham a oportunidade de tornarem 

participantes de planos de benefícios operados pelas EFPC. Essa 

intenção ficou expressa na Exposição de Motivos nº 28, de 15/3/1999, 

levada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional quando da 

apresentação do projeto de lei do qual se originou a Lei Complementar 

nº 109/200111 : 

 “16) Inspirada em experiências bem-sucedidas em países da União 

Européia e nos Estados Unidos, outra inovação deste projeto é a criação 

da figura do instituidor, como forma de constituição de entidades 

fechadas de previdência complementar. Trata-se de possibilitar a 

pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, a opção de 

instituir para seus associados ou membros uma entidade fechada de 

previdência complementar, além de contribuir para a expansão do 

regime. O instituidor democratizará o acesso de expressiva parcela da 

população à previdência complementar, antes restrito aos empregados 

de uma empresa, chamada patrocinadora.”

Embora tenha a intenção de ampliar a oferta de planos de benefício 

operados pelas EFPC, a Lei Complementar nº 109/2001 condicionou a 

criação dos planos instituídos por instituidor ao cumprimento de dois 

requisitos essenciais: (i) que a gestão das reservas previdenciárias seja 

terceirizada mediante contratação de instituição especializada 

autorizada a funcionar pelo Banco Central ou outro órgão competente e 

(ii) que a oferta seja feita exclusivamente de plano da modalidade de 

Contribuição Definida12(CD). 

Com a exigência desses requisitos essenciais, a Lei Complementar nº 

109/2001 deixou claro que a gestão dos recursos deva ser realizada por 

meio de carteiras administradas ou de fundos de investimento13, para se 

conferir o maior profissionalismo possível na gestão de um plano de 

previdência complementar sem risco de déficit. Quanto à exigência de 

instituição e plano na modalidade CD, buscou-se a possibilidade de 

pagamento de benefícios programados cujo valor seja diretamente 

proporcional ao volume acumulado pelo participante em sua conta 

individual, considerando-se o resultado líquido da aplicação, os valores 

aportados e forma de pagamento por prazo determinado ou 

equivalente a um percentual do saldo de conta14.

  

No ano seguinte à entrada em vigor da Lei Complementar nº 109/2001, o 

já extinto Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) 

editou a Resolução nº 12/2002, que regulamenta a constituição e 

funcionamento das EFPC e planos de benefícios constituídos por 

Instituidor. Naquela norma ficou estabelecido que, dentre outros, são 

considerados instituidores15 as “associações profissionais, legalmente 

constituídas” e “outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas 

pelo órgão fiscalizador”. Tais disposições permitiram, com isto, o 

enquadramento da associação de aposentados como instituidor. 

Além da definição do instituidor, a Resolução nº 12/2002 estabeleceu 

outras garantias importantes para o fomento desse tipo de plano 

previdenciário. Fixou-se a regra de individualização das contas em nome 

de cada participante – representado por quantidades de quotas 

relativas ao patrimônio do plano16 -, determinou-se que os recursos 

previdenciários sejam segregados do patrimônio do instituidor e da 

EFPC17 além do oferecimento do plano a todos os associados, os quais 

terão a liberdade de aderir ou não. 

Ao aderir ao plano de previdência complementar instituído pela 

associação, caberá apenas ao associado contribuir como participante, 

muito embora possa eventualmente receber recursos de terceiros18. 

Além de ter seu patrimônio social protegido, a associação está 

desobrigada a fazer contribuição em favor de seus associados, sem 

prejuízo de poder fazê-la aos seus membros ou aos seus empregados 

que aderirem a plano, desde que seja mediante contrato específico com 

a EFPC19, sem que isto implique a constituição de um direito trabalhista 

ou de deveres típicos da relação de patrocínio.

IV. O “PLANO FAMÍLIA”

Em 2015, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 

sucessor do CGPC, instituiu medida que permite a ampliação do 

número de participantes dos planos de benefícios instituídos por 

associações. Por meio da Resolução CNPC nº 18, de 30/3/201520 , 

alterou-se a Resolução CGPC nº 12/2002 para permitir o oferecimento de 

plano de benefícios não apenas ao associado definido no estatuto da 

associação, mas também a outras pessoas físicas indiretamente 

vinculadas àquela instituidora, pessoas físicas vinculadas a pessoas 

jurídicas vinculadas ao instituidor por linha direta ou indireta, além de 

cônjuges e dependentes econômicos. Instituiu-se com isto o chamado 

“plano família”.

Três anos depois, deu-se um mais um passo na ampliação da cobertura 

previdenciária proporcionada pela previdência complementar 

associativa. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) editou a Instrução nº 9, de 21/11/2018, que operacionalizou o 

plano família. Consolidou-se o conceito de participante para além dos 

atuais associados. Operacionalizou-se a regra que permitia ao plano de 

previdência receber o ingresse de membros com vínculo direto ou 

indireto à associação, além de cônjuges e dependentes econômicos dos 

seus associados participantes21.

Em outras palavras, além dos associados, seus cônjuges, filhos, enteados 

e netos – bem como empregados das associações instituidoras, de 

integrantes de pessoas jurídicas a elas vinculadas e seus respectivos 

familiares –, também poderão ingressar nos planos instituídos e se 

tornar participantes com os mesmos direitos e deveres previstos no 

regulamento do plano de benefícios. Poderão, enfim, ter as mesmas 

oportunidades que os associados: contribuirão para uma entidade sem 

fins lucrativos, obterão vantagens tributárias decorrentes das 

contribuições efetuadas, auferirão uma rentabilidade de suas reservas 

geralmente superior àquela oferecida por outras instituições financeiras 

e terão a possibilidade inclusive de, ao final, serem titulares do direito 

aos benefícios previdenciários oferecidos pelo plano de benefícios 

aderido, de acordo com as regras previstas no regulamento.

Trata-se de uma medida salutar tanto para a EFPC quanto para a 

associação de aposentado instituidora do plano. Ganha a EFPC, pois o 

aumento do número de participantes permitirá, no curto prazo, ganho 

de escala na administração do plano de benefícios com diminuição dos 

custos per capita, além de maior margem de negociação da gestão dos 

ativos com taxas de administração competitivas e que repercutem em 

maior rentabilidade das reservas. No longo prazo, conseguirá a 

perenidade de suas operações, com a expectativa de adesão de uma 

massa de contribuintes ainda jovem e, portanto, com longo tempo de 

contribuição pela frente. 

Também ganha a associação de aposentados instituidora de planos de 

benefício, pois não só terá a possibilidade de ampliar a base social com 

os familiares de seus membros, como também conseguirá arregimentar 

novos associados e respectivos parentes, com aumento da receita de 

contribuições sem implicar o recrudescimento do custo operacional. 

Importante salientar que a atual geração de idosos, chamada geração 

baby boomer22, tem se preocupado com o fato de a geração à qual 

pertence seus filhos não estar tendo as mesmas condições de formar 

patrimônio e tampouco os mesmos direitos previdenciários.

V. OS BÔNUS E ÔNUS DO INSTITUIDOR

Há uma vantagem adicional para o instituidor. Sua figura se assemelha 

ao do patrocinador para fins de governança. Como, em geral, o plano 

instituído é oferecido por EFPC que já tem pelo menos um 

patrocinador, ao criá-lo esta passa a se tornar entidade qualificada 

como “multipatrocinada”. Quando a EFPC se encontra nessa qualidade, 

a composição dos seus conselhos deliberativo e fiscal poderá levar em 

consideração os critérios de número de participantes vinculados a cada 

patrocinador ou instituidor e depois o montante dos respectivos 

patrimônios23. Assim, abre-se a possibilidade de a associação de 

aposentados ter mais cadeiras nos conselhos que o patrocinador, caso o 

plano de benefícios do qual seja instituidora tenha mais participantes 

que o plano do patrocinador, salvo se houver limitações previstas no 

estatuto da EFPC.

A legislação prevê não só direitos, mas também importantes obrigações 

a serem observadas pela associação de aposentados enquanto 

instituidora de plano de benefícios operado por EFPC. Tal como o 

patrocinador, o instituidor tem o dever de também supervisionar e 

fiscalizar sistematicamente os planos de benefícios instituídos e as 

atividades das respectivas EFPC24 e podem inclusive receber da Previc 

informações sigilosas imprescindíveis para o desempenho das funções 

de supervisão, com as cautelas legais25.

Ademais, eventual extinção da relação com a EFPC ou do próprio plano 

instituído somente ocorrerá mediante autorização do órgão fiscalizador 

e após o instituidor cumprir os compromissos assumidos com a EFPC 

relativamente aos seus participantes e assistidos, além das obrigações 

legais existentes até a data de retirada ou extinção do plano26. 

Além das responsabilidades inerentes ao cargo de membro do conselho 

deliberativo ou fiscal da EFPC, a lei prevê que os administradores da 

instituidora também podem ser responsabilizados por eventuais danos 

ou prejuízos que causarem à EFPC, seja por ação ou por omissão27. Essa 

possibilidade legal ressalta a importância de os administradores da 

instituidora estarem sempre capacitados e preparados para assumir 

essa tarefa, a fim de que a relação com a EFPC seja desenvolvida em 

conformidade com a legislação e, com isto, se mitigue os riscos 

decorrentes da responsabilidade civil.

Para figurar como instituidora de plano de benefício administrado por 

EFPC, é necessário que a associação de aposentados não apenas 

observe a legislação atinente à matéria, mas também se estruture 

juridicamente para assumir essa qualidade. Isto implica a atualização de 

seu estatuto, inclusive com a criação de novas categorias de associados, 

o que pode inclusive possibilitar a ampliação do número de associados 

sem impactar a governança interna.

VI. CONCLUSÃO

Portanto, tem-se o início de uma nova era na relação entre associações 

de aposentados e EFPC, potencializada pelas recentes alterações da 

legislação de previdência complementar no sentido de ampliar a 

cobertura previdenciária por meio dos planos família e, com isto, 

aumentar o número de contribuintes para ambas as instituições. 

Contudo, aos dirigentes e conselheiros da instituidora e da EFPC 

precisam ter a consciência de que se trata um relacionamento 

institucional de longo prazo e dotado de regulação que há de ser 

conhecida, porquanto as novas adesões ao plano de benefícios 

implicarão o estabelecimento de relações jurídicas estáveis e capazes de 

garantir o bem-estar dos participantes associados e de seus familiares 

ao longo das próximas décadas.

Notas

1. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas 

de previdência complementar, não incidindo nos contratos 

previdenciários celebrados com entidades fechadas”. (Súmula 563, 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 24/02/2016, 

DJe 29/02/2016)

2. Constituição Federal, Art. 202. (...) § 2° As contribuições do 

empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos 

estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de 

previdência privada não integram o contrato de trabalho dos 

participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não 

integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.    

3. Segundo o art. 5º, XX, da Constituição Federal, “ninguém poderá ser 

compelido a associar-se ou a permanecer associado”;

4. Lei Complementar nº 109/2001, Art. 13. - A formalização da condição 

de patrocinador ou instituidor de um plano de benefício dar-se-á 

mediante convênio de adesão a ser celebrado entre o patrocinador ou 

instituidor e a entidade fechada, em relação a cada plano de 

benefícios por esta administrado e executado, mediante prévia 

autorização do órgão regulador e fiscalizador, conforme 

regulamentação do Poder Executivo.

5. Lei Complementar nº 109/2001, Art. 10. Deverão constar dos 

regulamentos dos planos de benefícios, das propostas de inscrição e 

dos certificados de participantes condições mínimas a serem fixadas 

pelo órgão regulador e fiscalizador.

6. Art. 33. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão 

regulador e fiscalizador: I - a constituição e o funcionamento da 

entidade fechada, bem como a aplicação dos respectivos estatutos, 

dos regulamentos dos planos de benefícios e suas alterações; Art. 38. 

Dependerão de prévia e expressa aprovação do órgão fiscalizador: I - a 

constituição e o funcionamento das entidades abertas, bem como as 

disposições de seus estatutos e as respectivas alterações;

7. Lei Complementar nº 109/2001. Art. 35. As entidades fechadas deverão 

manter estrutura mínima composta por conselho deliberativo, 

conselho fiscal e diretoria-executiva. 

§ 1o O estatuto deverá prever representação dos participantes e 

assistidos nos conselhos deliberativo e fiscal, assegurado a eles no 

mínimo um terço das vagas.

8. BULLA, Leonia Capaverde e KAEFER, Carin Otilia. “Trabalho e 

aposentadoria: as repercussões sociais na vida do idoso” Revista Virtual 

Textos & Contextos, nº 2, dez. 2003; pag. 4. 

9. Exemplo disso é verificado no julgamento, em grau de recursos 

repetitivos, o REsp nº 1.435.837/RS publicado no DJe de 07/5/2019, no 

qual o Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese nº 907 nos seguintes 

termos: “O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de 

previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do 

benefício complementar é aquele vigente no momento da 

implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza 

civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito 

acumulado.”.

10. Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma 

regulamentada pelo órgão regulador e fiscalizador, exclusivamente:

(...)

II - aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas instituidores.

11. Mensagem nº 359. Publicado no Diário da Câmara dos Deputados, 

de 17/3/1999, pág. 09754.

12. A definição de plano CD consta no art. 30 da Resolução MPS/CGPC 

nº 16, de 22/11/2005, nos seguintes termos: “Art. 3° Entende-se por plano 

de benefícios de caráter previdenciário na modalidade de contribuição 

definida aquele cujos benefícios programados têm seu valor 

permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido em favor do 

participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, 

considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores 

aportados e os benefícios pagos.”

13. Resolução CMN nº 4.661/2018 - Art. 6º A gestão dos recursos de 

planos administrados por EFPC constituída por instituidor deve ser 

feita, nos termos do § 2º do art. 31 da Lei Complementar nº 109, de 2001, 

por meio de carteiras administradas ou de fundos de investimento.

14. Art. 10 (...) § 2º O benefício de renda programada deverá ser pago 

pela EFPC, mensalmente, por prazo determinado ou ser equivalente a 

um percentual do saldo de conta. (Nova redação dada pela Resolução 

MPS/CGPC nº 20, de 25/09/2006)

15. Art. 2º Considera-se Instituidor a pessoa jurídica de caráter 

profissional, classista ou setorial, que oferecer plano de benefícios 

previdenciários aos seus associados.

Parágrafo único. Poderão ser Instituidores:

I - os conselhos profissionais e entidades de classe nos quais seja 

necessário o registro para o exercício da profissão;

II - os sindicatos, as centrais sindicais e as respectivas federações e 

confederações;

III - as cooperativas que congreguem membros de categorias ou 

classes de profissões regulamentadas;

IV - as associações profissionais, legalmente constituídas;

V - outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, 

não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas pelo órgão 

fiscalizador.

16. Resolução CGPC nº 12/2002, Art. 12. O plano de benefícios instituído 

manterá contas individualizadas, em nome de cada participante, com 

valores registrados em moeda corrente nacional e representados por 

quantidade de quotas relativas ao patrimônio do plano.

17. Resolução CGPC nº 12/2002, Art. 10 (...) § 3º Os recursos garantidores 

das reservas técnicas, fundos e provisões dos planos constituídos por 

instituidor deverão, obrigatoriamente, estar segregados do patrimônio 

do instituidor e da instituição gestora terceirizada mencionada no § 2º. 

(Nova redação dada pela Resolução MPS/CGPC nº 3, de 22/05/2003)

18. Resolução CGPC nº 12/2002, art. 10, § 1º O plano de benefícios será 

custeado pelo participante, podendo, também, receber aportes de 

terceiros. (Redação dada pela Resolução CGPC nº 20, de 25 de 

setembro de 2006)

19. Resolução CGPC nº 12/2002, art. 10, § 4º Adicionalmente ao disposto 

no § 1º, os empregadores ou instituidores poderão, respectivamente em 

relação aos seus empregados ou membros e associados vinculados ao 

plano de benefícios de que trata esta Resolução, efetuar contribuições 

previdenciárias para o referido plano, condicionada à prévia 

celebração de instrumento contratual específico. (Redação dada pela 

Resolução CGPC nº 20, de 25 de setembro de 2006.)

20. Art. 11. O plano de benefícios instituído deverá ser oferecido a todos 

os associados do instituidor, sendo facultativa a sua adesão. 

§ 1º O plano de benefícios poderá ser disponibilizado não só aos 

associados do instituidor, tal como definidos em sua estrutura jurídica 

própria, mas também aos seus membros, pessoas físicas vinculadas 

direta ou indiretamente aos instituidores. 

§ 2º Serão considerados membros as pessoas físicas vinculadas direta 

ou indiretamente às pessoas jurídicas associadas a instituidor. 

§ 3º São considerados membros com vínculo direto: 

I - os gerentes; 

II - os diretores e conselheiros ocupantes de cargo eletivo; e 

III - outros dirigentes dos instituidores. 

§ 4º São considerados membros com vínculo indireto: 

I - os sócios de pessoas jurídicas vinculadas aos instituidores por linha 

direta ou indireta, e seus respectivos cônjuges e dependentes 

econômicos; 

II - os empregados das pessoas jurídicas vinculadas aos instituidores 

por linha direta ou indireta, e seus respectivos cônjuges e dependentes 

econômicos; 

III - os empregados vinculados ao instituidor, e seus respectivos 

cônjuges e dependentes econômicos; e 

IV - os cônjuges e dependentes econômicos dos membros com vínculo 

direto. 

21. Art. 3º A Superintendência Nacional de Previdência Complementar - 

PREVIC, observada a legislação vigente, poderá autorizar a Entidade 

Fechada de Previdência Complementar - EFPC a assumir a qualidade 

de instituidor em planos de benefícios constituídos por instituidor.

§ 1º Para fins de oferecimento do plano de benefícios, os participantes e 

assistidos dos planos de benefícios administrados pela EFPC serão 

considerados associados da respectiva entidade.

§ 2º No caso mencionado no caput, as EFPC, na qualidade de 

instituidoras de planos de benefícios, não poderão, em relação a seus 

membros consignados no § 1º deste mesmo artigo, efetuar 

contribuições previdenciárias para o referido plano.

22. Trata-se da geração constituída pelas pessoas nascidas entre 1946 e 

1964, também chamada pós 2ª Guerra Mundial, período em que surgiu 

uma explosão da taxa de natalidade. 

23. Lei Complementar nº 109/2001. Art. 35. As entidades fechadas 

deverão manter estrutura mínima composta por conselho deliberativo, 

conselho fiscal e diretoria-executiva.

§ 1o O estatuto deverá prever representação dos participantes e 

assistidos nos conselhos deliberativo e fiscal, assegurado a eles no 

mínimo um terço das vagas.

§ 2o Na composição dos conselhos deliberativo e fiscal das entidades 

qualificadas como multipatrocinadas, deverá ser considerado o número 

de participantes vinculados a cada patrocinador ou instituidor, bem 

como o montante dos respectivos patrimônios.

Importante destacar também a regra prevista na Resolução CGPC nº 

7/2002 (Dispõe sobre a adequação das entidades fechadas de 

previdência complementar patrocinadas pelas pessoas jurídicas de 

Direito Público à Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001 e dá 

outras providências), cujo art. 2º, §1º, estabelece que “Art. 2º O Presidente 

do Conselho Deliberativo será escolhido pelos representantes do(s) 

patrocinador(es). § 1º Nas entidades multipatrocinadas que tenham 

mais de três patrocinadores, a escolha dos membros do Conselho 

Deliberativo deverá recair sobre os patrocinadores que contarem com 

maior número de participantes vinculados a planos previdenciários, 

bem como sobre os patrocinadores que tiverem os maiores montantes 

patrimoniais aportados ao plano, nesta ordem.”

24. Lei Complementar nº 109/2001, art. 41, § 2º - A fiscalização a cargo do 

Estado não exime os patrocinadores e os instituidores da 

responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades das suas 

respectivas entidades fechadas.

25. Portaria Previc nº 134/2017. Art. 7º Para desempenho da 

responsabilidade pela supervisão das entidades prevista no art. 41, § 2o, 

da Lei Complementar nº 109, de 2001, e no art. 25 da Lei Complementar 

nº 108, de 2001, poderão ser disponibilizadas para o patrocinador e 

instituidor, se for o caso, as informações sigilosas imprescindíveis para o 

desempenho de suas funções. 

Parágrafo único. A comunicação expedida para a entidade deverá 

mencionar a obrigação de observância das cautelas legais no que se 

refere à proteção das informações sigilosas que lhes sejam 

disponibilizadas

26. Lei Complementar nº 109/2001, Art. 25. O órgão regulador e 
fiscalizador poderá autorizar a extinção de plano de benefícios ou a 

retirada de patrocínio, ficando os patrocinadores e instituidores 

obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos 

assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos 

participantes, assistidos e obrigações legais, até a data da retirada ou 

extinção do plano.

27. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o interventor 

e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou prejuízos que 

causarem, por ação ou omissão, às entidades de previdência 

complementar. 

Parágrafo único. São também responsáveis, na forma do caput, os 

administradores dos patrocinadores ou instituidores, os atuários, os 

auditores independentes, os avaliadores de gestão e outros 

profissionais que prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou 

por intermédio de pessoa jurídica contratada.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 

Notas

1. Advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e Especialista em Direito Societário e Mercado de 

Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Sócio do escritório 

Balera, Berbel & Mitne Advogados. Militante no segmento de 

Previdência Complementar e Mercado de Capitais desde 2012.

2. Regra geral, pode-se conceituar a Ciência do Direito como o modelo 

metodológico que busca, de forma ordenada, sistematizar o conjunto 

de princípios e regras que compõem o denominado “Direito Positivo” 

(isto é, o Direito posto, normatizado), buscando, sob essa base de 

atuação, solucionar problemas ligados à sua interpretação e 

aplicação.

3. “Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como 

são feitas as salsichas e as leis”, também encontrada, em traduções 

alternativas, como “Leis, como salsichas, deixam de inspirar respeito na 

proporção em que sabemos como elas são feitas”, ou “Se as pessoas 

soubessem como são feitas leis e salsichas, ninguém comeria 

salsichas”.

4. Recursos estes titularizados pelos seus participantes, consoante 

veremos mais adiante.

5. Denominada na LC nº 109/01 como “sociedade civil”, expressão essa 

não mais utilizada após a entrada em vigor do atual Código Civil.

6. Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, 

observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e 

fiscalizador: [...] II - portabilidade do direito acumulado pelo 

participante para outro plano; III - resgate da totalidade das 

contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as 

parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

7. Dada a importância do ponto para a exata compreensão da 

problematização que se virá, citamos cristalinos julgados do e. Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: “[...] Embora as entidades de 

previdência privada administrem os planos, não pertence a elas o 

patrimônio comum, que deve ser estruturado com o objetivo de 

constituir reservas que possam, efetivamente, assegurar, nos termos do 

art. 202 da CF, os benefícios contratados num período de longo prazo. 

Ademais, o artigo 34 da LC n. 109/2001 deixa límpido que as 

entidades de previdência privada fechada apenas administram os 

planos, isto é, não são as detentoras do patrimônio acumulado, que 

pertence aos participantes e beneficiários - verdadeiros proprietários 

do fundo formado.  3. Assim, o fundo formado tem patrimônio 

segredado do patrocinador, de modo que o custeio dos planos de 

benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, 

inclusive assistidos e, conforme art. 21 da Lei Complementar 109/2001, 

eventuais resultados deficitários deverão ser equacionados por 

patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre 

as suas contribuições, conforme disposições infralegais oriundas do 

órgão regulador e fiscalizador. [...]” (REsp 1.406.109/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/11/2013) (grifamos) / “[...] 

As entidades de previdência privada fechada administram os planos, 

mas não são as detentoras de seu patrimônio, que é constituído com 

o objetivo de assegurar o custeio das despesas comuns, de sorte que 

a indevida isenção de contribuição, em prejuízo de terceiros, é 

providência vedada pelo artigo 3º, VI, da Lei Complementar 109/2001, 

que impõe ao Estado proteger os interesses dos participantes e 

assistidos dos planos de benefícios. [...]” (REsp 814.465/MS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2011) (grifamos). 

8. Resolução CGPC nº 14/2004: Art. 3º Cada plano de benefícios possui 

independência patrimonial em relação aos demais planos de 

benefícios, bem como identidade própria quanto aos aspectos 

regulamentares, cadastrais, atuariais, contábeis e de investimentos. § 1º 

Os recursos de um plano de benefícios não respondem por obrigações 

de outro plano de benefícios operado pela mesma EFPC.

9. Art. 42. [...] § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos 

dados: I - 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, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, 

salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; II - os 

controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do 

qual decorreram danos ao titular dos dados respondem 

solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta 

Lei.

10. Art. 55-J. Compete à ANPD: [...] IV - fiscalizar e aplicar sanções em 

caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à 

legislação, mediante processo administrativo que assegure o 

contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; 

11. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: I - 

advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas; II - 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; III - multa 

diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; IV - 

publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a 

sua ocorrência; V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a 

infração até a sua regularização; VI - eliminação dos dados pessoais a 

que se refere a infração; VII - (VETADO); VIII - (VETADO); IX - (VETADO); X 

- suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 

refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável 

por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo 

controlador; XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos 

dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 

(seis) meses, prorrogável por igual período; XII - proibição parcial ou 

total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.).

12. Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados 

quando provarem: I - que não realizaram o tratamento de dados 

pessoais que lhes é atribuído; II - que, embora tenham realizado o 

tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve 

violação à legislação de proteção de dados; ou III - que o dano é 

decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

13. Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando 

deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança 

que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: I - o modo pelo qual é realizado; II - o 

resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - as 

técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que 

foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da 

violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao 

deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta 

Lei, der causa ao dano.

14. Sem embargo toda a cuidadosa e detida análise empregada pelo 

Pretório Excelso sobre o tema, ainda reside, no mundo jurídico, certa 

indefinição sobre os exatos limites deste termo, motivo pelo qual é 

prudente ao intérprete, ao menos contemporaneamente, não 

compreender, de forma hermética, as balizas conceituais daquilo que 

se compreende por “faturamento”.

15. Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 

bens ou de serviços.

16. Art. 2º. [...] §2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 

cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 

direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, 

serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 

relação de emprego. §3º. Não caracteriza grupo econômico a mera 

identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, 

a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 

interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

17. Art. 65. Esta Lei entra em vigor: I - dia 28 de dezembro de 2018, 

quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 

55-K, 55-L, 58-A e 58-B; I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 

53 e 54; II - em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos.

18. De se observar como será o comportamento da ANPD quando 

diante do primeiro caso de falha no tratamento de dados que envolva 

participantes de planos de benefícios administrados por uma EFPC, 

sobretudo diante das disposições previstas no §4º do art. 52 e no 53 da 

LGPD que, ao menos em tese, podem ser utilizados na tentativa de 

justificar, no Direito Positivo, algum tortuoso caminho para que se 

chegue à imposição de sanções pecuniárias às EPFC  (trazendo aquele 

último dispositivo a previsão de um regulamento de sanções e 

metodologias). In verbis: 

19. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: [...] § 4º No 

cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da 

empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do 

faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a 

infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for 

apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma 

inequívoca e idônea. 

Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento 

próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que 

deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão 

o cálculo do valor-base das sanções de multa.

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação 

de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem.

20. Por evidente, caso haja a intenção de fraudar contratos de seguro, 

a Administração Pública ou mesmo relações de trabalho, poder-se-á 

falar em responsabilização relativa à automutilação; não obstante, 

semelhante esfera punitiva advirá da lesão causada a direitos de 

terceiros (e não em virtude da automutilação em si), motivo pelo qual 

os pressupostos básicos da responsabilidade civil (especialmente o 

atinente ao dano causado afetar a esfera jurídica de outrem) se 

fariam, in casu, perfeitamente presentes.

21. Veja-se, aqui, que não se está a falar em ausência de punição para 

aquele que induz, instiga ou auxilia um terceiro a se suicidar ou se 

automutilar. Em casos tais, por evidente, haveria a afronta à esfera 

jurídica do terceiro em comento, motivo pelo qual tem-se por 

absolutamente ilícita (e, consequentemente, punível) a conduta desse 

agente indutor, instigador ou auxiliador.

22. Motivo pelo qual remetemos o leitor, uma vez mais, às didáticas 

fundamentações esposadas nos Recursos Especiais nº 1.406.109/SP e 

814.465/MS.

23. Art. 52. [...] § 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela 

ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.

24. Conceitua-se como “multiverso” o termo utilizado para descrever o 

conjunto hipotético de universos que, para alguns cientistas – dentre 

eles, o saudoso Stephen Hawking –, podem coexistir e nos quais é 

possível que haja “outras versões” de todos nós, com vidas distintas da 

que levamos no universo que habitamos. Maiores informações podem 

ser obtidas – além, é claro, de livros e periódicos técnicos –, na recente 

publicação da Revista Superinteressante (disponível em: 

https://super.abril.com.br/ciencia/entenda-de-uma-vez-o-que-e-multive

rso/. Acesso em 03/08/2020).

25. Ex-ministro do Tribunal Federal de Recursos (antiga denominação 

do Superior Tribunal de Justiça), notável doutrinador, alcunhado de 

“pai da teoria da Responsabilidade Civil brasileira” em decorrência de 

sua famosa obra “Da Responsabilidade Civil”, lançada em 1944.

26. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o 

interventor e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou 

prejuízos que causarem, por ação ou omissão, às entidades de 

previdência complementar. Parágrafo único. São também 

responsáveis, na forma do caput, os administradores dos 

patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores 

independentes, os avaliadores de gestão e outros profissionais que 

prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio 

de pessoa jurídica contratada.

27. Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das 

entidades de previdência complementar, os servidores do órgão 

regulador e fiscalizador terão livre acesso às respectivas entidades, 

delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer 

documentos, caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às 

penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à 

consecução desse objetivo. [...] § 2º A fiscalização a cargo do Estado não 

exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade pela 

supervisão sistemática das atividades das suas respectivas entidades 

fechadas.

28. Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: I - 

realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e 

não econômicos; II - realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e 

artísticos; ou b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 

desta Lei; III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) 

defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades de 

investigação e repressão de infrações penais; ou IV - 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 nesta Lei.

29. Nossa paródia advém da conhecida reflexão de Otto von Bismark 

de que "Com leis ruins e funcionários bons (juízes), ainda é possível 

governar; entretanto, com funcionários ruins, as melhores leis não 

servirão para nada." (“Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten 

(Richtern) läßt sich immer noch regieren, bei schlechten Beamten aber 

helfen uns die besten Gesetze nichts.”).

Mesmo após a implantação da nova reforma da previdência com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, permanece a 

discussão sobre o papel da iniciativa privada na gestão de contribuições 

e benefícios previdenciários, especialmente diante da dificuldade cada 

vez maior de o Estado prover integralmente esse direito social. 

I. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE HOJE

O cenário atual é apresentado por um regime de previdência privada 

dotado de caráter complementar e organização autônoma em relação à 

previdência social. Inserida no texto constitucional desde 1998 por meio 

da Emenda Constitucional nº 20, a atual redação do art. 202 da 

Constituição Federal evidencia a diferença entre os sistemas estatal e 

privado da previdência, ao fixar neste a facultatividade de ingresso e o 

regime financeiro de capitalização “baseado na formação de reservas 

que garanta o benefício contratado”.

A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, iniciou-se uma 

reformulação das normas infraconstitucionais de previdência privada. 

Sob a peculiar denominação de “previdência complementar”, duas leis 

complementares regulamentaram o art. 202 da Constituição Federal: a 

Lei Complementar nº 109/2001, para tratar das normas básicas desse 

regime previdenciário, e a Lei Complementar nº 108/2001. para regular a 

relação entre os entes da administração pública de todos os níveis e as 

respectivas pessoas jurídicas que operam os planos previdenciários por 

eles patrocinados. Como consequência, foi totalmente revogada a Lei nº 

6.435/1977, diploma legal que vinha regulando o regime até então. 

Desde o advento da Lei nº 6.435/1977, o regime de previdência 

complementar vem sendo operado por pessoas jurídicas de direito 

privado que têm por objetivo principal instituir e executar planos de 

benefício de caráter previdenciário, mediante aprovação, fiscalização e 

regulamentação de órgãos públicos federais com competência 

específica. São as atualmente chamadas “entidades de previdência 

complementar”. 

As entidades de previdência complementar são classificadas em duas 

espécies: as instituídas sob forma de sociedades anônimas são 

consideradas entidades abertas de previdência complementar (EAPC), 

enquanto aquelas estruturadas sob forma de fundações de direito 

privado são chamadas de entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC). 

Essa dicotomia entre EAPC e EFPC tem grande relevo no regime de 

previdência complementar, tanto em razão do sistema de fiscalização e 

regulação a que estão submetidas, quanto à sua governança, finalidade 

lucrativa e características do público-alvo. Enquanto as EAPC têm 

finalidade lucrativa e podem fornecer planos de previdência a quem se 

interessar – numa típica relação de consumo1  – as EFPC não visam lucro 

e operam planos de previdência destinados exclusivamente a um grupo 

determinado de pessoas físicas – os chamados “participantes” – 

identificável pelo vínculo estabelecido com outra pessoa jurídica – 

chamada de “patrocinador” ou “instituidor”. 

Uma vez estabelecido o vínculo jurídico a entidade de previdência 

complementar, os participantes passam a ser titulares de direitos e 

obrigações em relação ao plano de previdência aderido – chamado de 

“plano de benefícios” – para o qual efetuam pagamentos periódicos sob 

forma de “contribuições”, que são administrados pela referida entidade.

Por meio dessa obrigação de longo prazo, os participantes visam 

alcançar o direito de receber do plano de benefícios uma renda futura 

sob forma de “benefício”, seja para si – que então passará a estar na 

figura de “assistido” – seja para terceiros por este indicado – os 

chamados “beneficiários”.

Há diferença entre as EAPC e EFPC também no que tange ao perfil do 

participante. Enquanto naquela o público-alvo abrange todo o mercado 

de consumo sem qualquer distinção – mas com a necessária subsunção 

às regras do Código de Defesa do Consumidor –, nesta última a 

qualidade de participante pressupõe que a pessoa física interessada 

esteja previamente vinculada a um patrocinador ou a um instituidor. 

O vínculo do participante com o patrocinador se estabelece geralmente 

mediante relação laboral, a lhe garantir a opção por ingressar num 

plano de previdência complementar como uma vantagem oferecida 

pela política de recursos humanos da pessoa jurídica empregadora, mas 

desatrelada ao contrato de trabalho por explícita vedação 

constitucional2. Já com o instituidor, o vínculo é de natureza associativa 

e com plena liberdade3, porquanto se estabelece com pessoas jurídicas 

caracterizadas por aglutinar pessoas físicas, como se detalhará adiante. 

As distinções também são estabelecidas pela modalidade dos planos de 

benefícios que operam. As EAPC oferecem os chamados “Plano 

Gerador de Benefícios Livres” (PGBL) e “Vida Gerador de Benefícios 

Livres” (VGBL), planos com nítida característica financeira e securitária. 

Já as modalidades dos planos de benefícios operados pelas EFPC são 

sob a forma de “Benefício Definido” (BD), “Contribuição Variável” (CV) e 

Contribuição Definida (CD); embora a forma de constituição das 

reservas e do cálculo dos benefícios sejam distintas entre si, tais 

modalidades conservam, em maior ou menor grau, natureza 

previdenciária mais assemelhada àquela operada no regime de 

previdência social. 

As relações jurídicas estabelecidas na previdência complementar se 

baseiam no contrato. São instrumentos obrigacionais celebrados entre 

as distintas partes envolvidas e com finalidades específicas. Entre as 

pessoas jurídicas patrocinadora e instituidora dos planos previdenciários 

e a entidade de previdência complementar celebra-se o convênio de 

adesão . Já o vínculo entre os participantes e a entidade de previdência 

complementar se estabelece mediante regulamento do plano de 

benefícios5. E a própria entidade de previdência complementar tem 

sua estrutura e funcionamento regulados por meio do estatuto6; nesse 

caso, as EFPC diferenciam-se pelo fato de a legislação prever que 

participantes/assistidos e patrocinadores/instituidores façam parte da 

sua governança, por intermédio de seus representantes nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal7.

II. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADO E SEU PAPEL NA 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Ao longo dos mais de quarenta anos do regime de previdência 

complementar brasileiro, a representação da coletividade de 

participantes e assistidos vêm se estabelecendo por meio dos 

sindicatos dos trabalhadores e das associações, especialmente as 

associações de aposentados, cujo relacionamento com as EFPC vem 

apresentando importantes modificações a merecer abordagem e, 

sobretudo, reflexão. 

Atores fundamentais na interlocução com as EFPC e respectivas 

patrocinadoras, as associações de aposentados foram geralmente 

constituídas a partir da identidade coletiva dos seus membros e da 

necessidade de manterem os relacionamentos interpessoais e as trocas 

de experiência após décadas de convívio social no ambiente de 

trabalho. Muitas delas surgiram do meio sindical, a partir dos 

departamentos de aposentados dos respectivos sindicatos de 

trabalhadores, o que explica em grande parte a presença de 

ex-sindicalistas em seu corpo diretivo e a natureza de suas ações, seja 

no aspecto político ou até mesmo judicial. 

A criação das associações de aposentados é plenamente justificável. 

Afinal, diferentemente de países mais evoluídos nos quais o idoso é 

respeitado e possui papéis sociais importantes, ainda se cultiva no 

Brasil a cultura de preconceito em relação ao idoso ao injustamente 

relacioná-lo como alguém incapaz, improdutivo e dependente8. Assim, 

os trabalhos direcionados às pessoas pertencentes à terceira idade 

como os desenvolvidos pelas associações constrói a identidade do 

grupo, fortalece seus integrantes e ressalta fragilidade dessa falsa 

percepção a respeito dos idosos, por demonstrar que estes têm muito a 

contribuir em todos os aspectos.

A relação entre associações de aposentados e EFPC vem passando por 

etapas importantes, especialmente nas últimas duas décadas. De 

participação por vezes figurativa no início, muitas das associações 

passaram a ganhar relevância por meio da estratégia do confronto com 

as EFPC e patrocinadoras. A partir do ajuizamento de demandas de 

massa, algumas associações estimularam atuações ofensivas de seus 

associados contra as EFPC. Muitas dessas ações, contudo, se revelaram 

equivocadas e pouco úteis para todos os envolvidos, pois implicaram 

apenas mais custos para os planos de benefícios9 e atritos 

desnecessários num ambiente onde deveria prevalecer a cooperação. 

Atualmente, porém, tem se verificado que as lições do passado foram 

aprendidas e vêm possibilitando a escolha de novos rumos na relação 

entre as associações de aposentados e as EFPC. 

Por um lado, as associações de aposentados paulatinamente vêm se 

convencendo de que, diante das limitações de sua estrutura, têm de 

direcionar sua estratégia em ações mais precisas e efetivas. Percebem 

com mais nitidez que a defesa dos direitos de seus associados, 

enquanto participantes e assistidos, passa pela preservação da higidez e 

do equilíbrio do plano previdenciário e por evitar o uso de medidas que 

impliquem onerações a serem suportadas, ao final, pelos próprios 

aposentados. 

Por outro lado, as EFPC têm percebido a necessidade de dar maior 

atenção aos aposentados, seus assistidos, não apenas por serem a razão 

de suas existências, mas também por serem atores fundamentais na 

conquista de novos mercados de forma segura e inteligente, de modo a 

garantir crescimento sustentável de suas operações.

As questões econômicas também estão impulsionando uma nova 

atitude entre associações de aposentados e EFPC. A diminuição da 

receita das contribuições em razão da estagnação da economia, da 

redução do poder aquisitivo de seus associados, o envelhecimento do 

grupo e as desfiliações decorrentes do descrédito gerado por alguns 

equívocos do passado vêm impulsionando essas instituições a buscar 

novas formas de angariar mais associados. 

Por outro lado, as EFPC também sofrem com o desaquecimento da 

economia e a excessiva regulação que desestimula a formação de novos 

planos e ingressos de novos patrocinadores. Também pesa a 

estagnação do setor, agravado pelo risco da diminuição do número de 

participantes em razão do envelhecimento e morte do grupo de mais 

antigo sem o correspondente ingresso de participantes mais novos. 

Todos esses desafios estão sendo enfrentados com o acréscimo de 

fatores financeiros, legais e tecnológicos que dificultam a ampliação do 

número de vagas de emprego nas patrocinadoras e, 

consequentemente, de novas inscrições nos planos de benefícios. 

III. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS COMO INSTITUIDORAS 

Os novos rumos dessa relação entre associações de aposentados e 

EFPC passam pelo uso de um importante instrumento previsto na 

própria legislação de previdência complementar. Isto porque a Lei 

Complementar nº 109/2001 permite às EFPC oferecerem planos de 

benefícios aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas “instituidores”10. Trata-se 

da chamada “previdência associativa”.

Considerada uma das inovações trazidas naquela lei e inspirada nas 

experiências de países com estruturado sistema de previdência, a 

previdência associativa tem o intuito de ampliar a cobertura 

previdenciária, para permitir que trabalhadores sem vínculo 

empregatício também tenham a oportunidade de tornarem 

participantes de planos de benefícios operados pelas EFPC. Essa 

intenção ficou expressa na Exposição de Motivos nº 28, de 15/3/1999, 

levada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional quando da 

apresentação do projeto de lei do qual se originou a Lei Complementar 

nº 109/200111 : 

 “16) Inspirada em experiências bem-sucedidas em países da União 

Européia e nos Estados Unidos, outra inovação deste projeto é a criação 

da figura do instituidor, como forma de constituição de entidades 

fechadas de previdência complementar. Trata-se de possibilitar a 

pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, a opção de 

instituir para seus associados ou membros uma entidade fechada de 

previdência complementar, além de contribuir para a expansão do 

regime. O instituidor democratizará o acesso de expressiva parcela da 

população à previdência complementar, antes restrito aos empregados 

de uma empresa, chamada patrocinadora.”

Embora tenha a intenção de ampliar a oferta de planos de benefício 

operados pelas EFPC, a Lei Complementar nº 109/2001 condicionou a 

criação dos planos instituídos por instituidor ao cumprimento de dois 

requisitos essenciais: (i) que a gestão das reservas previdenciárias seja 

terceirizada mediante contratação de instituição especializada 

autorizada a funcionar pelo Banco Central ou outro órgão competente e 

(ii) que a oferta seja feita exclusivamente de plano da modalidade de 

Contribuição Definida12(CD). 

Com a exigência desses requisitos essenciais, a Lei Complementar nº 

109/2001 deixou claro que a gestão dos recursos deva ser realizada por 

meio de carteiras administradas ou de fundos de investimento13, para se 

conferir o maior profissionalismo possível na gestão de um plano de 

previdência complementar sem risco de déficit. Quanto à exigência de 

instituição e plano na modalidade CD, buscou-se a possibilidade de 

pagamento de benefícios programados cujo valor seja diretamente 

proporcional ao volume acumulado pelo participante em sua conta 

individual, considerando-se o resultado líquido da aplicação, os valores 

aportados e forma de pagamento por prazo determinado ou 

equivalente a um percentual do saldo de conta14.

  

No ano seguinte à entrada em vigor da Lei Complementar nº 109/2001, o 

já extinto Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) 

editou a Resolução nº 12/2002, que regulamenta a constituição e 

funcionamento das EFPC e planos de benefícios constituídos por 

Instituidor. Naquela norma ficou estabelecido que, dentre outros, são 

considerados instituidores15 as “associações profissionais, legalmente 

constituídas” e “outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas 

pelo órgão fiscalizador”. Tais disposições permitiram, com isto, o 

enquadramento da associação de aposentados como instituidor. 

Além da definição do instituidor, a Resolução nº 12/2002 estabeleceu 

outras garantias importantes para o fomento desse tipo de plano 

previdenciário. Fixou-se a regra de individualização das contas em nome 

de cada participante – representado por quantidades de quotas 

relativas ao patrimônio do plano16 -, determinou-se que os recursos 

previdenciários sejam segregados do patrimônio do instituidor e da 

EFPC17 além do oferecimento do plano a todos os associados, os quais 

terão a liberdade de aderir ou não. 

Ao aderir ao plano de previdência complementar instituído pela 

associação, caberá apenas ao associado contribuir como participante, 

muito embora possa eventualmente receber recursos de terceiros18. 

Além de ter seu patrimônio social protegido, a associação está 

desobrigada a fazer contribuição em favor de seus associados, sem 

prejuízo de poder fazê-la aos seus membros ou aos seus empregados 

que aderirem a plano, desde que seja mediante contrato específico com 

a EFPC19, sem que isto implique a constituição de um direito trabalhista 

ou de deveres típicos da relação de patrocínio.

IV. O “PLANO FAMÍLIA”

Em 2015, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 

sucessor do CGPC, instituiu medida que permite a ampliação do 

número de participantes dos planos de benefícios instituídos por 

associações. Por meio da Resolução CNPC nº 18, de 30/3/201520 , 

alterou-se a Resolução CGPC nº 12/2002 para permitir o oferecimento de 

plano de benefícios não apenas ao associado definido no estatuto da 

associação, mas também a outras pessoas físicas indiretamente 

vinculadas àquela instituidora, pessoas físicas vinculadas a pessoas 

jurídicas vinculadas ao instituidor por linha direta ou indireta, além de 

cônjuges e dependentes econômicos. Instituiu-se com isto o chamado 

“plano família”.

Três anos depois, deu-se um mais um passo na ampliação da cobertura 

previdenciária proporcionada pela previdência complementar 

associativa. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) editou a Instrução nº 9, de 21/11/2018, que operacionalizou o 

plano família. Consolidou-se o conceito de participante para além dos 

atuais associados. Operacionalizou-se a regra que permitia ao plano de 

previdência receber o ingresse de membros com vínculo direto ou 

indireto à associação, além de cônjuges e dependentes econômicos dos 

seus associados participantes21.

Em outras palavras, além dos associados, seus cônjuges, filhos, enteados 

e netos – bem como empregados das associações instituidoras, de 

integrantes de pessoas jurídicas a elas vinculadas e seus respectivos 

familiares –, também poderão ingressar nos planos instituídos e se 

tornar participantes com os mesmos direitos e deveres previstos no 

regulamento do plano de benefícios. Poderão, enfim, ter as mesmas 

oportunidades que os associados: contribuirão para uma entidade sem 

fins lucrativos, obterão vantagens tributárias decorrentes das 

contribuições efetuadas, auferirão uma rentabilidade de suas reservas 

geralmente superior àquela oferecida por outras instituições financeiras 

e terão a possibilidade inclusive de, ao final, serem titulares do direito 

aos benefícios previdenciários oferecidos pelo plano de benefícios 

aderido, de acordo com as regras previstas no regulamento.

Trata-se de uma medida salutar tanto para a EFPC quanto para a 

associação de aposentado instituidora do plano. Ganha a EFPC, pois o 

aumento do número de participantes permitirá, no curto prazo, ganho 

de escala na administração do plano de benefícios com diminuição dos 

custos per capita, além de maior margem de negociação da gestão dos 

ativos com taxas de administração competitivas e que repercutem em 

maior rentabilidade das reservas. No longo prazo, conseguirá a 

perenidade de suas operações, com a expectativa de adesão de uma 

massa de contribuintes ainda jovem e, portanto, com longo tempo de 

contribuição pela frente. 

Também ganha a associação de aposentados instituidora de planos de 

benefício, pois não só terá a possibilidade de ampliar a base social com 

os familiares de seus membros, como também conseguirá arregimentar 

novos associados e respectivos parentes, com aumento da receita de 

contribuições sem implicar o recrudescimento do custo operacional. 

Importante salientar que a atual geração de idosos, chamada geração 

baby boomer22, tem se preocupado com o fato de a geração à qual 

pertence seus filhos não estar tendo as mesmas condições de formar 

patrimônio e tampouco os mesmos direitos previdenciários.

V. OS BÔNUS E ÔNUS DO INSTITUIDOR

Há uma vantagem adicional para o instituidor. Sua figura se assemelha 

ao do patrocinador para fins de governança. Como, em geral, o plano 

instituído é oferecido por EFPC que já tem pelo menos um 

patrocinador, ao criá-lo esta passa a se tornar entidade qualificada 

como “multipatrocinada”. Quando a EFPC se encontra nessa qualidade, 

a composição dos seus conselhos deliberativo e fiscal poderá levar em 

consideração os critérios de número de participantes vinculados a cada 

patrocinador ou instituidor e depois o montante dos respectivos 

patrimônios23. Assim, abre-se a possibilidade de a associação de 

aposentados ter mais cadeiras nos conselhos que o patrocinador, caso o 

plano de benefícios do qual seja instituidora tenha mais participantes 

que o plano do patrocinador, salvo se houver limitações previstas no 

estatuto da EFPC.

A legislação prevê não só direitos, mas também importantes obrigações 

a serem observadas pela associação de aposentados enquanto 

instituidora de plano de benefícios operado por EFPC. Tal como o 

patrocinador, o instituidor tem o dever de também supervisionar e 

fiscalizar sistematicamente os planos de benefícios instituídos e as 

atividades das respectivas EFPC24 e podem inclusive receber da Previc 

informações sigilosas imprescindíveis para o desempenho das funções 

de supervisão, com as cautelas legais25.

Ademais, eventual extinção da relação com a EFPC ou do próprio plano 

instituído somente ocorrerá mediante autorização do órgão fiscalizador 

e após o instituidor cumprir os compromissos assumidos com a EFPC 

relativamente aos seus participantes e assistidos, além das obrigações 

legais existentes até a data de retirada ou extinção do plano26. 

Além das responsabilidades inerentes ao cargo de membro do conselho 

deliberativo ou fiscal da EFPC, a lei prevê que os administradores da 

instituidora também podem ser responsabilizados por eventuais danos 

ou prejuízos que causarem à EFPC, seja por ação ou por omissão27. Essa 

possibilidade legal ressalta a importância de os administradores da 

instituidora estarem sempre capacitados e preparados para assumir 

essa tarefa, a fim de que a relação com a EFPC seja desenvolvida em 

conformidade com a legislação e, com isto, se mitigue os riscos 

decorrentes da responsabilidade civil.

Para figurar como instituidora de plano de benefício administrado por 

EFPC, é necessário que a associação de aposentados não apenas 

observe a legislação atinente à matéria, mas também se estruture 

juridicamente para assumir essa qualidade. Isto implica a atualização de 

seu estatuto, inclusive com a criação de novas categorias de associados, 

o que pode inclusive possibilitar a ampliação do número de associados 

sem impactar a governança interna.

VI. CONCLUSÃO

Portanto, tem-se o início de uma nova era na relação entre associações 

de aposentados e EFPC, potencializada pelas recentes alterações da 

legislação de previdência complementar no sentido de ampliar a 

cobertura previdenciária por meio dos planos família e, com isto, 

aumentar o número de contribuintes para ambas as instituições. 

Contudo, aos dirigentes e conselheiros da instituidora e da EFPC 

precisam ter a consciência de que se trata um relacionamento 

institucional de longo prazo e dotado de regulação que há de ser 

conhecida, porquanto as novas adesões ao plano de benefícios 

implicarão o estabelecimento de relações jurídicas estáveis e capazes de 

garantir o bem-estar dos participantes associados e de seus familiares 

ao longo das próximas décadas.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 

Notas

1. Advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e Especialista em Direito Societário e Mercado de 

Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Sócio do escritório 

Balera, Berbel & Mitne Advogados. Militante no segmento de 

Previdência Complementar e Mercado de Capitais desde 2012.

2. Regra geral, pode-se conceituar a Ciência do Direito como o modelo 

metodológico que busca, de forma ordenada, sistematizar o conjunto 

de princípios e regras que compõem o denominado “Direito Positivo” 

(isto é, o Direito posto, normatizado), buscando, sob essa base de 

atuação, solucionar problemas ligados à sua interpretação e 

aplicação.

3. “Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como 

são feitas as salsichas e as leis”, também encontrada, em traduções 

alternativas, como “Leis, como salsichas, deixam de inspirar respeito na 

proporção em que sabemos como elas são feitas”, ou “Se as pessoas 

soubessem como são feitas leis e salsichas, ninguém comeria 

salsichas”.

4. Recursos estes titularizados pelos seus participantes, consoante 

veremos mais adiante.

5. Denominada na LC nº 109/01 como “sociedade civil”, expressão essa 

não mais utilizada após a entrada em vigor do atual Código Civil.

6. Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, 

observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e 

fiscalizador: [...] II - portabilidade do direito acumulado pelo 

participante para outro plano; III - resgate da totalidade das 

contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as 

parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

7. Dada a importância do ponto para a exata compreensão da 

problematização que se virá, citamos cristalinos julgados do e. Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: “[...] Embora as entidades de 

previdência privada administrem os planos, não pertence a elas o 

patrimônio comum, que deve ser estruturado com o objetivo de 

constituir reservas que possam, efetivamente, assegurar, nos termos do 

art. 202 da CF, os benefícios contratados num período de longo prazo. 

Ademais, o artigo 34 da LC n. 109/2001 deixa límpido que as 

entidades de previdência privada fechada apenas administram os 

planos, isto é, não são as detentoras do patrimônio acumulado, que 

pertence aos participantes e beneficiários - verdadeiros proprietários 

do fundo formado.  3. Assim, o fundo formado tem patrimônio 

segredado do patrocinador, de modo que o custeio dos planos de 

benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, 

inclusive assistidos e, conforme art. 21 da Lei Complementar 109/2001, 

eventuais resultados deficitários deverão ser equacionados por 

patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre 

as suas contribuições, conforme disposições infralegais oriundas do 

órgão regulador e fiscalizador. [...]” (REsp 1.406.109/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/11/2013) (grifamos) / “[...] 

As entidades de previdência privada fechada administram os planos, 

mas não são as detentoras de seu patrimônio, que é constituído com 

o objetivo de assegurar o custeio das despesas comuns, de sorte que 

a indevida isenção de contribuição, em prejuízo de terceiros, é 

providência vedada pelo artigo 3º, VI, da Lei Complementar 109/2001, 

que impõe ao Estado proteger os interesses dos participantes e 

assistidos dos planos de benefícios. [...]” (REsp 814.465/MS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2011) (grifamos). 

8. Resolução CGPC nº 14/2004: Art. 3º Cada plano de benefícios possui 

independência patrimonial em relação aos demais planos de 

benefícios, bem como identidade própria quanto aos aspectos 

regulamentares, cadastrais, atuariais, contábeis e de investimentos. § 1º 

Os recursos de um plano de benefícios não respondem por obrigações 

de outro plano de benefícios operado pela mesma EFPC.

9. Art. 42. [...] § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos 

dados: I - 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, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, 

salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; II - os 

controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do 

qual decorreram danos ao titular dos dados respondem 

solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta 

Lei.

10. Art. 55-J. Compete à ANPD: [...] IV - fiscalizar e aplicar sanções em 

caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à 

legislação, mediante processo administrativo que assegure o 

contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; 

11. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: I - 

advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas; II - 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; III - multa 

diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; IV - 

publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a 

sua ocorrência; V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a 

infração até a sua regularização; VI - eliminação dos dados pessoais a 

que se refere a infração; VII - (VETADO); VIII - (VETADO); IX - (VETADO); X 

- suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 

refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável 

por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo 

controlador; XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos 

dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 

(seis) meses, prorrogável por igual período; XII - proibição parcial ou 

total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.).

12. Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados 

quando provarem: I - que não realizaram o tratamento de dados 

pessoais que lhes é atribuído; II - que, embora tenham realizado o 

tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve 

violação à legislação de proteção de dados; ou III - que o dano é 

decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

13. Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando 

deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança 

que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: I - o modo pelo qual é realizado; II - o 

resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - as 

técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que 

foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da 

violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao 

deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta 

Lei, der causa ao dano.

14. Sem embargo toda a cuidadosa e detida análise empregada pelo 

Pretório Excelso sobre o tema, ainda reside, no mundo jurídico, certa 

indefinição sobre os exatos limites deste termo, motivo pelo qual é 

prudente ao intérprete, ao menos contemporaneamente, não 

compreender, de forma hermética, as balizas conceituais daquilo que 

se compreende por “faturamento”.

15. Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 

bens ou de serviços.

16. Art. 2º. [...] §2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 

cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 

direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, 

serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 

relação de emprego. §3º. Não caracteriza grupo econômico a mera 

identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, 

a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 

interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

17. Art. 65. Esta Lei entra em vigor: I - dia 28 de dezembro de 2018, 

quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 

55-K, 55-L, 58-A e 58-B; I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 

53 e 54; II - em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos.

18. De se observar como será o comportamento da ANPD quando 

diante do primeiro caso de falha no tratamento de dados que envolva 

participantes de planos de benefícios administrados por uma EFPC, 

sobretudo diante das disposições previstas no §4º do art. 52 e no 53 da 

LGPD que, ao menos em tese, podem ser utilizados na tentativa de 

justificar, no Direito Positivo, algum tortuoso caminho para que se 

chegue à imposição de sanções pecuniárias às EPFC  (trazendo aquele 

último dispositivo a previsão de um regulamento de sanções e 

metodologias). In verbis: 

19. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: [...] § 4º No 

cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da 

empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do 

faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a 

infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for 

apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma 

inequívoca e idônea. 

Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento 

próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que 

deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão 

o cálculo do valor-base das sanções de multa.

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação 

de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem.

20. Por evidente, caso haja a intenção de fraudar contratos de seguro, 

a Administração Pública ou mesmo relações de trabalho, poder-se-á 

falar em responsabilização relativa à automutilação; não obstante, 

semelhante esfera punitiva advirá da lesão causada a direitos de 

terceiros (e não em virtude da automutilação em si), motivo pelo qual 

os pressupostos básicos da responsabilidade civil (especialmente o 

atinente ao dano causado afetar a esfera jurídica de outrem) se 

fariam, in casu, perfeitamente presentes.

21. Veja-se, aqui, que não se está a falar em ausência de punição para 

aquele que induz, instiga ou auxilia um terceiro a se suicidar ou se 

automutilar. Em casos tais, por evidente, haveria a afronta à esfera 

jurídica do terceiro em comento, motivo pelo qual tem-se por 

absolutamente ilícita (e, consequentemente, punível) a conduta desse 

agente indutor, instigador ou auxiliador.

22. Motivo pelo qual remetemos o leitor, uma vez mais, às didáticas 

fundamentações esposadas nos Recursos Especiais nº 1.406.109/SP e 

814.465/MS.

23. Art. 52. [...] § 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela 

ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.

24. Conceitua-se como “multiverso” o termo utilizado para descrever o 

conjunto hipotético de universos que, para alguns cientistas – dentre 

eles, o saudoso Stephen Hawking –, podem coexistir e nos quais é 

possível que haja “outras versões” de todos nós, com vidas distintas da 

que levamos no universo que habitamos. Maiores informações podem 

ser obtidas – além, é claro, de livros e periódicos técnicos –, na recente 

publicação da Revista Superinteressante (disponível em: 

https://super.abril.com.br/ciencia/entenda-de-uma-vez-o-que-e-multive

rso/. Acesso em 03/08/2020).

25. Ex-ministro do Tribunal Federal de Recursos (antiga denominação 

do Superior Tribunal de Justiça), notável doutrinador, alcunhado de 

“pai da teoria da Responsabilidade Civil brasileira” em decorrência de 

sua famosa obra “Da Responsabilidade Civil”, lançada em 1944.

26. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o 

interventor e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou 

prejuízos que causarem, por ação ou omissão, às entidades de 

previdência complementar. Parágrafo único. São também 

responsáveis, na forma do caput, os administradores dos 

patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores 

independentes, os avaliadores de gestão e outros profissionais que 

prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio 

de pessoa jurídica contratada.

27. Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das 

entidades de previdência complementar, os servidores do órgão 

regulador e fiscalizador terão livre acesso às respectivas entidades, 

delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer 

documentos, caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às 

penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à 

consecução desse objetivo. [...] § 2º A fiscalização a cargo do Estado não 

exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade pela 

supervisão sistemática das atividades das suas respectivas entidades 

fechadas.

28. Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: I - 

realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e 

não econômicos; II - realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e 

artísticos; ou b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 

desta Lei; III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) 

defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades de 

investigação e repressão de infrações penais; ou IV - 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 nesta Lei.

29. Nossa paródia advém da conhecida reflexão de Otto von Bismark 

de que "Com leis ruins e funcionários bons (juízes), ainda é possível 

governar; entretanto, com funcionários ruins, as melhores leis não 

servirão para nada." (“Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten 

(Richtern) läßt sich immer noch regieren, bei schlechten Beamten aber 

helfen uns die besten Gesetze nichts.”).

Mesmo após a implantação da nova reforma da previdência com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, permanece a 

discussão sobre o papel da iniciativa privada na gestão de contribuições 

e benefícios previdenciários, especialmente diante da dificuldade cada 

vez maior de o Estado prover integralmente esse direito social. 

I. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE HOJE

O cenário atual é apresentado por um regime de previdência privada 

dotado de caráter complementar e organização autônoma em relação à 

previdência social. Inserida no texto constitucional desde 1998 por meio 

da Emenda Constitucional nº 20, a atual redação do art. 202 da 

Constituição Federal evidencia a diferença entre os sistemas estatal e 

privado da previdência, ao fixar neste a facultatividade de ingresso e o 

regime financeiro de capitalização “baseado na formação de reservas 

que garanta o benefício contratado”.

A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, iniciou-se uma 

reformulação das normas infraconstitucionais de previdência privada. 

Sob a peculiar denominação de “previdência complementar”, duas leis 

complementares regulamentaram o art. 202 da Constituição Federal: a 

Lei Complementar nº 109/2001, para tratar das normas básicas desse 

regime previdenciário, e a Lei Complementar nº 108/2001. para regular a 

relação entre os entes da administração pública de todos os níveis e as 

respectivas pessoas jurídicas que operam os planos previdenciários por 

eles patrocinados. Como consequência, foi totalmente revogada a Lei nº 

6.435/1977, diploma legal que vinha regulando o regime até então. 

Desde o advento da Lei nº 6.435/1977, o regime de previdência 

complementar vem sendo operado por pessoas jurídicas de direito 

privado que têm por objetivo principal instituir e executar planos de 

benefício de caráter previdenciário, mediante aprovação, fiscalização e 

regulamentação de órgãos públicos federais com competência 

específica. São as atualmente chamadas “entidades de previdência 

complementar”. 

As entidades de previdência complementar são classificadas em duas 

espécies: as instituídas sob forma de sociedades anônimas são 

consideradas entidades abertas de previdência complementar (EAPC), 

enquanto aquelas estruturadas sob forma de fundações de direito 

privado são chamadas de entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC). 

Essa dicotomia entre EAPC e EFPC tem grande relevo no regime de 

previdência complementar, tanto em razão do sistema de fiscalização e 

regulação a que estão submetidas, quanto à sua governança, finalidade 

lucrativa e características do público-alvo. Enquanto as EAPC têm 

finalidade lucrativa e podem fornecer planos de previdência a quem se 

interessar – numa típica relação de consumo1  – as EFPC não visam lucro 

e operam planos de previdência destinados exclusivamente a um grupo 

determinado de pessoas físicas – os chamados “participantes” – 

identificável pelo vínculo estabelecido com outra pessoa jurídica – 

chamada de “patrocinador” ou “instituidor”. 

Uma vez estabelecido o vínculo jurídico a entidade de previdência 

complementar, os participantes passam a ser titulares de direitos e 

obrigações em relação ao plano de previdência aderido – chamado de 

“plano de benefícios” – para o qual efetuam pagamentos periódicos sob 

forma de “contribuições”, que são administrados pela referida entidade.

Por meio dessa obrigação de longo prazo, os participantes visam 

alcançar o direito de receber do plano de benefícios uma renda futura 

sob forma de “benefício”, seja para si – que então passará a estar na 

figura de “assistido” – seja para terceiros por este indicado – os 

chamados “beneficiários”.

Há diferença entre as EAPC e EFPC também no que tange ao perfil do 

participante. Enquanto naquela o público-alvo abrange todo o mercado 

de consumo sem qualquer distinção – mas com a necessária subsunção 

às regras do Código de Defesa do Consumidor –, nesta última a 

qualidade de participante pressupõe que a pessoa física interessada 

esteja previamente vinculada a um patrocinador ou a um instituidor. 

O vínculo do participante com o patrocinador se estabelece geralmente 

mediante relação laboral, a lhe garantir a opção por ingressar num 

plano de previdência complementar como uma vantagem oferecida 

pela política de recursos humanos da pessoa jurídica empregadora, mas 

desatrelada ao contrato de trabalho por explícita vedação 

constitucional2. Já com o instituidor, o vínculo é de natureza associativa 

e com plena liberdade3, porquanto se estabelece com pessoas jurídicas 

caracterizadas por aglutinar pessoas físicas, como se detalhará adiante. 

As distinções também são estabelecidas pela modalidade dos planos de 

benefícios que operam. As EAPC oferecem os chamados “Plano 

Gerador de Benefícios Livres” (PGBL) e “Vida Gerador de Benefícios 

Livres” (VGBL), planos com nítida característica financeira e securitária. 

Já as modalidades dos planos de benefícios operados pelas EFPC são 

sob a forma de “Benefício Definido” (BD), “Contribuição Variável” (CV) e 

Contribuição Definida (CD); embora a forma de constituição das 

reservas e do cálculo dos benefícios sejam distintas entre si, tais 

modalidades conservam, em maior ou menor grau, natureza 

previdenciária mais assemelhada àquela operada no regime de 

previdência social. 

As relações jurídicas estabelecidas na previdência complementar se 

baseiam no contrato. São instrumentos obrigacionais celebrados entre 

as distintas partes envolvidas e com finalidades específicas. Entre as 

pessoas jurídicas patrocinadora e instituidora dos planos previdenciários 

e a entidade de previdência complementar celebra-se o convênio de 

adesão . Já o vínculo entre os participantes e a entidade de previdência 

complementar se estabelece mediante regulamento do plano de 

benefícios5. E a própria entidade de previdência complementar tem 

sua estrutura e funcionamento regulados por meio do estatuto6; nesse 

caso, as EFPC diferenciam-se pelo fato de a legislação prever que 

participantes/assistidos e patrocinadores/instituidores façam parte da 

sua governança, por intermédio de seus representantes nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal7.

II. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADO E SEU PAPEL NA 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Ao longo dos mais de quarenta anos do regime de previdência 

complementar brasileiro, a representação da coletividade de 

participantes e assistidos vêm se estabelecendo por meio dos 

sindicatos dos trabalhadores e das associações, especialmente as 

associações de aposentados, cujo relacionamento com as EFPC vem 

apresentando importantes modificações a merecer abordagem e, 

sobretudo, reflexão. 

Atores fundamentais na interlocução com as EFPC e respectivas 

patrocinadoras, as associações de aposentados foram geralmente 

constituídas a partir da identidade coletiva dos seus membros e da 

necessidade de manterem os relacionamentos interpessoais e as trocas 

de experiência após décadas de convívio social no ambiente de 

trabalho. Muitas delas surgiram do meio sindical, a partir dos 

departamentos de aposentados dos respectivos sindicatos de 

trabalhadores, o que explica em grande parte a presença de 

ex-sindicalistas em seu corpo diretivo e a natureza de suas ações, seja 

no aspecto político ou até mesmo judicial. 

A criação das associações de aposentados é plenamente justificável. 

Afinal, diferentemente de países mais evoluídos nos quais o idoso é 

respeitado e possui papéis sociais importantes, ainda se cultiva no 

Brasil a cultura de preconceito em relação ao idoso ao injustamente 

relacioná-lo como alguém incapaz, improdutivo e dependente8. Assim, 

os trabalhos direcionados às pessoas pertencentes à terceira idade 

como os desenvolvidos pelas associações constrói a identidade do 

grupo, fortalece seus integrantes e ressalta fragilidade dessa falsa 

percepção a respeito dos idosos, por demonstrar que estes têm muito a 

contribuir em todos os aspectos.

A relação entre associações de aposentados e EFPC vem passando por 

etapas importantes, especialmente nas últimas duas décadas. De 

participação por vezes figurativa no início, muitas das associações 

passaram a ganhar relevância por meio da estratégia do confronto com 

as EFPC e patrocinadoras. A partir do ajuizamento de demandas de 

massa, algumas associações estimularam atuações ofensivas de seus 

associados contra as EFPC. Muitas dessas ações, contudo, se revelaram 

equivocadas e pouco úteis para todos os envolvidos, pois implicaram 

apenas mais custos para os planos de benefícios9 e atritos 

desnecessários num ambiente onde deveria prevalecer a cooperação. 

Atualmente, porém, tem se verificado que as lições do passado foram 

aprendidas e vêm possibilitando a escolha de novos rumos na relação 

entre as associações de aposentados e as EFPC. 

Por um lado, as associações de aposentados paulatinamente vêm se 

convencendo de que, diante das limitações de sua estrutura, têm de 

direcionar sua estratégia em ações mais precisas e efetivas. Percebem 

com mais nitidez que a defesa dos direitos de seus associados, 

enquanto participantes e assistidos, passa pela preservação da higidez e 

do equilíbrio do plano previdenciário e por evitar o uso de medidas que 

impliquem onerações a serem suportadas, ao final, pelos próprios 

aposentados. 

Por outro lado, as EFPC têm percebido a necessidade de dar maior 

atenção aos aposentados, seus assistidos, não apenas por serem a razão 

de suas existências, mas também por serem atores fundamentais na 

conquista de novos mercados de forma segura e inteligente, de modo a 

garantir crescimento sustentável de suas operações.

As questões econômicas também estão impulsionando uma nova 

atitude entre associações de aposentados e EFPC. A diminuição da 

receita das contribuições em razão da estagnação da economia, da 

redução do poder aquisitivo de seus associados, o envelhecimento do 

grupo e as desfiliações decorrentes do descrédito gerado por alguns 

equívocos do passado vêm impulsionando essas instituições a buscar 

novas formas de angariar mais associados. 

Por outro lado, as EFPC também sofrem com o desaquecimento da 

economia e a excessiva regulação que desestimula a formação de novos 

planos e ingressos de novos patrocinadores. Também pesa a 

estagnação do setor, agravado pelo risco da diminuição do número de 

participantes em razão do envelhecimento e morte do grupo de mais 

antigo sem o correspondente ingresso de participantes mais novos. 

Todos esses desafios estão sendo enfrentados com o acréscimo de 

fatores financeiros, legais e tecnológicos que dificultam a ampliação do 

número de vagas de emprego nas patrocinadoras e, 

consequentemente, de novas inscrições nos planos de benefícios. 

III. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS COMO INSTITUIDORAS 

Os novos rumos dessa relação entre associações de aposentados e 

EFPC passam pelo uso de um importante instrumento previsto na 

própria legislação de previdência complementar. Isto porque a Lei 

Complementar nº 109/2001 permite às EFPC oferecerem planos de 

benefícios aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas “instituidores”10. Trata-se 

da chamada “previdência associativa”.

Considerada uma das inovações trazidas naquela lei e inspirada nas 

experiências de países com estruturado sistema de previdência, a 

previdência associativa tem o intuito de ampliar a cobertura 

previdenciária, para permitir que trabalhadores sem vínculo 

empregatício também tenham a oportunidade de tornarem 

participantes de planos de benefícios operados pelas EFPC. Essa 

intenção ficou expressa na Exposição de Motivos nº 28, de 15/3/1999, 

levada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional quando da 

apresentação do projeto de lei do qual se originou a Lei Complementar 

nº 109/200111 : 

 “16) Inspirada em experiências bem-sucedidas em países da União 

Européia e nos Estados Unidos, outra inovação deste projeto é a criação 

da figura do instituidor, como forma de constituição de entidades 

fechadas de previdência complementar. Trata-se de possibilitar a 

pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, a opção de 

instituir para seus associados ou membros uma entidade fechada de 

previdência complementar, além de contribuir para a expansão do 

regime. O instituidor democratizará o acesso de expressiva parcela da 

população à previdência complementar, antes restrito aos empregados 

de uma empresa, chamada patrocinadora.”

Embora tenha a intenção de ampliar a oferta de planos de benefício 

operados pelas EFPC, a Lei Complementar nº 109/2001 condicionou a 

criação dos planos instituídos por instituidor ao cumprimento de dois 

requisitos essenciais: (i) que a gestão das reservas previdenciárias seja 

terceirizada mediante contratação de instituição especializada 

autorizada a funcionar pelo Banco Central ou outro órgão competente e 

(ii) que a oferta seja feita exclusivamente de plano da modalidade de 

Contribuição Definida12(CD). 

Com a exigência desses requisitos essenciais, a Lei Complementar nº 

109/2001 deixou claro que a gestão dos recursos deva ser realizada por 

meio de carteiras administradas ou de fundos de investimento13, para se 

conferir o maior profissionalismo possível na gestão de um plano de 

previdência complementar sem risco de déficit. Quanto à exigência de 

instituição e plano na modalidade CD, buscou-se a possibilidade de 

pagamento de benefícios programados cujo valor seja diretamente 

proporcional ao volume acumulado pelo participante em sua conta 

individual, considerando-se o resultado líquido da aplicação, os valores 

aportados e forma de pagamento por prazo determinado ou 

equivalente a um percentual do saldo de conta14.

  

No ano seguinte à entrada em vigor da Lei Complementar nº 109/2001, o 

já extinto Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) 

editou a Resolução nº 12/2002, que regulamenta a constituição e 

funcionamento das EFPC e planos de benefícios constituídos por 

Instituidor. Naquela norma ficou estabelecido que, dentre outros, são 

considerados instituidores15 as “associações profissionais, legalmente 

constituídas” e “outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas 

pelo órgão fiscalizador”. Tais disposições permitiram, com isto, o 

enquadramento da associação de aposentados como instituidor. 

Além da definição do instituidor, a Resolução nº 12/2002 estabeleceu 

outras garantias importantes para o fomento desse tipo de plano 

previdenciário. Fixou-se a regra de individualização das contas em nome 

de cada participante – representado por quantidades de quotas 

relativas ao patrimônio do plano16 -, determinou-se que os recursos 

previdenciários sejam segregados do patrimônio do instituidor e da 

EFPC17 além do oferecimento do plano a todos os associados, os quais 

terão a liberdade de aderir ou não. 

Ao aderir ao plano de previdência complementar instituído pela 

associação, caberá apenas ao associado contribuir como participante, 

muito embora possa eventualmente receber recursos de terceiros18. 

Além de ter seu patrimônio social protegido, a associação está 

desobrigada a fazer contribuição em favor de seus associados, sem 

prejuízo de poder fazê-la aos seus membros ou aos seus empregados 

que aderirem a plano, desde que seja mediante contrato específico com 

a EFPC19, sem que isto implique a constituição de um direito trabalhista 

ou de deveres típicos da relação de patrocínio.

IV. O “PLANO FAMÍLIA”

Em 2015, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 

sucessor do CGPC, instituiu medida que permite a ampliação do 

número de participantes dos planos de benefícios instituídos por 

associações. Por meio da Resolução CNPC nº 18, de 30/3/201520 , 

alterou-se a Resolução CGPC nº 12/2002 para permitir o oferecimento de 

plano de benefícios não apenas ao associado definido no estatuto da 

associação, mas também a outras pessoas físicas indiretamente 

vinculadas àquela instituidora, pessoas físicas vinculadas a pessoas 

jurídicas vinculadas ao instituidor por linha direta ou indireta, além de 

cônjuges e dependentes econômicos. Instituiu-se com isto o chamado 

“plano família”.

Três anos depois, deu-se um mais um passo na ampliação da cobertura 

previdenciária proporcionada pela previdência complementar 

associativa. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) editou a Instrução nº 9, de 21/11/2018, que operacionalizou o 

plano família. Consolidou-se o conceito de participante para além dos 

atuais associados. Operacionalizou-se a regra que permitia ao plano de 

previdência receber o ingresse de membros com vínculo direto ou 

indireto à associação, além de cônjuges e dependentes econômicos dos 

seus associados participantes21.

Em outras palavras, além dos associados, seus cônjuges, filhos, enteados 

e netos – bem como empregados das associações instituidoras, de 

integrantes de pessoas jurídicas a elas vinculadas e seus respectivos 

familiares –, também poderão ingressar nos planos instituídos e se 

tornar participantes com os mesmos direitos e deveres previstos no 

regulamento do plano de benefícios. Poderão, enfim, ter as mesmas 

oportunidades que os associados: contribuirão para uma entidade sem 

fins lucrativos, obterão vantagens tributárias decorrentes das 

contribuições efetuadas, auferirão uma rentabilidade de suas reservas 

geralmente superior àquela oferecida por outras instituições financeiras 

e terão a possibilidade inclusive de, ao final, serem titulares do direito 

aos benefícios previdenciários oferecidos pelo plano de benefícios 

aderido, de acordo com as regras previstas no regulamento.

Trata-se de uma medida salutar tanto para a EFPC quanto para a 

associação de aposentado instituidora do plano. Ganha a EFPC, pois o 

aumento do número de participantes permitirá, no curto prazo, ganho 

de escala na administração do plano de benefícios com diminuição dos 

custos per capita, além de maior margem de negociação da gestão dos 

ativos com taxas de administração competitivas e que repercutem em 

maior rentabilidade das reservas. No longo prazo, conseguirá a 

perenidade de suas operações, com a expectativa de adesão de uma 

massa de contribuintes ainda jovem e, portanto, com longo tempo de 

contribuição pela frente. 

Também ganha a associação de aposentados instituidora de planos de 

benefício, pois não só terá a possibilidade de ampliar a base social com 

os familiares de seus membros, como também conseguirá arregimentar 

novos associados e respectivos parentes, com aumento da receita de 

contribuições sem implicar o recrudescimento do custo operacional. 

Importante salientar que a atual geração de idosos, chamada geração 

baby boomer22, tem se preocupado com o fato de a geração à qual 

pertence seus filhos não estar tendo as mesmas condições de formar 

patrimônio e tampouco os mesmos direitos previdenciários.

V. OS BÔNUS E ÔNUS DO INSTITUIDOR

Há uma vantagem adicional para o instituidor. Sua figura se assemelha 

ao do patrocinador para fins de governança. Como, em geral, o plano 

instituído é oferecido por EFPC que já tem pelo menos um 

patrocinador, ao criá-lo esta passa a se tornar entidade qualificada 

como “multipatrocinada”. Quando a EFPC se encontra nessa qualidade, 

a composição dos seus conselhos deliberativo e fiscal poderá levar em 

consideração os critérios de número de participantes vinculados a cada 

patrocinador ou instituidor e depois o montante dos respectivos 

patrimônios23. Assim, abre-se a possibilidade de a associação de 

aposentados ter mais cadeiras nos conselhos que o patrocinador, caso o 

plano de benefícios do qual seja instituidora tenha mais participantes 

que o plano do patrocinador, salvo se houver limitações previstas no 

estatuto da EFPC.

A legislação prevê não só direitos, mas também importantes obrigações 

a serem observadas pela associação de aposentados enquanto 

instituidora de plano de benefícios operado por EFPC. Tal como o 

patrocinador, o instituidor tem o dever de também supervisionar e 

fiscalizar sistematicamente os planos de benefícios instituídos e as 

atividades das respectivas EFPC24 e podem inclusive receber da Previc 

informações sigilosas imprescindíveis para o desempenho das funções 

de supervisão, com as cautelas legais25.

Ademais, eventual extinção da relação com a EFPC ou do próprio plano 

instituído somente ocorrerá mediante autorização do órgão fiscalizador 

e após o instituidor cumprir os compromissos assumidos com a EFPC 

relativamente aos seus participantes e assistidos, além das obrigações 

legais existentes até a data de retirada ou extinção do plano26. 

Além das responsabilidades inerentes ao cargo de membro do conselho 

deliberativo ou fiscal da EFPC, a lei prevê que os administradores da 

instituidora também podem ser responsabilizados por eventuais danos 

ou prejuízos que causarem à EFPC, seja por ação ou por omissão27. Essa 

possibilidade legal ressalta a importância de os administradores da 

instituidora estarem sempre capacitados e preparados para assumir 

essa tarefa, a fim de que a relação com a EFPC seja desenvolvida em 

conformidade com a legislação e, com isto, se mitigue os riscos 

decorrentes da responsabilidade civil.

Para figurar como instituidora de plano de benefício administrado por 

EFPC, é necessário que a associação de aposentados não apenas 

observe a legislação atinente à matéria, mas também se estruture 

juridicamente para assumir essa qualidade. Isto implica a atualização de 

seu estatuto, inclusive com a criação de novas categorias de associados, 

o que pode inclusive possibilitar a ampliação do número de associados 

sem impactar a governança interna.

VI. CONCLUSÃO

Portanto, tem-se o início de uma nova era na relação entre associações 

de aposentados e EFPC, potencializada pelas recentes alterações da 

legislação de previdência complementar no sentido de ampliar a 

cobertura previdenciária por meio dos planos família e, com isto, 

aumentar o número de contribuintes para ambas as instituições. 

Contudo, aos dirigentes e conselheiros da instituidora e da EFPC 

precisam ter a consciência de que se trata um relacionamento 

institucional de longo prazo e dotado de regulação que há de ser 

conhecida, porquanto as novas adesões ao plano de benefícios 

implicarão o estabelecimento de relações jurídicas estáveis e capazes de 

garantir o bem-estar dos participantes associados e de seus familiares 

ao longo das próximas décadas.
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auditores independentes, os avaliadores de gestão e outros 

profissionais que prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou 
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 

Notas

1. Advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e Especialista em Direito Societário e Mercado de 

Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Sócio do escritório 

Balera, Berbel & Mitne Advogados. Militante no segmento de 

Previdência Complementar e Mercado de Capitais desde 2012.

2. Regra geral, pode-se conceituar a Ciência do Direito como o modelo 

metodológico que busca, de forma ordenada, sistematizar o conjunto 

de princípios e regras que compõem o denominado “Direito Positivo” 

(isto é, o Direito posto, normatizado), buscando, sob essa base de 

atuação, solucionar problemas ligados à sua interpretação e 

aplicação.

3. “Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como 

são feitas as salsichas e as leis”, também encontrada, em traduções 

alternativas, como “Leis, como salsichas, deixam de inspirar respeito na 

proporção em que sabemos como elas são feitas”, ou “Se as pessoas 

soubessem como são feitas leis e salsichas, ninguém comeria 

salsichas”.

4. Recursos estes titularizados pelos seus participantes, consoante 

veremos mais adiante.

5. Denominada na LC nº 109/01 como “sociedade civil”, expressão essa 

não mais utilizada após a entrada em vigor do atual Código Civil.

6. Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, 

observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e 

fiscalizador: [...] II - portabilidade do direito acumulado pelo 

participante para outro plano; III - resgate da totalidade das 

contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as 

parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

7. Dada a importância do ponto para a exata compreensão da 

problematização que se virá, citamos cristalinos julgados do e. Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: “[...] Embora as entidades de 

previdência privada administrem os planos, não pertence a elas o 

patrimônio comum, que deve ser estruturado com o objetivo de 

constituir reservas que possam, efetivamente, assegurar, nos termos do 

art. 202 da CF, os benefícios contratados num período de longo prazo. 

Ademais, o artigo 34 da LC n. 109/2001 deixa límpido que as 

entidades de previdência privada fechada apenas administram os 

planos, isto é, não são as detentoras do patrimônio acumulado, que 

pertence aos participantes e beneficiários - verdadeiros proprietários 

do fundo formado.  3. Assim, o fundo formado tem patrimônio 

segredado do patrocinador, de modo que o custeio dos planos de 

benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, 

inclusive assistidos e, conforme art. 21 da Lei Complementar 109/2001, 

eventuais resultados deficitários deverão ser equacionados por 

patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre 

as suas contribuições, conforme disposições infralegais oriundas do 

órgão regulador e fiscalizador. [...]” (REsp 1.406.109/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/11/2013) (grifamos) / “[...] 

As entidades de previdência privada fechada administram os planos, 

mas não são as detentoras de seu patrimônio, que é constituído com 

o objetivo de assegurar o custeio das despesas comuns, de sorte que 

a indevida isenção de contribuição, em prejuízo de terceiros, é 

providência vedada pelo artigo 3º, VI, da Lei Complementar 109/2001, 

que impõe ao Estado proteger os interesses dos participantes e 

assistidos dos planos de benefícios. [...]” (REsp 814.465/MS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2011) (grifamos). 

8. Resolução CGPC nº 14/2004: Art. 3º Cada plano de benefícios possui 

independência patrimonial em relação aos demais planos de 

benefícios, bem como identidade própria quanto aos aspectos 

regulamentares, cadastrais, atuariais, contábeis e de investimentos. § 1º 

Os recursos de um plano de benefícios não respondem por obrigações 

de outro plano de benefícios operado pela mesma EFPC.

9. Art. 42. [...] § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos 

dados: I - 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, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, 

salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; II - os 

controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do 

qual decorreram danos ao titular dos dados respondem 

solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta 

Lei.

10. Art. 55-J. Compete à ANPD: [...] IV - fiscalizar e aplicar sanções em 

caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à 

legislação, mediante processo administrativo que assegure o 

contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; 

11. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: I - 

advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas; II - 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; III - multa 

diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; IV - 

publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a 

sua ocorrência; V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a 

infração até a sua regularização; VI - eliminação dos dados pessoais a 

que se refere a infração; VII - (VETADO); VIII - (VETADO); IX - (VETADO); X 

- suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 

refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável 

por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo 

controlador; XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos 

dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 

(seis) meses, prorrogável por igual período; XII - proibição parcial ou 

total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.).

12. Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados 

quando provarem: I - que não realizaram o tratamento de dados 

pessoais que lhes é atribuído; II - que, embora tenham realizado o 

tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve 

violação à legislação de proteção de dados; ou III - que o dano é 

decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

13. Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando 

deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança 

que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: I - o modo pelo qual é realizado; II - o 

resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - as 

técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que 

foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da 

violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao 

deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta 

Lei, der causa ao dano.

14. Sem embargo toda a cuidadosa e detida análise empregada pelo 

Pretório Excelso sobre o tema, ainda reside, no mundo jurídico, certa 

indefinição sobre os exatos limites deste termo, motivo pelo qual é 

prudente ao intérprete, ao menos contemporaneamente, não 

compreender, de forma hermética, as balizas conceituais daquilo que 

se compreende por “faturamento”.

15. Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 

bens ou de serviços.

16. Art. 2º. [...] §2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 

cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 

direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, 

serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 

relação de emprego. §3º. Não caracteriza grupo econômico a mera 

identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, 

a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 

interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

17. Art. 65. Esta Lei entra em vigor: I - dia 28 de dezembro de 2018, 

quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 

55-K, 55-L, 58-A e 58-B; I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 

53 e 54; II - em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos.

18. De se observar como será o comportamento da ANPD quando 

diante do primeiro caso de falha no tratamento de dados que envolva 

participantes de planos de benefícios administrados por uma EFPC, 

sobretudo diante das disposições previstas no §4º do art. 52 e no 53 da 

LGPD que, ao menos em tese, podem ser utilizados na tentativa de 

justificar, no Direito Positivo, algum tortuoso caminho para que se 

chegue à imposição de sanções pecuniárias às EPFC  (trazendo aquele 

último dispositivo a previsão de um regulamento de sanções e 

metodologias). In verbis: 

19. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: [...] § 4º No 

cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da 

empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do 

faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a 

infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for 

apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma 

inequívoca e idônea. 

Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento 

próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que 

deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão 

o cálculo do valor-base das sanções de multa.

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação 

de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem.

20. Por evidente, caso haja a intenção de fraudar contratos de seguro, 

a Administração Pública ou mesmo relações de trabalho, poder-se-á 

falar em responsabilização relativa à automutilação; não obstante, 

semelhante esfera punitiva advirá da lesão causada a direitos de 

terceiros (e não em virtude da automutilação em si), motivo pelo qual 

os pressupostos básicos da responsabilidade civil (especialmente o 

atinente ao dano causado afetar a esfera jurídica de outrem) se 

fariam, in casu, perfeitamente presentes.

21. Veja-se, aqui, que não se está a falar em ausência de punição para 

aquele que induz, instiga ou auxilia um terceiro a se suicidar ou se 

automutilar. Em casos tais, por evidente, haveria a afronta à esfera 

jurídica do terceiro em comento, motivo pelo qual tem-se por 

absolutamente ilícita (e, consequentemente, punível) a conduta desse 

agente indutor, instigador ou auxiliador.

22. Motivo pelo qual remetemos o leitor, uma vez mais, às didáticas 

fundamentações esposadas nos Recursos Especiais nº 1.406.109/SP e 

814.465/MS.

23. Art. 52. [...] § 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela 

ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.

24. Conceitua-se como “multiverso” o termo utilizado para descrever o 

conjunto hipotético de universos que, para alguns cientistas – dentre 

eles, o saudoso Stephen Hawking –, podem coexistir e nos quais é 

possível que haja “outras versões” de todos nós, com vidas distintas da 

que levamos no universo que habitamos. Maiores informações podem 

ser obtidas – além, é claro, de livros e periódicos técnicos –, na recente 

publicação da Revista Superinteressante (disponível em: 

https://super.abril.com.br/ciencia/entenda-de-uma-vez-o-que-e-multive

rso/. Acesso em 03/08/2020).

25. Ex-ministro do Tribunal Federal de Recursos (antiga denominação 

do Superior Tribunal de Justiça), notável doutrinador, alcunhado de 

“pai da teoria da Responsabilidade Civil brasileira” em decorrência de 

sua famosa obra “Da Responsabilidade Civil”, lançada em 1944.

26. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o 

interventor e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou 

prejuízos que causarem, por ação ou omissão, às entidades de 

previdência complementar. Parágrafo único. São também 

responsáveis, na forma do caput, os administradores dos 

patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores 

independentes, os avaliadores de gestão e outros profissionais que 

prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio 

de pessoa jurídica contratada.

27. Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das 

entidades de previdência complementar, os servidores do órgão 

regulador e fiscalizador terão livre acesso às respectivas entidades, 

delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer 

documentos, caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às 

penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à 

consecução desse objetivo. [...] § 2º A fiscalização a cargo do Estado não 

exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade pela 

supervisão sistemática das atividades das suas respectivas entidades 

fechadas.

28. Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: I - 

realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e 

não econômicos; II - realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e 

artísticos; ou b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 

desta Lei; III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) 

defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades de 

investigação e repressão de infrações penais; ou IV - 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 nesta Lei.

29. Nossa paródia advém da conhecida reflexão de Otto von Bismark 

de que "Com leis ruins e funcionários bons (juízes), ainda é possível 

governar; entretanto, com funcionários ruins, as melhores leis não 

servirão para nada." (“Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten 

(Richtern) läßt sich immer noch regieren, bei schlechten Beamten aber 

helfen uns die besten Gesetze nichts.”).

Mesmo após a implantação da nova reforma da previdência com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, permanece a 

discussão sobre o papel da iniciativa privada na gestão de contribuições 

e benefícios previdenciários, especialmente diante da dificuldade cada 

vez maior de o Estado prover integralmente esse direito social. 

I. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE HOJE

O cenário atual é apresentado por um regime de previdência privada 

dotado de caráter complementar e organização autônoma em relação à 

previdência social. Inserida no texto constitucional desde 1998 por meio 

da Emenda Constitucional nº 20, a atual redação do art. 202 da 

Constituição Federal evidencia a diferença entre os sistemas estatal e 

privado da previdência, ao fixar neste a facultatividade de ingresso e o 

regime financeiro de capitalização “baseado na formação de reservas 

que garanta o benefício contratado”.

A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, iniciou-se uma 

reformulação das normas infraconstitucionais de previdência privada. 

Sob a peculiar denominação de “previdência complementar”, duas leis 

complementares regulamentaram o art. 202 da Constituição Federal: a 

Lei Complementar nº 109/2001, para tratar das normas básicas desse 

regime previdenciário, e a Lei Complementar nº 108/2001. para regular a 

relação entre os entes da administração pública de todos os níveis e as 

respectivas pessoas jurídicas que operam os planos previdenciários por 

eles patrocinados. Como consequência, foi totalmente revogada a Lei nº 

6.435/1977, diploma legal que vinha regulando o regime até então. 

Desde o advento da Lei nº 6.435/1977, o regime de previdência 

complementar vem sendo operado por pessoas jurídicas de direito 

privado que têm por objetivo principal instituir e executar planos de 

benefício de caráter previdenciário, mediante aprovação, fiscalização e 

regulamentação de órgãos públicos federais com competência 

específica. São as atualmente chamadas “entidades de previdência 

complementar”. 

As entidades de previdência complementar são classificadas em duas 

espécies: as instituídas sob forma de sociedades anônimas são 

consideradas entidades abertas de previdência complementar (EAPC), 

enquanto aquelas estruturadas sob forma de fundações de direito 

privado são chamadas de entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC). 

Essa dicotomia entre EAPC e EFPC tem grande relevo no regime de 

previdência complementar, tanto em razão do sistema de fiscalização e 

regulação a que estão submetidas, quanto à sua governança, finalidade 

lucrativa e características do público-alvo. Enquanto as EAPC têm 

finalidade lucrativa e podem fornecer planos de previdência a quem se 

interessar – numa típica relação de consumo1  – as EFPC não visam lucro 

e operam planos de previdência destinados exclusivamente a um grupo 

determinado de pessoas físicas – os chamados “participantes” – 

identificável pelo vínculo estabelecido com outra pessoa jurídica – 

chamada de “patrocinador” ou “instituidor”. 

Uma vez estabelecido o vínculo jurídico a entidade de previdência 

complementar, os participantes passam a ser titulares de direitos e 

obrigações em relação ao plano de previdência aderido – chamado de 

“plano de benefícios” – para o qual efetuam pagamentos periódicos sob 

forma de “contribuições”, que são administrados pela referida entidade.

Por meio dessa obrigação de longo prazo, os participantes visam 

alcançar o direito de receber do plano de benefícios uma renda futura 

sob forma de “benefício”, seja para si – que então passará a estar na 

figura de “assistido” – seja para terceiros por este indicado – os 

chamados “beneficiários”.

Há diferença entre as EAPC e EFPC também no que tange ao perfil do 

participante. Enquanto naquela o público-alvo abrange todo o mercado 

de consumo sem qualquer distinção – mas com a necessária subsunção 

às regras do Código de Defesa do Consumidor –, nesta última a 

qualidade de participante pressupõe que a pessoa física interessada 

esteja previamente vinculada a um patrocinador ou a um instituidor. 

O vínculo do participante com o patrocinador se estabelece geralmente 

mediante relação laboral, a lhe garantir a opção por ingressar num 

plano de previdência complementar como uma vantagem oferecida 

pela política de recursos humanos da pessoa jurídica empregadora, mas 

desatrelada ao contrato de trabalho por explícita vedação 

constitucional2. Já com o instituidor, o vínculo é de natureza associativa 

e com plena liberdade3, porquanto se estabelece com pessoas jurídicas 

caracterizadas por aglutinar pessoas físicas, como se detalhará adiante. 

As distinções também são estabelecidas pela modalidade dos planos de 

benefícios que operam. As EAPC oferecem os chamados “Plano 

Gerador de Benefícios Livres” (PGBL) e “Vida Gerador de Benefícios 

Livres” (VGBL), planos com nítida característica financeira e securitária. 

Já as modalidades dos planos de benefícios operados pelas EFPC são 

sob a forma de “Benefício Definido” (BD), “Contribuição Variável” (CV) e 

Contribuição Definida (CD); embora a forma de constituição das 

reservas e do cálculo dos benefícios sejam distintas entre si, tais 

modalidades conservam, em maior ou menor grau, natureza 

previdenciária mais assemelhada àquela operada no regime de 

previdência social. 

As relações jurídicas estabelecidas na previdência complementar se 

baseiam no contrato. São instrumentos obrigacionais celebrados entre 

as distintas partes envolvidas e com finalidades específicas. Entre as 

pessoas jurídicas patrocinadora e instituidora dos planos previdenciários 

e a entidade de previdência complementar celebra-se o convênio de 

adesão . Já o vínculo entre os participantes e a entidade de previdência 

complementar se estabelece mediante regulamento do plano de 

benefícios5. E a própria entidade de previdência complementar tem 

sua estrutura e funcionamento regulados por meio do estatuto6; nesse 

caso, as EFPC diferenciam-se pelo fato de a legislação prever que 

participantes/assistidos e patrocinadores/instituidores façam parte da 

sua governança, por intermédio de seus representantes nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal7.

II. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADO E SEU PAPEL NA 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Ao longo dos mais de quarenta anos do regime de previdência 

complementar brasileiro, a representação da coletividade de 

participantes e assistidos vêm se estabelecendo por meio dos 

sindicatos dos trabalhadores e das associações, especialmente as 

associações de aposentados, cujo relacionamento com as EFPC vem 

apresentando importantes modificações a merecer abordagem e, 

sobretudo, reflexão. 

Atores fundamentais na interlocução com as EFPC e respectivas 

patrocinadoras, as associações de aposentados foram geralmente 

constituídas a partir da identidade coletiva dos seus membros e da 

necessidade de manterem os relacionamentos interpessoais e as trocas 

de experiência após décadas de convívio social no ambiente de 

trabalho. Muitas delas surgiram do meio sindical, a partir dos 

departamentos de aposentados dos respectivos sindicatos de 

trabalhadores, o que explica em grande parte a presença de 

ex-sindicalistas em seu corpo diretivo e a natureza de suas ações, seja 

no aspecto político ou até mesmo judicial. 

A criação das associações de aposentados é plenamente justificável. 

Afinal, diferentemente de países mais evoluídos nos quais o idoso é 

respeitado e possui papéis sociais importantes, ainda se cultiva no 

Brasil a cultura de preconceito em relação ao idoso ao injustamente 

relacioná-lo como alguém incapaz, improdutivo e dependente8. Assim, 

os trabalhos direcionados às pessoas pertencentes à terceira idade 

como os desenvolvidos pelas associações constrói a identidade do 

grupo, fortalece seus integrantes e ressalta fragilidade dessa falsa 

percepção a respeito dos idosos, por demonstrar que estes têm muito a 

contribuir em todos os aspectos.

A relação entre associações de aposentados e EFPC vem passando por 

etapas importantes, especialmente nas últimas duas décadas. De 

participação por vezes figurativa no início, muitas das associações 

passaram a ganhar relevância por meio da estratégia do confronto com 

as EFPC e patrocinadoras. A partir do ajuizamento de demandas de 

massa, algumas associações estimularam atuações ofensivas de seus 

associados contra as EFPC. Muitas dessas ações, contudo, se revelaram 

equivocadas e pouco úteis para todos os envolvidos, pois implicaram 

apenas mais custos para os planos de benefícios9 e atritos 

desnecessários num ambiente onde deveria prevalecer a cooperação. 

Atualmente, porém, tem se verificado que as lições do passado foram 

aprendidas e vêm possibilitando a escolha de novos rumos na relação 

entre as associações de aposentados e as EFPC. 

Por um lado, as associações de aposentados paulatinamente vêm se 

convencendo de que, diante das limitações de sua estrutura, têm de 

direcionar sua estratégia em ações mais precisas e efetivas. Percebem 

com mais nitidez que a defesa dos direitos de seus associados, 

enquanto participantes e assistidos, passa pela preservação da higidez e 

do equilíbrio do plano previdenciário e por evitar o uso de medidas que 

impliquem onerações a serem suportadas, ao final, pelos próprios 

aposentados. 

Por outro lado, as EFPC têm percebido a necessidade de dar maior 

atenção aos aposentados, seus assistidos, não apenas por serem a razão 

de suas existências, mas também por serem atores fundamentais na 

conquista de novos mercados de forma segura e inteligente, de modo a 

garantir crescimento sustentável de suas operações.

As questões econômicas também estão impulsionando uma nova 

atitude entre associações de aposentados e EFPC. A diminuição da 

receita das contribuições em razão da estagnação da economia, da 

redução do poder aquisitivo de seus associados, o envelhecimento do 

grupo e as desfiliações decorrentes do descrédito gerado por alguns 

equívocos do passado vêm impulsionando essas instituições a buscar 

novas formas de angariar mais associados. 

Por outro lado, as EFPC também sofrem com o desaquecimento da 

economia e a excessiva regulação que desestimula a formação de novos 

planos e ingressos de novos patrocinadores. Também pesa a 

estagnação do setor, agravado pelo risco da diminuição do número de 

participantes em razão do envelhecimento e morte do grupo de mais 

antigo sem o correspondente ingresso de participantes mais novos. 

Todos esses desafios estão sendo enfrentados com o acréscimo de 

fatores financeiros, legais e tecnológicos que dificultam a ampliação do 

número de vagas de emprego nas patrocinadoras e, 

consequentemente, de novas inscrições nos planos de benefícios. 

III. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS COMO INSTITUIDORAS 

Os novos rumos dessa relação entre associações de aposentados e 

EFPC passam pelo uso de um importante instrumento previsto na 

própria legislação de previdência complementar. Isto porque a Lei 

Complementar nº 109/2001 permite às EFPC oferecerem planos de 

benefícios aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas “instituidores”10. Trata-se 

da chamada “previdência associativa”.

Considerada uma das inovações trazidas naquela lei e inspirada nas 

experiências de países com estruturado sistema de previdência, a 

previdência associativa tem o intuito de ampliar a cobertura 

previdenciária, para permitir que trabalhadores sem vínculo 

empregatício também tenham a oportunidade de tornarem 

participantes de planos de benefícios operados pelas EFPC. Essa 

intenção ficou expressa na Exposição de Motivos nº 28, de 15/3/1999, 

levada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional quando da 

apresentação do projeto de lei do qual se originou a Lei Complementar 

nº 109/200111 : 

 “16) Inspirada em experiências bem-sucedidas em países da União 

Européia e nos Estados Unidos, outra inovação deste projeto é a criação 

da figura do instituidor, como forma de constituição de entidades 

fechadas de previdência complementar. Trata-se de possibilitar a 

pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, a opção de 

instituir para seus associados ou membros uma entidade fechada de 

previdência complementar, além de contribuir para a expansão do 

regime. O instituidor democratizará o acesso de expressiva parcela da 

população à previdência complementar, antes restrito aos empregados 

de uma empresa, chamada patrocinadora.”

Embora tenha a intenção de ampliar a oferta de planos de benefício 

operados pelas EFPC, a Lei Complementar nº 109/2001 condicionou a 

criação dos planos instituídos por instituidor ao cumprimento de dois 

requisitos essenciais: (i) que a gestão das reservas previdenciárias seja 

terceirizada mediante contratação de instituição especializada 

autorizada a funcionar pelo Banco Central ou outro órgão competente e 

(ii) que a oferta seja feita exclusivamente de plano da modalidade de 

Contribuição Definida12(CD). 

Com a exigência desses requisitos essenciais, a Lei Complementar nº 

109/2001 deixou claro que a gestão dos recursos deva ser realizada por 

meio de carteiras administradas ou de fundos de investimento13, para se 

conferir o maior profissionalismo possível na gestão de um plano de 

previdência complementar sem risco de déficit. Quanto à exigência de 

instituição e plano na modalidade CD, buscou-se a possibilidade de 

pagamento de benefícios programados cujo valor seja diretamente 

proporcional ao volume acumulado pelo participante em sua conta 

individual, considerando-se o resultado líquido da aplicação, os valores 

aportados e forma de pagamento por prazo determinado ou 

equivalente a um percentual do saldo de conta14.

  

No ano seguinte à entrada em vigor da Lei Complementar nº 109/2001, o 

já extinto Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) 

editou a Resolução nº 12/2002, que regulamenta a constituição e 

funcionamento das EFPC e planos de benefícios constituídos por 

Instituidor. Naquela norma ficou estabelecido que, dentre outros, são 

considerados instituidores15 as “associações profissionais, legalmente 

constituídas” e “outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas 

pelo órgão fiscalizador”. Tais disposições permitiram, com isto, o 

enquadramento da associação de aposentados como instituidor. 

Além da definição do instituidor, a Resolução nº 12/2002 estabeleceu 

outras garantias importantes para o fomento desse tipo de plano 

previdenciário. Fixou-se a regra de individualização das contas em nome 

de cada participante – representado por quantidades de quotas 

relativas ao patrimônio do plano16 -, determinou-se que os recursos 

previdenciários sejam segregados do patrimônio do instituidor e da 

EFPC17 além do oferecimento do plano a todos os associados, os quais 

terão a liberdade de aderir ou não. 

Ao aderir ao plano de previdência complementar instituído pela 

associação, caberá apenas ao associado contribuir como participante, 

muito embora possa eventualmente receber recursos de terceiros18. 

Além de ter seu patrimônio social protegido, a associação está 

desobrigada a fazer contribuição em favor de seus associados, sem 

prejuízo de poder fazê-la aos seus membros ou aos seus empregados 

que aderirem a plano, desde que seja mediante contrato específico com 

a EFPC19, sem que isto implique a constituição de um direito trabalhista 

ou de deveres típicos da relação de patrocínio.

IV. O “PLANO FAMÍLIA”

Em 2015, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 

sucessor do CGPC, instituiu medida que permite a ampliação do 

número de participantes dos planos de benefícios instituídos por 

associações. Por meio da Resolução CNPC nº 18, de 30/3/201520 , 

alterou-se a Resolução CGPC nº 12/2002 para permitir o oferecimento de 

plano de benefícios não apenas ao associado definido no estatuto da 

associação, mas também a outras pessoas físicas indiretamente 

vinculadas àquela instituidora, pessoas físicas vinculadas a pessoas 

jurídicas vinculadas ao instituidor por linha direta ou indireta, além de 

cônjuges e dependentes econômicos. Instituiu-se com isto o chamado 

“plano família”.

Três anos depois, deu-se um mais um passo na ampliação da cobertura 

previdenciária proporcionada pela previdência complementar 

associativa. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) editou a Instrução nº 9, de 21/11/2018, que operacionalizou o 

plano família. Consolidou-se o conceito de participante para além dos 

atuais associados. Operacionalizou-se a regra que permitia ao plano de 

previdência receber o ingresse de membros com vínculo direto ou 

indireto à associação, além de cônjuges e dependentes econômicos dos 

seus associados participantes21.

Em outras palavras, além dos associados, seus cônjuges, filhos, enteados 

e netos – bem como empregados das associações instituidoras, de 

integrantes de pessoas jurídicas a elas vinculadas e seus respectivos 

familiares –, também poderão ingressar nos planos instituídos e se 

tornar participantes com os mesmos direitos e deveres previstos no 

regulamento do plano de benefícios. Poderão, enfim, ter as mesmas 

oportunidades que os associados: contribuirão para uma entidade sem 

fins lucrativos, obterão vantagens tributárias decorrentes das 

contribuições efetuadas, auferirão uma rentabilidade de suas reservas 

geralmente superior àquela oferecida por outras instituições financeiras 

e terão a possibilidade inclusive de, ao final, serem titulares do direito 

aos benefícios previdenciários oferecidos pelo plano de benefícios 

aderido, de acordo com as regras previstas no regulamento.

Trata-se de uma medida salutar tanto para a EFPC quanto para a 

associação de aposentado instituidora do plano. Ganha a EFPC, pois o 

aumento do número de participantes permitirá, no curto prazo, ganho 

de escala na administração do plano de benefícios com diminuição dos 

custos per capita, além de maior margem de negociação da gestão dos 

ativos com taxas de administração competitivas e que repercutem em 

maior rentabilidade das reservas. No longo prazo, conseguirá a 

perenidade de suas operações, com a expectativa de adesão de uma 

massa de contribuintes ainda jovem e, portanto, com longo tempo de 

contribuição pela frente. 

Também ganha a associação de aposentados instituidora de planos de 

benefício, pois não só terá a possibilidade de ampliar a base social com 

os familiares de seus membros, como também conseguirá arregimentar 

novos associados e respectivos parentes, com aumento da receita de 

contribuições sem implicar o recrudescimento do custo operacional. 

Importante salientar que a atual geração de idosos, chamada geração 

baby boomer22, tem se preocupado com o fato de a geração à qual 

pertence seus filhos não estar tendo as mesmas condições de formar 

patrimônio e tampouco os mesmos direitos previdenciários.

V. OS BÔNUS E ÔNUS DO INSTITUIDOR

Há uma vantagem adicional para o instituidor. Sua figura se assemelha 

ao do patrocinador para fins de governança. Como, em geral, o plano 

instituído é oferecido por EFPC que já tem pelo menos um 

patrocinador, ao criá-lo esta passa a se tornar entidade qualificada 

como “multipatrocinada”. Quando a EFPC se encontra nessa qualidade, 

a composição dos seus conselhos deliberativo e fiscal poderá levar em 

consideração os critérios de número de participantes vinculados a cada 

patrocinador ou instituidor e depois o montante dos respectivos 

patrimônios23. Assim, abre-se a possibilidade de a associação de 

aposentados ter mais cadeiras nos conselhos que o patrocinador, caso o 

plano de benefícios do qual seja instituidora tenha mais participantes 

que o plano do patrocinador, salvo se houver limitações previstas no 

estatuto da EFPC.

A legislação prevê não só direitos, mas também importantes obrigações 

a serem observadas pela associação de aposentados enquanto 

instituidora de plano de benefícios operado por EFPC. Tal como o 

patrocinador, o instituidor tem o dever de também supervisionar e 

fiscalizar sistematicamente os planos de benefícios instituídos e as 

atividades das respectivas EFPC24 e podem inclusive receber da Previc 

informações sigilosas imprescindíveis para o desempenho das funções 

de supervisão, com as cautelas legais25.

Ademais, eventual extinção da relação com a EFPC ou do próprio plano 

instituído somente ocorrerá mediante autorização do órgão fiscalizador 

e após o instituidor cumprir os compromissos assumidos com a EFPC 

relativamente aos seus participantes e assistidos, além das obrigações 

legais existentes até a data de retirada ou extinção do plano26. 

Além das responsabilidades inerentes ao cargo de membro do conselho 

deliberativo ou fiscal da EFPC, a lei prevê que os administradores da 

instituidora também podem ser responsabilizados por eventuais danos 

ou prejuízos que causarem à EFPC, seja por ação ou por omissão27. Essa 

possibilidade legal ressalta a importância de os administradores da 

instituidora estarem sempre capacitados e preparados para assumir 

essa tarefa, a fim de que a relação com a EFPC seja desenvolvida em 

conformidade com a legislação e, com isto, se mitigue os riscos 

decorrentes da responsabilidade civil.

Para figurar como instituidora de plano de benefício administrado por 

EFPC, é necessário que a associação de aposentados não apenas 

observe a legislação atinente à matéria, mas também se estruture 

juridicamente para assumir essa qualidade. Isto implica a atualização de 

seu estatuto, inclusive com a criação de novas categorias de associados, 

o que pode inclusive possibilitar a ampliação do número de associados 

sem impactar a governança interna.

VI. CONCLUSÃO

Portanto, tem-se o início de uma nova era na relação entre associações 

de aposentados e EFPC, potencializada pelas recentes alterações da 

legislação de previdência complementar no sentido de ampliar a 

cobertura previdenciária por meio dos planos família e, com isto, 

aumentar o número de contribuintes para ambas as instituições. 

Contudo, aos dirigentes e conselheiros da instituidora e da EFPC 

precisam ter a consciência de que se trata um relacionamento 

institucional de longo prazo e dotado de regulação que há de ser 

conhecida, porquanto as novas adesões ao plano de benefícios 

implicarão o estabelecimento de relações jurídicas estáveis e capazes de 

garantir o bem-estar dos participantes associados e de seus familiares 

ao longo das próximas décadas.
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16. Resolução CGPC nº 12/2002, Art. 12. O plano de benefícios instituído 

manterá contas individualizadas, em nome de cada participante, com 

valores registrados em moeda corrente nacional e representados por 

quantidade de quotas relativas ao patrimônio do plano.

17. Resolução CGPC nº 12/2002, Art. 10 (...) § 3º Os recursos garantidores 

das reservas técnicas, fundos e provisões dos planos constituídos por 

instituidor deverão, obrigatoriamente, estar segregados do patrimônio 

do instituidor e da instituição gestora terceirizada mencionada no § 2º. 

(Nova redação dada pela Resolução MPS/CGPC nº 3, de 22/05/2003)

18. Resolução CGPC nº 12/2002, art. 10, § 1º O plano de benefícios será 

custeado pelo participante, podendo, também, receber aportes de 

terceiros. (Redação dada pela Resolução CGPC nº 20, de 25 de 

setembro de 2006)

19. Resolução CGPC nº 12/2002, art. 10, § 4º Adicionalmente ao disposto 

no § 1º, os empregadores ou instituidores poderão, respectivamente em 

relação aos seus empregados ou membros e associados vinculados ao 

plano de benefícios de que trata esta Resolução, efetuar contribuições 

previdenciárias para o referido plano, condicionada à prévia 

celebração de instrumento contratual específico. (Redação dada pela 

Resolução CGPC nº 20, de 25 de setembro de 2006.)

20. Art. 11. O plano de benefícios instituído deverá ser oferecido a todos 

os associados do instituidor, sendo facultativa a sua adesão. 

§ 1º O plano de benefícios poderá ser disponibilizado não só aos 

associados do instituidor, tal como definidos em sua estrutura jurídica 

própria, mas também aos seus membros, pessoas físicas vinculadas 

direta ou indiretamente aos instituidores. 

§ 2º Serão considerados membros as pessoas físicas vinculadas direta 

ou indiretamente às pessoas jurídicas associadas a instituidor. 

§ 3º São considerados membros com vínculo direto: 

I - os gerentes; 

II - os diretores e conselheiros ocupantes de cargo eletivo; e 

III - outros dirigentes dos instituidores. 

§ 4º São considerados membros com vínculo indireto: 

I - os sócios de pessoas jurídicas vinculadas aos instituidores por linha 

direta ou indireta, e seus respectivos cônjuges e dependentes 

econômicos; 

II - os empregados das pessoas jurídicas vinculadas aos instituidores 

por linha direta ou indireta, e seus respectivos cônjuges e dependentes 

econômicos; 

III - os empregados vinculados ao instituidor, e seus respectivos 

cônjuges e dependentes econômicos; e 

IV - os cônjuges e dependentes econômicos dos membros com vínculo 

direto. 

21. Art. 3º A Superintendência Nacional de Previdência Complementar - 

PREVIC, observada a legislação vigente, poderá autorizar a Entidade 

Fechada de Previdência Complementar - EFPC a assumir a qualidade 

de instituidor em planos de benefícios constituídos por instituidor.

§ 1º Para fins de oferecimento do plano de benefícios, os participantes e 

assistidos dos planos de benefícios administrados pela EFPC serão 

considerados associados da respectiva entidade.

§ 2º No caso mencionado no caput, as EFPC, na qualidade de 

instituidoras de planos de benefícios, não poderão, em relação a seus 

membros consignados no § 1º deste mesmo artigo, efetuar 

contribuições previdenciárias para o referido plano.

22. Trata-se da geração constituída pelas pessoas nascidas entre 1946 e 

1964, também chamada pós 2ª Guerra Mundial, período em que surgiu 

uma explosão da taxa de natalidade. 

23. Lei Complementar nº 109/2001. Art. 35. As entidades fechadas 

deverão manter estrutura mínima composta por conselho deliberativo, 

conselho fiscal e diretoria-executiva.

§ 1o O estatuto deverá prever representação dos participantes e 

assistidos nos conselhos deliberativo e fiscal, assegurado a eles no 

mínimo um terço das vagas.

§ 2o Na composição dos conselhos deliberativo e fiscal das entidades 

qualificadas como multipatrocinadas, deverá ser considerado o número 

de participantes vinculados a cada patrocinador ou instituidor, bem 

como o montante dos respectivos patrimônios.

Importante destacar também a regra prevista na Resolução CGPC nº 

7/2002 (Dispõe sobre a adequação das entidades fechadas de 

previdência complementar patrocinadas pelas pessoas jurídicas de 

Direito Público à Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001 e dá 

outras providências), cujo art. 2º, §1º, estabelece que “Art. 2º O Presidente 

do Conselho Deliberativo será escolhido pelos representantes do(s) 

patrocinador(es). § 1º Nas entidades multipatrocinadas que tenham 

mais de três patrocinadores, a escolha dos membros do Conselho 

Deliberativo deverá recair sobre os patrocinadores que contarem com 

maior número de participantes vinculados a planos previdenciários, 

bem como sobre os patrocinadores que tiverem os maiores montantes 

patrimoniais aportados ao plano, nesta ordem.”

24. Lei Complementar nº 109/2001, art. 41, § 2º - A fiscalização a cargo do 

Estado não exime os patrocinadores e os instituidores da 

responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades das suas 

respectivas entidades fechadas.

25. Portaria Previc nº 134/2017. Art. 7º Para desempenho da 

responsabilidade pela supervisão das entidades prevista no art. 41, § 2o, 

da Lei Complementar nº 109, de 2001, e no art. 25 da Lei Complementar 

nº 108, de 2001, poderão ser disponibilizadas para o patrocinador e 

instituidor, se for o caso, as informações sigilosas imprescindíveis para o 

desempenho de suas funções. 

Parágrafo único. A comunicação expedida para a entidade deverá 

mencionar a obrigação de observância das cautelas legais no que se 

refere à proteção das informações sigilosas que lhes sejam 

disponibilizadas

26. Lei Complementar nº 109/2001, Art. 25. O órgão regulador e 

fiscalizador poderá autorizar a extinção de plano de benefícios ou a 

retirada de patrocínio, ficando os patrocinadores e instituidores 

obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos 

assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos 

participantes, assistidos e obrigações legais, até a data da retirada ou 

extinção do plano.

27. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o interventor 

e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou prejuízos que 

causarem, por ação ou omissão, às entidades de previdência 

complementar. 

Parágrafo único. São também responsáveis, na forma do caput, os 

administradores dos patrocinadores ou instituidores, os atuários, os 

auditores independentes, os avaliadores de gestão e outros 

profissionais que prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou 

por intermédio de pessoa jurídica contratada.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 

Notas

1. Advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e Especialista em Direito Societário e Mercado de 

Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Sócio do escritório 

Balera, Berbel & Mitne Advogados. Militante no segmento de 

Previdência Complementar e Mercado de Capitais desde 2012.

2. Regra geral, pode-se conceituar a Ciência do Direito como o modelo 

metodológico que busca, de forma ordenada, sistematizar o conjunto 

de princípios e regras que compõem o denominado “Direito Positivo” 

(isto é, o Direito posto, normatizado), buscando, sob essa base de 

atuação, solucionar problemas ligados à sua interpretação e 

aplicação.

3. “Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como 

são feitas as salsichas e as leis”, também encontrada, em traduções 

alternativas, como “Leis, como salsichas, deixam de inspirar respeito na 

proporção em que sabemos como elas são feitas”, ou “Se as pessoas 

soubessem como são feitas leis e salsichas, ninguém comeria 

salsichas”.

4. Recursos estes titularizados pelos seus participantes, consoante 

veremos mais adiante.

5. Denominada na LC nº 109/01 como “sociedade civil”, expressão essa 

não mais utilizada após a entrada em vigor do atual Código Civil.

6. Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, 

observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e 

fiscalizador: [...] II - portabilidade do direito acumulado pelo 

participante para outro plano; III - resgate da totalidade das 

contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as 

parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

7. Dada a importância do ponto para a exata compreensão da 

problematização que se virá, citamos cristalinos julgados do e. Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: “[...] Embora as entidades de 

previdência privada administrem os planos, não pertence a elas o 

patrimônio comum, que deve ser estruturado com o objetivo de 

constituir reservas que possam, efetivamente, assegurar, nos termos do 

art. 202 da CF, os benefícios contratados num período de longo prazo. 

Ademais, o artigo 34 da LC n. 109/2001 deixa límpido que as 

entidades de previdência privada fechada apenas administram os 

planos, isto é, não são as detentoras do patrimônio acumulado, que 

pertence aos participantes e beneficiários - verdadeiros proprietários 

do fundo formado.  3. Assim, o fundo formado tem patrimônio 

segredado do patrocinador, de modo que o custeio dos planos de 

benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, 

inclusive assistidos e, conforme art. 21 da Lei Complementar 109/2001, 

eventuais resultados deficitários deverão ser equacionados por 

patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre 

as suas contribuições, conforme disposições infralegais oriundas do 

órgão regulador e fiscalizador. [...]” (REsp 1.406.109/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/11/2013) (grifamos) / “[...] 

As entidades de previdência privada fechada administram os planos, 

mas não são as detentoras de seu patrimônio, que é constituído com 

o objetivo de assegurar o custeio das despesas comuns, de sorte que 

a indevida isenção de contribuição, em prejuízo de terceiros, é 

providência vedada pelo artigo 3º, VI, da Lei Complementar 109/2001, 

que impõe ao Estado proteger os interesses dos participantes e 

assistidos dos planos de benefícios. [...]” (REsp 814.465/MS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2011) (grifamos). 

8. Resolução CGPC nº 14/2004: Art. 3º Cada plano de benefícios possui 

independência patrimonial em relação aos demais planos de 

benefícios, bem como identidade própria quanto aos aspectos 

regulamentares, cadastrais, atuariais, contábeis e de investimentos. § 1º 

Os recursos de um plano de benefícios não respondem por obrigações 

de outro plano de benefícios operado pela mesma EFPC.

9. Art. 42. [...] § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos 

dados: I - 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, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, 

salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; II - os 

controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do 

qual decorreram danos ao titular dos dados respondem 

solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta 

Lei.

10. Art. 55-J. Compete à ANPD: [...] IV - fiscalizar e aplicar sanções em 

caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à 

legislação, mediante processo administrativo que assegure o 

contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; 

11. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: I - 

advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas; II - 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; III - multa 

diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; IV - 

publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a 

sua ocorrência; V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a 

infração até a sua regularização; VI - eliminação dos dados pessoais a 

que se refere a infração; VII - (VETADO); VIII - (VETADO); IX - (VETADO); X 

- suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 

refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável 

por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo 

controlador; XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos 

dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 

(seis) meses, prorrogável por igual período; XII - proibição parcial ou 

total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.).

12. Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados 

quando provarem: I - que não realizaram o tratamento de dados 

pessoais que lhes é atribuído; II - que, embora tenham realizado o 

tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve 

violação à legislação de proteção de dados; ou III - que o dano é 

decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

13. Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando 

deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança 

que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: I - o modo pelo qual é realizado; II - o 

resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - as 

técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que 

foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da 

violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao 

deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta 

Lei, der causa ao dano.

14. Sem embargo toda a cuidadosa e detida análise empregada pelo 

Pretório Excelso sobre o tema, ainda reside, no mundo jurídico, certa 

indefinição sobre os exatos limites deste termo, motivo pelo qual é 

prudente ao intérprete, ao menos contemporaneamente, não 

compreender, de forma hermética, as balizas conceituais daquilo que 

se compreende por “faturamento”.

15. Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 

bens ou de serviços.

16. Art. 2º. [...] §2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 

cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 

direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, 

serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 

relação de emprego. §3º. Não caracteriza grupo econômico a mera 

identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, 

a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 

interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

17. Art. 65. Esta Lei entra em vigor: I - dia 28 de dezembro de 2018, 

quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 

55-K, 55-L, 58-A e 58-B; I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 

53 e 54; II - em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos.

18. De se observar como será o comportamento da ANPD quando 

diante do primeiro caso de falha no tratamento de dados que envolva 

participantes de planos de benefícios administrados por uma EFPC, 

sobretudo diante das disposições previstas no §4º do art. 52 e no 53 da 

LGPD que, ao menos em tese, podem ser utilizados na tentativa de 

justificar, no Direito Positivo, algum tortuoso caminho para que se 

chegue à imposição de sanções pecuniárias às EPFC  (trazendo aquele 

último dispositivo a previsão de um regulamento de sanções e 

metodologias). In verbis: 

19. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: [...] § 4º No 

cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da 

empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do 

faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a 

infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for 

apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma 

inequívoca e idônea. 

Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento 

próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que 

deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão 

o cálculo do valor-base das sanções de multa.

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação 

de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem.

20. Por evidente, caso haja a intenção de fraudar contratos de seguro, 

a Administração Pública ou mesmo relações de trabalho, poder-se-á 

falar em responsabilização relativa à automutilação; não obstante, 

semelhante esfera punitiva advirá da lesão causada a direitos de 

terceiros (e não em virtude da automutilação em si), motivo pelo qual 

os pressupostos básicos da responsabilidade civil (especialmente o 

atinente ao dano causado afetar a esfera jurídica de outrem) se 

fariam, in casu, perfeitamente presentes.

21. Veja-se, aqui, que não se está a falar em ausência de punição para 

aquele que induz, instiga ou auxilia um terceiro a se suicidar ou se 

automutilar. Em casos tais, por evidente, haveria a afronta à esfera 

jurídica do terceiro em comento, motivo pelo qual tem-se por 

absolutamente ilícita (e, consequentemente, punível) a conduta desse 

agente indutor, instigador ou auxiliador.

22. Motivo pelo qual remetemos o leitor, uma vez mais, às didáticas 

fundamentações esposadas nos Recursos Especiais nº 1.406.109/SP e 

814.465/MS.

23. Art. 52. [...] § 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela 

ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.

24. Conceitua-se como “multiverso” o termo utilizado para descrever o 

conjunto hipotético de universos que, para alguns cientistas – dentre 

eles, o saudoso Stephen Hawking –, podem coexistir e nos quais é 

possível que haja “outras versões” de todos nós, com vidas distintas da 

que levamos no universo que habitamos. Maiores informações podem 

ser obtidas – além, é claro, de livros e periódicos técnicos –, na recente 

publicação da Revista Superinteressante (disponível em: 

https://super.abril.com.br/ciencia/entenda-de-uma-vez-o-que-e-multive

rso/. Acesso em 03/08/2020).

25. Ex-ministro do Tribunal Federal de Recursos (antiga denominação 

do Superior Tribunal de Justiça), notável doutrinador, alcunhado de 

“pai da teoria da Responsabilidade Civil brasileira” em decorrência de 

sua famosa obra “Da Responsabilidade Civil”, lançada em 1944.

26. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o 

interventor e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou 

prejuízos que causarem, por ação ou omissão, às entidades de 

previdência complementar. Parágrafo único. São também 

responsáveis, na forma do caput, os administradores dos 

patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores 

independentes, os avaliadores de gestão e outros profissionais que 

prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio 

de pessoa jurídica contratada.

27. Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das 

entidades de previdência complementar, os servidores do órgão 

regulador e fiscalizador terão livre acesso às respectivas entidades, 

delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer 

documentos, caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às 

penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à 

consecução desse objetivo. [...] § 2º A fiscalização a cargo do Estado não 

exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade pela 

supervisão sistemática das atividades das suas respectivas entidades 

fechadas.

28. Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: I - 

realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e 

não econômicos; II - realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e 

artísticos; ou b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 

desta Lei; III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) 

defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades de 

investigação e repressão de infrações penais; ou IV - 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 nesta Lei.

29. Nossa paródia advém da conhecida reflexão de Otto von Bismark 

de que "Com leis ruins e funcionários bons (juízes), ainda é possível 

governar; entretanto, com funcionários ruins, as melhores leis não 

servirão para nada." (“Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten 

(Richtern) läßt sich immer noch regieren, bei schlechten Beamten aber 

helfen uns die besten Gesetze nichts.”).

Mesmo após a implantação da nova reforma da previdência com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, permanece a 

discussão sobre o papel da iniciativa privada na gestão de contribuições 

e benefícios previdenciários, especialmente diante da dificuldade cada 

vez maior de o Estado prover integralmente esse direito social. 

I. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE HOJE

O cenário atual é apresentado por um regime de previdência privada 

dotado de caráter complementar e organização autônoma em relação à 

previdência social. Inserida no texto constitucional desde 1998 por meio 

da Emenda Constitucional nº 20, a atual redação do art. 202 da 

Constituição Federal evidencia a diferença entre os sistemas estatal e 

privado da previdência, ao fixar neste a facultatividade de ingresso e o 

regime financeiro de capitalização “baseado na formação de reservas 

que garanta o benefício contratado”.

A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, iniciou-se uma 

reformulação das normas infraconstitucionais de previdência privada. 

Sob a peculiar denominação de “previdência complementar”, duas leis 

complementares regulamentaram o art. 202 da Constituição Federal: a 

Lei Complementar nº 109/2001, para tratar das normas básicas desse 

regime previdenciário, e a Lei Complementar nº 108/2001. para regular a 

relação entre os entes da administração pública de todos os níveis e as 

respectivas pessoas jurídicas que operam os planos previdenciários por 

eles patrocinados. Como consequência, foi totalmente revogada a Lei nº 

6.435/1977, diploma legal que vinha regulando o regime até então. 

Desde o advento da Lei nº 6.435/1977, o regime de previdência 

complementar vem sendo operado por pessoas jurídicas de direito 

privado que têm por objetivo principal instituir e executar planos de 

benefício de caráter previdenciário, mediante aprovação, fiscalização e 

regulamentação de órgãos públicos federais com competência 

específica. São as atualmente chamadas “entidades de previdência 

complementar”. 

As entidades de previdência complementar são classificadas em duas 

espécies: as instituídas sob forma de sociedades anônimas são 

consideradas entidades abertas de previdência complementar (EAPC), 

enquanto aquelas estruturadas sob forma de fundações de direito 

privado são chamadas de entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC). 

Essa dicotomia entre EAPC e EFPC tem grande relevo no regime de 

previdência complementar, tanto em razão do sistema de fiscalização e 

regulação a que estão submetidas, quanto à sua governança, finalidade 

lucrativa e características do público-alvo. Enquanto as EAPC têm 

finalidade lucrativa e podem fornecer planos de previdência a quem se 

interessar – numa típica relação de consumo1  – as EFPC não visam lucro 

e operam planos de previdência destinados exclusivamente a um grupo 

determinado de pessoas físicas – os chamados “participantes” – 

identificável pelo vínculo estabelecido com outra pessoa jurídica – 

chamada de “patrocinador” ou “instituidor”. 

Uma vez estabelecido o vínculo jurídico a entidade de previdência 

complementar, os participantes passam a ser titulares de direitos e 

obrigações em relação ao plano de previdência aderido – chamado de 

“plano de benefícios” – para o qual efetuam pagamentos periódicos sob 

forma de “contribuições”, que são administrados pela referida entidade.

Por meio dessa obrigação de longo prazo, os participantes visam 

alcançar o direito de receber do plano de benefícios uma renda futura 

sob forma de “benefício”, seja para si – que então passará a estar na 

figura de “assistido” – seja para terceiros por este indicado – os 

chamados “beneficiários”.

Há diferença entre as EAPC e EFPC também no que tange ao perfil do 

participante. Enquanto naquela o público-alvo abrange todo o mercado 

de consumo sem qualquer distinção – mas com a necessária subsunção 

às regras do Código de Defesa do Consumidor –, nesta última a 

qualidade de participante pressupõe que a pessoa física interessada 

esteja previamente vinculada a um patrocinador ou a um instituidor. 

O vínculo do participante com o patrocinador se estabelece geralmente 

mediante relação laboral, a lhe garantir a opção por ingressar num 

plano de previdência complementar como uma vantagem oferecida 

pela política de recursos humanos da pessoa jurídica empregadora, mas 

desatrelada ao contrato de trabalho por explícita vedação 

constitucional2. Já com o instituidor, o vínculo é de natureza associativa 

e com plena liberdade3, porquanto se estabelece com pessoas jurídicas 

caracterizadas por aglutinar pessoas físicas, como se detalhará adiante. 

As distinções também são estabelecidas pela modalidade dos planos de 

benefícios que operam. As EAPC oferecem os chamados “Plano 

Gerador de Benefícios Livres” (PGBL) e “Vida Gerador de Benefícios 

Livres” (VGBL), planos com nítida característica financeira e securitária. 

Já as modalidades dos planos de benefícios operados pelas EFPC são 

sob a forma de “Benefício Definido” (BD), “Contribuição Variável” (CV) e 

Contribuição Definida (CD); embora a forma de constituição das 

reservas e do cálculo dos benefícios sejam distintas entre si, tais 

modalidades conservam, em maior ou menor grau, natureza 

previdenciária mais assemelhada àquela operada no regime de 

previdência social. 

As relações jurídicas estabelecidas na previdência complementar se 

baseiam no contrato. São instrumentos obrigacionais celebrados entre 

as distintas partes envolvidas e com finalidades específicas. Entre as 

pessoas jurídicas patrocinadora e instituidora dos planos previdenciários 

e a entidade de previdência complementar celebra-se o convênio de 

adesão . Já o vínculo entre os participantes e a entidade de previdência 

complementar se estabelece mediante regulamento do plano de 

benefícios5. E a própria entidade de previdência complementar tem 

sua estrutura e funcionamento regulados por meio do estatuto6; nesse 

caso, as EFPC diferenciam-se pelo fato de a legislação prever que 

participantes/assistidos e patrocinadores/instituidores façam parte da 

sua governança, por intermédio de seus representantes nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal7.

II. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADO E SEU PAPEL NA 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Ao longo dos mais de quarenta anos do regime de previdência 

complementar brasileiro, a representação da coletividade de 

participantes e assistidos vêm se estabelecendo por meio dos 

sindicatos dos trabalhadores e das associações, especialmente as 

associações de aposentados, cujo relacionamento com as EFPC vem 

apresentando importantes modificações a merecer abordagem e, 

sobretudo, reflexão. 

Atores fundamentais na interlocução com as EFPC e respectivas 

patrocinadoras, as associações de aposentados foram geralmente 

constituídas a partir da identidade coletiva dos seus membros e da 

necessidade de manterem os relacionamentos interpessoais e as trocas 

de experiência após décadas de convívio social no ambiente de 

trabalho. Muitas delas surgiram do meio sindical, a partir dos 

departamentos de aposentados dos respectivos sindicatos de 

trabalhadores, o que explica em grande parte a presença de 

ex-sindicalistas em seu corpo diretivo e a natureza de suas ações, seja 

no aspecto político ou até mesmo judicial. 

A criação das associações de aposentados é plenamente justificável. 

Afinal, diferentemente de países mais evoluídos nos quais o idoso é 

respeitado e possui papéis sociais importantes, ainda se cultiva no 

Brasil a cultura de preconceito em relação ao idoso ao injustamente 

relacioná-lo como alguém incapaz, improdutivo e dependente8. Assim, 

os trabalhos direcionados às pessoas pertencentes à terceira idade 

como os desenvolvidos pelas associações constrói a identidade do 

grupo, fortalece seus integrantes e ressalta fragilidade dessa falsa 

percepção a respeito dos idosos, por demonstrar que estes têm muito a 

contribuir em todos os aspectos.

A relação entre associações de aposentados e EFPC vem passando por 

etapas importantes, especialmente nas últimas duas décadas. De 

participação por vezes figurativa no início, muitas das associações 

passaram a ganhar relevância por meio da estratégia do confronto com 

as EFPC e patrocinadoras. A partir do ajuizamento de demandas de 

massa, algumas associações estimularam atuações ofensivas de seus 

associados contra as EFPC. Muitas dessas ações, contudo, se revelaram 

equivocadas e pouco úteis para todos os envolvidos, pois implicaram 

apenas mais custos para os planos de benefícios9 e atritos 

desnecessários num ambiente onde deveria prevalecer a cooperação. 

Atualmente, porém, tem se verificado que as lições do passado foram 

aprendidas e vêm possibilitando a escolha de novos rumos na relação 

entre as associações de aposentados e as EFPC. 

Por um lado, as associações de aposentados paulatinamente vêm se 

convencendo de que, diante das limitações de sua estrutura, têm de 

direcionar sua estratégia em ações mais precisas e efetivas. Percebem 

com mais nitidez que a defesa dos direitos de seus associados, 

enquanto participantes e assistidos, passa pela preservação da higidez e 

do equilíbrio do plano previdenciário e por evitar o uso de medidas que 

impliquem onerações a serem suportadas, ao final, pelos próprios 

aposentados. 

Por outro lado, as EFPC têm percebido a necessidade de dar maior 

atenção aos aposentados, seus assistidos, não apenas por serem a razão 

de suas existências, mas também por serem atores fundamentais na 

conquista de novos mercados de forma segura e inteligente, de modo a 

garantir crescimento sustentável de suas operações.

As questões econômicas também estão impulsionando uma nova 

atitude entre associações de aposentados e EFPC. A diminuição da 

receita das contribuições em razão da estagnação da economia, da 

redução do poder aquisitivo de seus associados, o envelhecimento do 

grupo e as desfiliações decorrentes do descrédito gerado por alguns 

equívocos do passado vêm impulsionando essas instituições a buscar 

novas formas de angariar mais associados. 

Por outro lado, as EFPC também sofrem com o desaquecimento da 

economia e a excessiva regulação que desestimula a formação de novos 

planos e ingressos de novos patrocinadores. Também pesa a 

estagnação do setor, agravado pelo risco da diminuição do número de 

participantes em razão do envelhecimento e morte do grupo de mais 

antigo sem o correspondente ingresso de participantes mais novos. 

Todos esses desafios estão sendo enfrentados com o acréscimo de 

fatores financeiros, legais e tecnológicos que dificultam a ampliação do 

número de vagas de emprego nas patrocinadoras e, 

consequentemente, de novas inscrições nos planos de benefícios. 

III. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS COMO INSTITUIDORAS 

Os novos rumos dessa relação entre associações de aposentados e 

EFPC passam pelo uso de um importante instrumento previsto na 

própria legislação de previdência complementar. Isto porque a Lei 

Complementar nº 109/2001 permite às EFPC oferecerem planos de 

benefícios aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas “instituidores”10. Trata-se 

da chamada “previdência associativa”.

Considerada uma das inovações trazidas naquela lei e inspirada nas 

experiências de países com estruturado sistema de previdência, a 

previdência associativa tem o intuito de ampliar a cobertura 

previdenciária, para permitir que trabalhadores sem vínculo 

empregatício também tenham a oportunidade de tornarem 

participantes de planos de benefícios operados pelas EFPC. Essa 

intenção ficou expressa na Exposição de Motivos nº 28, de 15/3/1999, 

levada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional quando da 

apresentação do projeto de lei do qual se originou a Lei Complementar 

nº 109/200111 : 

 “16) Inspirada em experiências bem-sucedidas em países da União 

Européia e nos Estados Unidos, outra inovação deste projeto é a criação 

da figura do instituidor, como forma de constituição de entidades 

fechadas de previdência complementar. Trata-se de possibilitar a 

pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, a opção de 

instituir para seus associados ou membros uma entidade fechada de 

previdência complementar, além de contribuir para a expansão do 

regime. O instituidor democratizará o acesso de expressiva parcela da 

população à previdência complementar, antes restrito aos empregados 

de uma empresa, chamada patrocinadora.”

Embora tenha a intenção de ampliar a oferta de planos de benefício 

operados pelas EFPC, a Lei Complementar nº 109/2001 condicionou a 

criação dos planos instituídos por instituidor ao cumprimento de dois 

requisitos essenciais: (i) que a gestão das reservas previdenciárias seja 

terceirizada mediante contratação de instituição especializada 

autorizada a funcionar pelo Banco Central ou outro órgão competente e 

(ii) que a oferta seja feita exclusivamente de plano da modalidade de 

Contribuição Definida12(CD). 

Com a exigência desses requisitos essenciais, a Lei Complementar nº 

109/2001 deixou claro que a gestão dos recursos deva ser realizada por 

meio de carteiras administradas ou de fundos de investimento13, para se 

conferir o maior profissionalismo possível na gestão de um plano de 

previdência complementar sem risco de déficit. Quanto à exigência de 

instituição e plano na modalidade CD, buscou-se a possibilidade de 

pagamento de benefícios programados cujo valor seja diretamente 

proporcional ao volume acumulado pelo participante em sua conta 

individual, considerando-se o resultado líquido da aplicação, os valores 

aportados e forma de pagamento por prazo determinado ou 

equivalente a um percentual do saldo de conta14.

  

No ano seguinte à entrada em vigor da Lei Complementar nº 109/2001, o 

já extinto Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) 

editou a Resolução nº 12/2002, que regulamenta a constituição e 

funcionamento das EFPC e planos de benefícios constituídos por 

Instituidor. Naquela norma ficou estabelecido que, dentre outros, são 

considerados instituidores15 as “associações profissionais, legalmente 

constituídas” e “outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas 

pelo órgão fiscalizador”. Tais disposições permitiram, com isto, o 

enquadramento da associação de aposentados como instituidor. 

Além da definição do instituidor, a Resolução nº 12/2002 estabeleceu 

outras garantias importantes para o fomento desse tipo de plano 

previdenciário. Fixou-se a regra de individualização das contas em nome 

de cada participante – representado por quantidades de quotas 

relativas ao patrimônio do plano16 -, determinou-se que os recursos 

previdenciários sejam segregados do patrimônio do instituidor e da 

EFPC17 além do oferecimento do plano a todos os associados, os quais 

terão a liberdade de aderir ou não. 

Ao aderir ao plano de previdência complementar instituído pela 

associação, caberá apenas ao associado contribuir como participante, 

muito embora possa eventualmente receber recursos de terceiros18. 

Além de ter seu patrimônio social protegido, a associação está 

desobrigada a fazer contribuição em favor de seus associados, sem 

prejuízo de poder fazê-la aos seus membros ou aos seus empregados 

que aderirem a plano, desde que seja mediante contrato específico com 

a EFPC19, sem que isto implique a constituição de um direito trabalhista 

ou de deveres típicos da relação de patrocínio.

IV. O “PLANO FAMÍLIA”

Em 2015, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 

sucessor do CGPC, instituiu medida que permite a ampliação do 

número de participantes dos planos de benefícios instituídos por 

associações. Por meio da Resolução CNPC nº 18, de 30/3/201520 , 

alterou-se a Resolução CGPC nº 12/2002 para permitir o oferecimento de 

plano de benefícios não apenas ao associado definido no estatuto da 

associação, mas também a outras pessoas físicas indiretamente 

vinculadas àquela instituidora, pessoas físicas vinculadas a pessoas 

jurídicas vinculadas ao instituidor por linha direta ou indireta, além de 

cônjuges e dependentes econômicos. Instituiu-se com isto o chamado 

“plano família”.

Três anos depois, deu-se um mais um passo na ampliação da cobertura 

previdenciária proporcionada pela previdência complementar 

associativa. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) editou a Instrução nº 9, de 21/11/2018, que operacionalizou o 

plano família. Consolidou-se o conceito de participante para além dos 

atuais associados. Operacionalizou-se a regra que permitia ao plano de 

previdência receber o ingresse de membros com vínculo direto ou 

indireto à associação, além de cônjuges e dependentes econômicos dos 

seus associados participantes21.

Em outras palavras, além dos associados, seus cônjuges, filhos, enteados 

e netos – bem como empregados das associações instituidoras, de 

integrantes de pessoas jurídicas a elas vinculadas e seus respectivos 

familiares –, também poderão ingressar nos planos instituídos e se 

tornar participantes com os mesmos direitos e deveres previstos no 

regulamento do plano de benefícios. Poderão, enfim, ter as mesmas 

oportunidades que os associados: contribuirão para uma entidade sem 

fins lucrativos, obterão vantagens tributárias decorrentes das 

contribuições efetuadas, auferirão uma rentabilidade de suas reservas 

geralmente superior àquela oferecida por outras instituições financeiras 

e terão a possibilidade inclusive de, ao final, serem titulares do direito 

aos benefícios previdenciários oferecidos pelo plano de benefícios 

aderido, de acordo com as regras previstas no regulamento.

Trata-se de uma medida salutar tanto para a EFPC quanto para a 

associação de aposentado instituidora do plano. Ganha a EFPC, pois o 

aumento do número de participantes permitirá, no curto prazo, ganho 

de escala na administração do plano de benefícios com diminuição dos 

custos per capita, além de maior margem de negociação da gestão dos 

ativos com taxas de administração competitivas e que repercutem em 

maior rentabilidade das reservas. No longo prazo, conseguirá a 

perenidade de suas operações, com a expectativa de adesão de uma 

massa de contribuintes ainda jovem e, portanto, com longo tempo de 

contribuição pela frente. 

Também ganha a associação de aposentados instituidora de planos de 

benefício, pois não só terá a possibilidade de ampliar a base social com 

os familiares de seus membros, como também conseguirá arregimentar 

novos associados e respectivos parentes, com aumento da receita de 

contribuições sem implicar o recrudescimento do custo operacional. 

Importante salientar que a atual geração de idosos, chamada geração 

baby boomer22, tem se preocupado com o fato de a geração à qual 

pertence seus filhos não estar tendo as mesmas condições de formar 

patrimônio e tampouco os mesmos direitos previdenciários.

V. OS BÔNUS E ÔNUS DO INSTITUIDOR

Há uma vantagem adicional para o instituidor. Sua figura se assemelha 

ao do patrocinador para fins de governança. Como, em geral, o plano 

instituído é oferecido por EFPC que já tem pelo menos um 

patrocinador, ao criá-lo esta passa a se tornar entidade qualificada 

como “multipatrocinada”. Quando a EFPC se encontra nessa qualidade, 

a composição dos seus conselhos deliberativo e fiscal poderá levar em 

consideração os critérios de número de participantes vinculados a cada 

patrocinador ou instituidor e depois o montante dos respectivos 

patrimônios23. Assim, abre-se a possibilidade de a associação de 

aposentados ter mais cadeiras nos conselhos que o patrocinador, caso o 

plano de benefícios do qual seja instituidora tenha mais participantes 

que o plano do patrocinador, salvo se houver limitações previstas no 

estatuto da EFPC.

A legislação prevê não só direitos, mas também importantes obrigações 

a serem observadas pela associação de aposentados enquanto 

instituidora de plano de benefícios operado por EFPC. Tal como o 

patrocinador, o instituidor tem o dever de também supervisionar e 

fiscalizar sistematicamente os planos de benefícios instituídos e as 

atividades das respectivas EFPC24 e podem inclusive receber da Previc 

informações sigilosas imprescindíveis para o desempenho das funções 

de supervisão, com as cautelas legais25.

Ademais, eventual extinção da relação com a EFPC ou do próprio plano 

instituído somente ocorrerá mediante autorização do órgão fiscalizador 

e após o instituidor cumprir os compromissos assumidos com a EFPC 

relativamente aos seus participantes e assistidos, além das obrigações 

legais existentes até a data de retirada ou extinção do plano26. 

Além das responsabilidades inerentes ao cargo de membro do conselho 

deliberativo ou fiscal da EFPC, a lei prevê que os administradores da 

instituidora também podem ser responsabilizados por eventuais danos 

ou prejuízos que causarem à EFPC, seja por ação ou por omissão27. Essa 

possibilidade legal ressalta a importância de os administradores da 

instituidora estarem sempre capacitados e preparados para assumir 

essa tarefa, a fim de que a relação com a EFPC seja desenvolvida em 

conformidade com a legislação e, com isto, se mitigue os riscos 

decorrentes da responsabilidade civil.

Para figurar como instituidora de plano de benefício administrado por 

EFPC, é necessário que a associação de aposentados não apenas 

observe a legislação atinente à matéria, mas também se estruture 

juridicamente para assumir essa qualidade. Isto implica a atualização de 

seu estatuto, inclusive com a criação de novas categorias de associados, 

o que pode inclusive possibilitar a ampliação do número de associados 

sem impactar a governança interna.

VI. CONCLUSÃO

Portanto, tem-se o início de uma nova era na relação entre associações 

de aposentados e EFPC, potencializada pelas recentes alterações da 

legislação de previdência complementar no sentido de ampliar a 

cobertura previdenciária por meio dos planos família e, com isto, 

aumentar o número de contribuintes para ambas as instituições. 

Contudo, aos dirigentes e conselheiros da instituidora e da EFPC 

precisam ter a consciência de que se trata um relacionamento 

institucional de longo prazo e dotado de regulação que há de ser 

conhecida, porquanto as novas adesões ao plano de benefícios 

implicarão o estabelecimento de relações jurídicas estáveis e capazes de 

garantir o bem-estar dos participantes associados e de seus familiares 

ao longo das próximas décadas.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 

Notas

1. Advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e Especialista em Direito Societário e Mercado de 

Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Sócio do escritório 

Balera, Berbel & Mitne Advogados. Militante no segmento de 

Previdência Complementar e Mercado de Capitais desde 2012.

2. Regra geral, pode-se conceituar a Ciência do Direito como o modelo 

metodológico que busca, de forma ordenada, sistematizar o conjunto 

de princípios e regras que compõem o denominado “Direito Positivo” 

(isto é, o Direito posto, normatizado), buscando, sob essa base de 

atuação, solucionar problemas ligados à sua interpretação e 

aplicação.

3. “Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como 

são feitas as salsichas e as leis”, também encontrada, em traduções 

alternativas, como “Leis, como salsichas, deixam de inspirar respeito na 

proporção em que sabemos como elas são feitas”, ou “Se as pessoas 

soubessem como são feitas leis e salsichas, ninguém comeria 

salsichas”.

4. Recursos estes titularizados pelos seus participantes, consoante 

veremos mais adiante.

5. Denominada na LC nº 109/01 como “sociedade civil”, expressão essa 

não mais utilizada após a entrada em vigor do atual Código Civil.

6. Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, 

observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e 

fiscalizador: [...] II - portabilidade do direito acumulado pelo 

participante para outro plano; III - resgate da totalidade das 

contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as 

parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

7. Dada a importância do ponto para a exata compreensão da 

problematização que se virá, citamos cristalinos julgados do e. Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: “[...] Embora as entidades de 

previdência privada administrem os planos, não pertence a elas o 

patrimônio comum, que deve ser estruturado com o objetivo de 

constituir reservas que possam, efetivamente, assegurar, nos termos do 

art. 202 da CF, os benefícios contratados num período de longo prazo. 

Ademais, o artigo 34 da LC n. 109/2001 deixa límpido que as 

entidades de previdência privada fechada apenas administram os 

planos, isto é, não são as detentoras do patrimônio acumulado, que 

pertence aos participantes e beneficiários - verdadeiros proprietários 

do fundo formado.  3. Assim, o fundo formado tem patrimônio 

segredado do patrocinador, de modo que o custeio dos planos de 

benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, 

inclusive assistidos e, conforme art. 21 da Lei Complementar 109/2001, 

eventuais resultados deficitários deverão ser equacionados por 

patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre 

as suas contribuições, conforme disposições infralegais oriundas do 

órgão regulador e fiscalizador. [...]” (REsp 1.406.109/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/11/2013) (grifamos) / “[...] 

As entidades de previdência privada fechada administram os planos, 

mas não são as detentoras de seu patrimônio, que é constituído com 

o objetivo de assegurar o custeio das despesas comuns, de sorte que 

a indevida isenção de contribuição, em prejuízo de terceiros, é 

providência vedada pelo artigo 3º, VI, da Lei Complementar 109/2001, 

que impõe ao Estado proteger os interesses dos participantes e 

assistidos dos planos de benefícios. [...]” (REsp 814.465/MS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2011) (grifamos). 

8. Resolução CGPC nº 14/2004: Art. 3º Cada plano de benefícios possui 

independência patrimonial em relação aos demais planos de 

benefícios, bem como identidade própria quanto aos aspectos 

regulamentares, cadastrais, atuariais, contábeis e de investimentos. § 1º 

Os recursos de um plano de benefícios não respondem por obrigações 

de outro plano de benefícios operado pela mesma EFPC.

9. Art. 42. [...] § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos 

dados: I - 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, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, 

salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; II - os 

controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do 

qual decorreram danos ao titular dos dados respondem 

solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta 

Lei.

10. Art. 55-J. Compete à ANPD: [...] IV - fiscalizar e aplicar sanções em 

caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à 

legislação, mediante processo administrativo que assegure o 

contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; 

11. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: I - 

advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas; II - 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; III - multa 

diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; IV - 

publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a 

sua ocorrência; V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a 

infração até a sua regularização; VI - eliminação dos dados pessoais a 

que se refere a infração; VII - (VETADO); VIII - (VETADO); IX - (VETADO); X 

- suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 

refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável 

por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo 

controlador; XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos 

dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 

(seis) meses, prorrogável por igual período; XII - proibição parcial ou 

total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.).

12. Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados 

quando provarem: I - que não realizaram o tratamento de dados 

pessoais que lhes é atribuído; II - que, embora tenham realizado o 

tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve 

violação à legislação de proteção de dados; ou III - que o dano é 

decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

13. Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando 

deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança 

que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: I - o modo pelo qual é realizado; II - o 

resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - as 

técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que 

foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da 

violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao 

deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta 

Lei, der causa ao dano.

14. Sem embargo toda a cuidadosa e detida análise empregada pelo 

Pretório Excelso sobre o tema, ainda reside, no mundo jurídico, certa 

indefinição sobre os exatos limites deste termo, motivo pelo qual é 

prudente ao intérprete, ao menos contemporaneamente, não 

compreender, de forma hermética, as balizas conceituais daquilo que 

se compreende por “faturamento”.

15. Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 

bens ou de serviços.

16. Art. 2º. [...] §2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 

cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 

direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, 

serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 

relação de emprego. §3º. Não caracteriza grupo econômico a mera 

identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, 

a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 

interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

17. Art. 65. Esta Lei entra em vigor: I - dia 28 de dezembro de 2018, 

quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 

55-K, 55-L, 58-A e 58-B; I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 

53 e 54; II - em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos.

18. De se observar como será o comportamento da ANPD quando 

diante do primeiro caso de falha no tratamento de dados que envolva 

participantes de planos de benefícios administrados por uma EFPC, 

sobretudo diante das disposições previstas no §4º do art. 52 e no 53 da 

LGPD que, ao menos em tese, podem ser utilizados na tentativa de 

justificar, no Direito Positivo, algum tortuoso caminho para que se 

chegue à imposição de sanções pecuniárias às EPFC  (trazendo aquele 

último dispositivo a previsão de um regulamento de sanções e 

metodologias). In verbis: 

19. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: [...] § 4º No 

cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da 

empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do 

faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a 

infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for 

apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma 

inequívoca e idônea. 
Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento 

próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que 

deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão 

o cálculo do valor-base das sanções de multa.

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação 

de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem.

20. Por evidente, caso haja a intenção de fraudar contratos de seguro, 

a Administração Pública ou mesmo relações de trabalho, poder-se-á 

falar em responsabilização relativa à automutilação; não obstante, 

semelhante esfera punitiva advirá da lesão causada a direitos de 

terceiros (e não em virtude da automutilação em si), motivo pelo qual 

os pressupostos básicos da responsabilidade civil (especialmente o 

atinente ao dano causado afetar a esfera jurídica de outrem) se 

fariam, in casu, perfeitamente presentes.

21. Veja-se, aqui, que não se está a falar em ausência de punição para 

aquele que induz, instiga ou auxilia um terceiro a se suicidar ou se 

automutilar. Em casos tais, por evidente, haveria a afronta à esfera 

jurídica do terceiro em comento, motivo pelo qual tem-se por 

absolutamente ilícita (e, consequentemente, punível) a conduta desse 

agente indutor, instigador ou auxiliador.

22. Motivo pelo qual remetemos o leitor, uma vez mais, às didáticas 

fundamentações esposadas nos Recursos Especiais nº 1.406.109/SP e 

814.465/MS.

23. Art. 52. [...] § 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela 

ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.

24. Conceitua-se como “multiverso” o termo utilizado para descrever o 

conjunto hipotético de universos que, para alguns cientistas – dentre 

eles, o saudoso Stephen Hawking –, podem coexistir e nos quais é 

possível que haja “outras versões” de todos nós, com vidas distintas da 

que levamos no universo que habitamos. Maiores informações podem 

ser obtidas – além, é claro, de livros e periódicos técnicos –, na recente 

publicação da Revista Superinteressante (disponível em: 

https://super.abril.com.br/ciencia/entenda-de-uma-vez-o-que-e-multive

rso/. Acesso em 03/08/2020).

25. Ex-ministro do Tribunal Federal de Recursos (antiga denominação 

do Superior Tribunal de Justiça), notável doutrinador, alcunhado de 

“pai da teoria da Responsabilidade Civil brasileira” em decorrência de 

sua famosa obra “Da Responsabilidade Civil”, lançada em 1944.

26. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o 

interventor e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou 

prejuízos que causarem, por ação ou omissão, às entidades de 

previdência complementar. Parágrafo único. São também 

responsáveis, na forma do caput, os administradores dos 

patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores 

independentes, os avaliadores de gestão e outros profissionais que 

prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio 

de pessoa jurídica contratada.

27. Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das 

entidades de previdência complementar, os servidores do órgão 

regulador e fiscalizador terão livre acesso às respectivas entidades, 

delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer 

documentos, caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às 

penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à 

consecução desse objetivo. [...] § 2º A fiscalização a cargo do Estado não 

exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade pela 

supervisão sistemática das atividades das suas respectivas entidades 

fechadas.

28. Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: I - 

realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e 

não econômicos; II - realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e 

artísticos; ou b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 

desta Lei; III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) 

defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades de 

investigação e repressão de infrações penais; ou IV - 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 nesta Lei.

29. Nossa paródia advém da conhecida reflexão de Otto von Bismark 

de que "Com leis ruins e funcionários bons (juízes), ainda é possível 

governar; entretanto, com funcionários ruins, as melhores leis não 

servirão para nada." (“Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten 

(Richtern) läßt sich immer noch regieren, bei schlechten Beamten aber 

helfen uns die besten Gesetze nichts.”).

Mesmo após a implantação da nova reforma da previdência com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, permanece a 

discussão sobre o papel da iniciativa privada na gestão de contribuições 

e benefícios previdenciários, especialmente diante da dificuldade cada 

vez maior de o Estado prover integralmente esse direito social. 

I. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE HOJE

O cenário atual é apresentado por um regime de previdência privada 

dotado de caráter complementar e organização autônoma em relação à 

previdência social. Inserida no texto constitucional desde 1998 por meio 

da Emenda Constitucional nº 20, a atual redação do art. 202 da 

Constituição Federal evidencia a diferença entre os sistemas estatal e 

privado da previdência, ao fixar neste a facultatividade de ingresso e o 

regime financeiro de capitalização “baseado na formação de reservas 

que garanta o benefício contratado”.

A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, iniciou-se uma 

reformulação das normas infraconstitucionais de previdência privada. 

Sob a peculiar denominação de “previdência complementar”, duas leis 

complementares regulamentaram o art. 202 da Constituição Federal: a 

Lei Complementar nº 109/2001, para tratar das normas básicas desse 

regime previdenciário, e a Lei Complementar nº 108/2001. para regular a 

relação entre os entes da administração pública de todos os níveis e as 

respectivas pessoas jurídicas que operam os planos previdenciários por 

eles patrocinados. Como consequência, foi totalmente revogada a Lei nº 

6.435/1977, diploma legal que vinha regulando o regime até então. 

Desde o advento da Lei nº 6.435/1977, o regime de previdência 

complementar vem sendo operado por pessoas jurídicas de direito 

privado que têm por objetivo principal instituir e executar planos de 

benefício de caráter previdenciário, mediante aprovação, fiscalização e 

regulamentação de órgãos públicos federais com competência 

específica. São as atualmente chamadas “entidades de previdência 

complementar”. 

As entidades de previdência complementar são classificadas em duas 

espécies: as instituídas sob forma de sociedades anônimas são 

consideradas entidades abertas de previdência complementar (EAPC), 

enquanto aquelas estruturadas sob forma de fundações de direito 

privado são chamadas de entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC). 

Essa dicotomia entre EAPC e EFPC tem grande relevo no regime de 

previdência complementar, tanto em razão do sistema de fiscalização e 

regulação a que estão submetidas, quanto à sua governança, finalidade 

lucrativa e características do público-alvo. Enquanto as EAPC têm 

finalidade lucrativa e podem fornecer planos de previdência a quem se 

interessar – numa típica relação de consumo1  – as EFPC não visam lucro 

e operam planos de previdência destinados exclusivamente a um grupo 

determinado de pessoas físicas – os chamados “participantes” – 

identificável pelo vínculo estabelecido com outra pessoa jurídica – 

chamada de “patrocinador” ou “instituidor”. 

Uma vez estabelecido o vínculo jurídico a entidade de previdência 

complementar, os participantes passam a ser titulares de direitos e 

obrigações em relação ao plano de previdência aderido – chamado de 

“plano de benefícios” – para o qual efetuam pagamentos periódicos sob 

forma de “contribuições”, que são administrados pela referida entidade.

Por meio dessa obrigação de longo prazo, os participantes visam 

alcançar o direito de receber do plano de benefícios uma renda futura 

sob forma de “benefício”, seja para si – que então passará a estar na 

figura de “assistido” – seja para terceiros por este indicado – os 

chamados “beneficiários”.

Há diferença entre as EAPC e EFPC também no que tange ao perfil do 

participante. Enquanto naquela o público-alvo abrange todo o mercado 

de consumo sem qualquer distinção – mas com a necessária subsunção 

às regras do Código de Defesa do Consumidor –, nesta última a 

qualidade de participante pressupõe que a pessoa física interessada 

esteja previamente vinculada a um patrocinador ou a um instituidor. 

O vínculo do participante com o patrocinador se estabelece geralmente 

mediante relação laboral, a lhe garantir a opção por ingressar num 

plano de previdência complementar como uma vantagem oferecida 

pela política de recursos humanos da pessoa jurídica empregadora, mas 

desatrelada ao contrato de trabalho por explícita vedação 

constitucional2. Já com o instituidor, o vínculo é de natureza associativa 

e com plena liberdade3, porquanto se estabelece com pessoas jurídicas 

caracterizadas por aglutinar pessoas físicas, como se detalhará adiante. 

As distinções também são estabelecidas pela modalidade dos planos de 

benefícios que operam. As EAPC oferecem os chamados “Plano 

Gerador de Benefícios Livres” (PGBL) e “Vida Gerador de Benefícios 

Livres” (VGBL), planos com nítida característica financeira e securitária. 

Já as modalidades dos planos de benefícios operados pelas EFPC são 

sob a forma de “Benefício Definido” (BD), “Contribuição Variável” (CV) e 

Contribuição Definida (CD); embora a forma de constituição das 

reservas e do cálculo dos benefícios sejam distintas entre si, tais 

modalidades conservam, em maior ou menor grau, natureza 

previdenciária mais assemelhada àquela operada no regime de 

previdência social. 

As relações jurídicas estabelecidas na previdência complementar se 

baseiam no contrato. São instrumentos obrigacionais celebrados entre 

as distintas partes envolvidas e com finalidades específicas. Entre as 

pessoas jurídicas patrocinadora e instituidora dos planos previdenciários 

e a entidade de previdência complementar celebra-se o convênio de 

adesão . Já o vínculo entre os participantes e a entidade de previdência 

complementar se estabelece mediante regulamento do plano de 

benefícios5. E a própria entidade de previdência complementar tem 

sua estrutura e funcionamento regulados por meio do estatuto6; nesse 

caso, as EFPC diferenciam-se pelo fato de a legislação prever que 

participantes/assistidos e patrocinadores/instituidores façam parte da 

sua governança, por intermédio de seus representantes nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal7.

II. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADO E SEU PAPEL NA 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Ao longo dos mais de quarenta anos do regime de previdência 

complementar brasileiro, a representação da coletividade de 

participantes e assistidos vêm se estabelecendo por meio dos 

sindicatos dos trabalhadores e das associações, especialmente as 

associações de aposentados, cujo relacionamento com as EFPC vem 

apresentando importantes modificações a merecer abordagem e, 

sobretudo, reflexão. 

Atores fundamentais na interlocução com as EFPC e respectivas 

patrocinadoras, as associações de aposentados foram geralmente 

constituídas a partir da identidade coletiva dos seus membros e da 

necessidade de manterem os relacionamentos interpessoais e as trocas 

de experiência após décadas de convívio social no ambiente de 

trabalho. Muitas delas surgiram do meio sindical, a partir dos 

departamentos de aposentados dos respectivos sindicatos de 

trabalhadores, o que explica em grande parte a presença de 

ex-sindicalistas em seu corpo diretivo e a natureza de suas ações, seja 

no aspecto político ou até mesmo judicial. 

A criação das associações de aposentados é plenamente justificável. 

Afinal, diferentemente de países mais evoluídos nos quais o idoso é 

respeitado e possui papéis sociais importantes, ainda se cultiva no 

Brasil a cultura de preconceito em relação ao idoso ao injustamente 

relacioná-lo como alguém incapaz, improdutivo e dependente8. Assim, 

os trabalhos direcionados às pessoas pertencentes à terceira idade 

como os desenvolvidos pelas associações constrói a identidade do 

grupo, fortalece seus integrantes e ressalta fragilidade dessa falsa 

percepção a respeito dos idosos, por demonstrar que estes têm muito a 

contribuir em todos os aspectos.

A relação entre associações de aposentados e EFPC vem passando por 

etapas importantes, especialmente nas últimas duas décadas. De 

participação por vezes figurativa no início, muitas das associações 

passaram a ganhar relevância por meio da estratégia do confronto com 

as EFPC e patrocinadoras. A partir do ajuizamento de demandas de 

massa, algumas associações estimularam atuações ofensivas de seus 

associados contra as EFPC. Muitas dessas ações, contudo, se revelaram 

equivocadas e pouco úteis para todos os envolvidos, pois implicaram 

apenas mais custos para os planos de benefícios9 e atritos 

desnecessários num ambiente onde deveria prevalecer a cooperação. 

Atualmente, porém, tem se verificado que as lições do passado foram 

aprendidas e vêm possibilitando a escolha de novos rumos na relação 

entre as associações de aposentados e as EFPC. 

Por um lado, as associações de aposentados paulatinamente vêm se 

convencendo de que, diante das limitações de sua estrutura, têm de 

direcionar sua estratégia em ações mais precisas e efetivas. Percebem 

com mais nitidez que a defesa dos direitos de seus associados, 

enquanto participantes e assistidos, passa pela preservação da higidez e 

do equilíbrio do plano previdenciário e por evitar o uso de medidas que 

impliquem onerações a serem suportadas, ao final, pelos próprios 

aposentados. 

Por outro lado, as EFPC têm percebido a necessidade de dar maior 

atenção aos aposentados, seus assistidos, não apenas por serem a razão 

de suas existências, mas também por serem atores fundamentais na 

conquista de novos mercados de forma segura e inteligente, de modo a 

garantir crescimento sustentável de suas operações.

As questões econômicas também estão impulsionando uma nova 

atitude entre associações de aposentados e EFPC. A diminuição da 

receita das contribuições em razão da estagnação da economia, da 

redução do poder aquisitivo de seus associados, o envelhecimento do 

grupo e as desfiliações decorrentes do descrédito gerado por alguns 

equívocos do passado vêm impulsionando essas instituições a buscar 

novas formas de angariar mais associados. 

Por outro lado, as EFPC também sofrem com o desaquecimento da 

economia e a excessiva regulação que desestimula a formação de novos 

planos e ingressos de novos patrocinadores. Também pesa a 

estagnação do setor, agravado pelo risco da diminuição do número de 

participantes em razão do envelhecimento e morte do grupo de mais 

antigo sem o correspondente ingresso de participantes mais novos. 

Todos esses desafios estão sendo enfrentados com o acréscimo de 

fatores financeiros, legais e tecnológicos que dificultam a ampliação do 

número de vagas de emprego nas patrocinadoras e, 

consequentemente, de novas inscrições nos planos de benefícios. 

III. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS COMO INSTITUIDORAS 

Os novos rumos dessa relação entre associações de aposentados e 

EFPC passam pelo uso de um importante instrumento previsto na 

própria legislação de previdência complementar. Isto porque a Lei 

Complementar nº 109/2001 permite às EFPC oferecerem planos de 

benefícios aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas “instituidores”10. Trata-se 

da chamada “previdência associativa”.

Considerada uma das inovações trazidas naquela lei e inspirada nas 

experiências de países com estruturado sistema de previdência, a 

previdência associativa tem o intuito de ampliar a cobertura 

previdenciária, para permitir que trabalhadores sem vínculo 

empregatício também tenham a oportunidade de tornarem 

participantes de planos de benefícios operados pelas EFPC. Essa 

intenção ficou expressa na Exposição de Motivos nº 28, de 15/3/1999, 

levada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional quando da 

apresentação do projeto de lei do qual se originou a Lei Complementar 

nº 109/200111 : 

 “16) Inspirada em experiências bem-sucedidas em países da União 

Européia e nos Estados Unidos, outra inovação deste projeto é a criação 

da figura do instituidor, como forma de constituição de entidades 

fechadas de previdência complementar. Trata-se de possibilitar a 

pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, a opção de 

instituir para seus associados ou membros uma entidade fechada de 

previdência complementar, além de contribuir para a expansão do 

regime. O instituidor democratizará o acesso de expressiva parcela da 

população à previdência complementar, antes restrito aos empregados 

de uma empresa, chamada patrocinadora.”

Embora tenha a intenção de ampliar a oferta de planos de benefício 

operados pelas EFPC, a Lei Complementar nº 109/2001 condicionou a 

criação dos planos instituídos por instituidor ao cumprimento de dois 

requisitos essenciais: (i) que a gestão das reservas previdenciárias seja 

terceirizada mediante contratação de instituição especializada 

autorizada a funcionar pelo Banco Central ou outro órgão competente e 

(ii) que a oferta seja feita exclusivamente de plano da modalidade de 

Contribuição Definida12(CD). 

Com a exigência desses requisitos essenciais, a Lei Complementar nº 

109/2001 deixou claro que a gestão dos recursos deva ser realizada por 

meio de carteiras administradas ou de fundos de investimento13, para se 

conferir o maior profissionalismo possível na gestão de um plano de 

previdência complementar sem risco de déficit. Quanto à exigência de 

instituição e plano na modalidade CD, buscou-se a possibilidade de 

pagamento de benefícios programados cujo valor seja diretamente 

proporcional ao volume acumulado pelo participante em sua conta 

individual, considerando-se o resultado líquido da aplicação, os valores 

aportados e forma de pagamento por prazo determinado ou 

equivalente a um percentual do saldo de conta14.

  

No ano seguinte à entrada em vigor da Lei Complementar nº 109/2001, o 

já extinto Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) 

editou a Resolução nº 12/2002, que regulamenta a constituição e 

funcionamento das EFPC e planos de benefícios constituídos por 

Instituidor. Naquela norma ficou estabelecido que, dentre outros, são 

considerados instituidores15 as “associações profissionais, legalmente 

constituídas” e “outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas 

pelo órgão fiscalizador”. Tais disposições permitiram, com isto, o 

enquadramento da associação de aposentados como instituidor. 

Além da definição do instituidor, a Resolução nº 12/2002 estabeleceu 

outras garantias importantes para o fomento desse tipo de plano 

previdenciário. Fixou-se a regra de individualização das contas em nome 

de cada participante – representado por quantidades de quotas 

relativas ao patrimônio do plano16 -, determinou-se que os recursos 

previdenciários sejam segregados do patrimônio do instituidor e da 

EFPC17 além do oferecimento do plano a todos os associados, os quais 

terão a liberdade de aderir ou não. 

Ao aderir ao plano de previdência complementar instituído pela 

associação, caberá apenas ao associado contribuir como participante, 

muito embora possa eventualmente receber recursos de terceiros18. 

Além de ter seu patrimônio social protegido, a associação está 

desobrigada a fazer contribuição em favor de seus associados, sem 

prejuízo de poder fazê-la aos seus membros ou aos seus empregados 

que aderirem a plano, desde que seja mediante contrato específico com 

a EFPC19, sem que isto implique a constituição de um direito trabalhista 

ou de deveres típicos da relação de patrocínio.

IV. O “PLANO FAMÍLIA”

Em 2015, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 

sucessor do CGPC, instituiu medida que permite a ampliação do 

número de participantes dos planos de benefícios instituídos por 

associações. Por meio da Resolução CNPC nº 18, de 30/3/201520 , 

alterou-se a Resolução CGPC nº 12/2002 para permitir o oferecimento de 

plano de benefícios não apenas ao associado definido no estatuto da 

associação, mas também a outras pessoas físicas indiretamente 

vinculadas àquela instituidora, pessoas físicas vinculadas a pessoas 

jurídicas vinculadas ao instituidor por linha direta ou indireta, além de 

cônjuges e dependentes econômicos. Instituiu-se com isto o chamado 

“plano família”.

Três anos depois, deu-se um mais um passo na ampliação da cobertura 

previdenciária proporcionada pela previdência complementar 

associativa. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) editou a Instrução nº 9, de 21/11/2018, que operacionalizou o 

plano família. Consolidou-se o conceito de participante para além dos 

atuais associados. Operacionalizou-se a regra que permitia ao plano de 

previdência receber o ingresse de membros com vínculo direto ou 

indireto à associação, além de cônjuges e dependentes econômicos dos 

seus associados participantes21.

Em outras palavras, além dos associados, seus cônjuges, filhos, enteados 

e netos – bem como empregados das associações instituidoras, de 

integrantes de pessoas jurídicas a elas vinculadas e seus respectivos 

familiares –, também poderão ingressar nos planos instituídos e se 

tornar participantes com os mesmos direitos e deveres previstos no 

regulamento do plano de benefícios. Poderão, enfim, ter as mesmas 

oportunidades que os associados: contribuirão para uma entidade sem 

fins lucrativos, obterão vantagens tributárias decorrentes das 

contribuições efetuadas, auferirão uma rentabilidade de suas reservas 

geralmente superior àquela oferecida por outras instituições financeiras 

e terão a possibilidade inclusive de, ao final, serem titulares do direito 

aos benefícios previdenciários oferecidos pelo plano de benefícios 

aderido, de acordo com as regras previstas no regulamento.

Trata-se de uma medida salutar tanto para a EFPC quanto para a 

associação de aposentado instituidora do plano. Ganha a EFPC, pois o 

aumento do número de participantes permitirá, no curto prazo, ganho 

de escala na administração do plano de benefícios com diminuição dos 

custos per capita, além de maior margem de negociação da gestão dos 

ativos com taxas de administração competitivas e que repercutem em 

maior rentabilidade das reservas. No longo prazo, conseguirá a 

perenidade de suas operações, com a expectativa de adesão de uma 

massa de contribuintes ainda jovem e, portanto, com longo tempo de 

contribuição pela frente. 

Também ganha a associação de aposentados instituidora de planos de 

benefício, pois não só terá a possibilidade de ampliar a base social com 

os familiares de seus membros, como também conseguirá arregimentar 

novos associados e respectivos parentes, com aumento da receita de 

contribuições sem implicar o recrudescimento do custo operacional. 

Importante salientar que a atual geração de idosos, chamada geração 

baby boomer22, tem se preocupado com o fato de a geração à qual 

pertence seus filhos não estar tendo as mesmas condições de formar 

patrimônio e tampouco os mesmos direitos previdenciários.

V. OS BÔNUS E ÔNUS DO INSTITUIDOR

Há uma vantagem adicional para o instituidor. Sua figura se assemelha 

ao do patrocinador para fins de governança. Como, em geral, o plano 

instituído é oferecido por EFPC que já tem pelo menos um 

patrocinador, ao criá-lo esta passa a se tornar entidade qualificada 

como “multipatrocinada”. Quando a EFPC se encontra nessa qualidade, 

a composição dos seus conselhos deliberativo e fiscal poderá levar em 

consideração os critérios de número de participantes vinculados a cada 

patrocinador ou instituidor e depois o montante dos respectivos 

patrimônios23. Assim, abre-se a possibilidade de a associação de 

aposentados ter mais cadeiras nos conselhos que o patrocinador, caso o 

plano de benefícios do qual seja instituidora tenha mais participantes 

que o plano do patrocinador, salvo se houver limitações previstas no 

estatuto da EFPC.

A legislação prevê não só direitos, mas também importantes obrigações 

a serem observadas pela associação de aposentados enquanto 

instituidora de plano de benefícios operado por EFPC. Tal como o 

patrocinador, o instituidor tem o dever de também supervisionar e 

fiscalizar sistematicamente os planos de benefícios instituídos e as 

atividades das respectivas EFPC24 e podem inclusive receber da Previc 

informações sigilosas imprescindíveis para o desempenho das funções 

de supervisão, com as cautelas legais25.

Ademais, eventual extinção da relação com a EFPC ou do próprio plano 

instituído somente ocorrerá mediante autorização do órgão fiscalizador 

e após o instituidor cumprir os compromissos assumidos com a EFPC 

relativamente aos seus participantes e assistidos, além das obrigações 

legais existentes até a data de retirada ou extinção do plano26. 

Além das responsabilidades inerentes ao cargo de membro do conselho 

deliberativo ou fiscal da EFPC, a lei prevê que os administradores da 

instituidora também podem ser responsabilizados por eventuais danos 

ou prejuízos que causarem à EFPC, seja por ação ou por omissão27. Essa 

possibilidade legal ressalta a importância de os administradores da 

instituidora estarem sempre capacitados e preparados para assumir 

essa tarefa, a fim de que a relação com a EFPC seja desenvolvida em 

conformidade com a legislação e, com isto, se mitigue os riscos 

decorrentes da responsabilidade civil.

Para figurar como instituidora de plano de benefício administrado por 

EFPC, é necessário que a associação de aposentados não apenas 

observe a legislação atinente à matéria, mas também se estruture 

juridicamente para assumir essa qualidade. Isto implica a atualização de 

seu estatuto, inclusive com a criação de novas categorias de associados, 

o que pode inclusive possibilitar a ampliação do número de associados 

sem impactar a governança interna.

VI. CONCLUSÃO

Portanto, tem-se o início de uma nova era na relação entre associações 

de aposentados e EFPC, potencializada pelas recentes alterações da 

legislação de previdência complementar no sentido de ampliar a 

cobertura previdenciária por meio dos planos família e, com isto, 

aumentar o número de contribuintes para ambas as instituições. 

Contudo, aos dirigentes e conselheiros da instituidora e da EFPC 

precisam ter a consciência de que se trata um relacionamento 

institucional de longo prazo e dotado de regulação que há de ser 

conhecida, porquanto as novas adesões ao plano de benefícios 

implicarão o estabelecimento de relações jurídicas estáveis e capazes de 

garantir o bem-estar dos participantes associados e de seus familiares 

ao longo das próximas décadas.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 

Notas

1. Advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e Especialista em Direito Societário e Mercado de 

Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Sócio do escritório 

Balera, Berbel & Mitne Advogados. Militante no segmento de 

Previdência Complementar e Mercado de Capitais desde 2012.

2. Regra geral, pode-se conceituar a Ciência do Direito como o modelo 

metodológico que busca, de forma ordenada, sistematizar o conjunto 

de princípios e regras que compõem o denominado “Direito Positivo” 

(isto é, o Direito posto, normatizado), buscando, sob essa base de 

atuação, solucionar problemas ligados à sua interpretação e 

aplicação.

3. “Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como 

são feitas as salsichas e as leis”, também encontrada, em traduções 

alternativas, como “Leis, como salsichas, deixam de inspirar respeito na 

proporção em que sabemos como elas são feitas”, ou “Se as pessoas 

soubessem como são feitas leis e salsichas, ninguém comeria 

salsichas”.

4. Recursos estes titularizados pelos seus participantes, consoante 

veremos mais adiante.

5. Denominada na LC nº 109/01 como “sociedade civil”, expressão essa 

não mais utilizada após a entrada em vigor do atual Código Civil.

6. Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, 

observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e 

fiscalizador: [...] II - portabilidade do direito acumulado pelo 

participante para outro plano; III - resgate da totalidade das 

contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as 

parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

7. Dada a importância do ponto para a exata compreensão da 

problematização que se virá, citamos cristalinos julgados do e. Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: “[...] Embora as entidades de 

previdência privada administrem os planos, não pertence a elas o 

patrimônio comum, que deve ser estruturado com o objetivo de 

constituir reservas que possam, efetivamente, assegurar, nos termos do 

art. 202 da CF, os benefícios contratados num período de longo prazo. 

Ademais, o artigo 34 da LC n. 109/2001 deixa límpido que as 

entidades de previdência privada fechada apenas administram os 

planos, isto é, não são as detentoras do patrimônio acumulado, que 

pertence aos participantes e beneficiários - verdadeiros proprietários 

do fundo formado.  3. Assim, o fundo formado tem patrimônio 

segredado do patrocinador, de modo que o custeio dos planos de 

benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, 

inclusive assistidos e, conforme art. 21 da Lei Complementar 109/2001, 

eventuais resultados deficitários deverão ser equacionados por 

patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre 

as suas contribuições, conforme disposições infralegais oriundas do 

órgão regulador e fiscalizador. [...]” (REsp 1.406.109/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/11/2013) (grifamos) / “[...] 

As entidades de previdência privada fechada administram os planos, 

mas não são as detentoras de seu patrimônio, que é constituído com 

o objetivo de assegurar o custeio das despesas comuns, de sorte que 

a indevida isenção de contribuição, em prejuízo de terceiros, é 

providência vedada pelo artigo 3º, VI, da Lei Complementar 109/2001, 

que impõe ao Estado proteger os interesses dos participantes e 

assistidos dos planos de benefícios. [...]” (REsp 814.465/MS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2011) (grifamos). 

8. Resolução CGPC nº 14/2004: Art. 3º Cada plano de benefícios possui 

independência patrimonial em relação aos demais planos de 

benefícios, bem como identidade própria quanto aos aspectos 

regulamentares, cadastrais, atuariais, contábeis e de investimentos. § 1º 

Os recursos de um plano de benefícios não respondem por obrigações 

de outro plano de benefícios operado pela mesma EFPC.

9. Art. 42. [...] § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos 

dados: I - 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, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, 

salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; II - os 

controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do 

qual decorreram danos ao titular dos dados respondem 

solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta 

Lei.

10. Art. 55-J. Compete à ANPD: [...] IV - fiscalizar e aplicar sanções em 

caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à 

legislação, mediante processo administrativo que assegure o 

contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; 

11. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: I - 

advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas; II - 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; III - multa 

diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; IV - 

publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a 

sua ocorrência; V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a 

infração até a sua regularização; VI - eliminação dos dados pessoais a 

que se refere a infração; VII - (VETADO); VIII - (VETADO); IX - (VETADO); X 

- suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 

refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável 

por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo 

controlador; XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos 

dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 

(seis) meses, prorrogável por igual período; XII - proibição parcial ou 

total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.).

12. Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados 

quando provarem: I - que não realizaram o tratamento de dados 

pessoais que lhes é atribuído; II - que, embora tenham realizado o 

tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve 

violação à legislação de proteção de dados; ou III - que o dano é 

decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

13. Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando 

deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança 

que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: I - o modo pelo qual é realizado; II - o 

resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - as 

técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que 

foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da 

violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao 

deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta 

Lei, der causa ao dano.

14. Sem embargo toda a cuidadosa e detida análise empregada pelo 

Pretório Excelso sobre o tema, ainda reside, no mundo jurídico, certa 

indefinição sobre os exatos limites deste termo, motivo pelo qual é 

prudente ao intérprete, ao menos contemporaneamente, não 

compreender, de forma hermética, as balizas conceituais daquilo que 

se compreende por “faturamento”.

15. Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 

bens ou de serviços.

16. Art. 2º. [...] §2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 

cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 

direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, 

serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 

relação de emprego. §3º. Não caracteriza grupo econômico a mera 

identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, 

a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 

interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

17. Art. 65. Esta Lei entra em vigor: I - dia 28 de dezembro de 2018, 

quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 

55-K, 55-L, 58-A e 58-B; I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 

53 e 54; II - em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos.

18. De se observar como será o comportamento da ANPD quando 

diante do primeiro caso de falha no tratamento de dados que envolva 

participantes de planos de benefícios administrados por uma EFPC, 

sobretudo diante das disposições previstas no §4º do art. 52 e no 53 da 

LGPD que, ao menos em tese, podem ser utilizados na tentativa de 

justificar, no Direito Positivo, algum tortuoso caminho para que se 

chegue à imposição de sanções pecuniárias às EPFC  (trazendo aquele 

último dispositivo a previsão de um regulamento de sanções e 

metodologias). In verbis: 

19. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: [...] § 4º No 

cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da 

empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do 

faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a 

infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for 

apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma 

inequívoca e idônea. 
Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento 

próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que 

deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão 

o cálculo do valor-base das sanções de multa.

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação 

de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem.

20. Por evidente, caso haja a intenção de fraudar contratos de seguro, 

a Administração Pública ou mesmo relações de trabalho, poder-se-á 

falar em responsabilização relativa à automutilação; não obstante, 

semelhante esfera punitiva advirá da lesão causada a direitos de 

terceiros (e não em virtude da automutilação em si), motivo pelo qual 

os pressupostos básicos da responsabilidade civil (especialmente o 

atinente ao dano causado afetar a esfera jurídica de outrem) se 

fariam, in casu, perfeitamente presentes.

21. Veja-se, aqui, que não se está a falar em ausência de punição para 

aquele que induz, instiga ou auxilia um terceiro a se suicidar ou se 

automutilar. Em casos tais, por evidente, haveria a afronta à esfera 

jurídica do terceiro em comento, motivo pelo qual tem-se por 

absolutamente ilícita (e, consequentemente, punível) a conduta desse 

agente indutor, instigador ou auxiliador.

22. Motivo pelo qual remetemos o leitor, uma vez mais, às didáticas 

fundamentações esposadas nos Recursos Especiais nº 1.406.109/SP e 

814.465/MS.

23. Art. 52. [...] § 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela 

ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.

24. Conceitua-se como “multiverso” o termo utilizado para descrever o 

conjunto hipotético de universos que, para alguns cientistas – dentre 

eles, o saudoso Stephen Hawking –, podem coexistir e nos quais é 

possível que haja “outras versões” de todos nós, com vidas distintas da 

que levamos no universo que habitamos. Maiores informações podem 

ser obtidas – além, é claro, de livros e periódicos técnicos –, na recente 

publicação da Revista Superinteressante (disponível em: 

https://super.abril.com.br/ciencia/entenda-de-uma-vez-o-que-e-multive

rso/. Acesso em 03/08/2020).

25. Ex-ministro do Tribunal Federal de Recursos (antiga denominação 

do Superior Tribunal de Justiça), notável doutrinador, alcunhado de 

“pai da teoria da Responsabilidade Civil brasileira” em decorrência de 

sua famosa obra “Da Responsabilidade Civil”, lançada em 1944.

26. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o 

interventor e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou 

prejuízos que causarem, por ação ou omissão, às entidades de 

previdência complementar. Parágrafo único. São também 

responsáveis, na forma do caput, os administradores dos 

patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores 

independentes, os avaliadores de gestão e outros profissionais que 

prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio 

de pessoa jurídica contratada.

27. Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das 

entidades de previdência complementar, os servidores do órgão 

regulador e fiscalizador terão livre acesso às respectivas entidades, 

delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer 

documentos, caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às 

penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à 

consecução desse objetivo. [...] § 2º A fiscalização a cargo do Estado não 

exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade pela 

supervisão sistemática das atividades das suas respectivas entidades 

fechadas.

28. Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: I - 

realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e 

não econômicos; II - realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e 

artísticos; ou b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 

desta Lei; III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) 

defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades de 

investigação e repressão de infrações penais; ou IV - 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 nesta Lei.

29. Nossa paródia advém da conhecida reflexão de Otto von Bismark 

de que "Com leis ruins e funcionários bons (juízes), ainda é possível 

governar; entretanto, com funcionários ruins, as melhores leis não 

servirão para nada." (“Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten 

(Richtern) läßt sich immer noch regieren, bei schlechten Beamten aber 

helfen uns die besten Gesetze nichts.”).

Mesmo após a implantação da nova reforma da previdência com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, permanece a 

discussão sobre o papel da iniciativa privada na gestão de contribuições 

e benefícios previdenciários, especialmente diante da dificuldade cada 

vez maior de o Estado prover integralmente esse direito social. 

I. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE HOJE

O cenário atual é apresentado por um regime de previdência privada 

dotado de caráter complementar e organização autônoma em relação à 

previdência social. Inserida no texto constitucional desde 1998 por meio 

da Emenda Constitucional nº 20, a atual redação do art. 202 da 

Constituição Federal evidencia a diferença entre os sistemas estatal e 

privado da previdência, ao fixar neste a facultatividade de ingresso e o 

regime financeiro de capitalização “baseado na formação de reservas 

que garanta o benefício contratado”.

A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, iniciou-se uma 

reformulação das normas infraconstitucionais de previdência privada. 

Sob a peculiar denominação de “previdência complementar”, duas leis 

complementares regulamentaram o art. 202 da Constituição Federal: a 

Lei Complementar nº 109/2001, para tratar das normas básicas desse 

regime previdenciário, e a Lei Complementar nº 108/2001. para regular a 

relação entre os entes da administração pública de todos os níveis e as 

respectivas pessoas jurídicas que operam os planos previdenciários por 

eles patrocinados. Como consequência, foi totalmente revogada a Lei nº 

6.435/1977, diploma legal que vinha regulando o regime até então. 

Desde o advento da Lei nº 6.435/1977, o regime de previdência 

complementar vem sendo operado por pessoas jurídicas de direito 

privado que têm por objetivo principal instituir e executar planos de 

benefício de caráter previdenciário, mediante aprovação, fiscalização e 

regulamentação de órgãos públicos federais com competência 

específica. São as atualmente chamadas “entidades de previdência 

complementar”. 

As entidades de previdência complementar são classificadas em duas 

espécies: as instituídas sob forma de sociedades anônimas são 

consideradas entidades abertas de previdência complementar (EAPC), 

enquanto aquelas estruturadas sob forma de fundações de direito 

privado são chamadas de entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC). 

Essa dicotomia entre EAPC e EFPC tem grande relevo no regime de 

previdência complementar, tanto em razão do sistema de fiscalização e 

regulação a que estão submetidas, quanto à sua governança, finalidade 

lucrativa e características do público-alvo. Enquanto as EAPC têm 

finalidade lucrativa e podem fornecer planos de previdência a quem se 

interessar – numa típica relação de consumo1  – as EFPC não visam lucro 

e operam planos de previdência destinados exclusivamente a um grupo 

determinado de pessoas físicas – os chamados “participantes” – 

identificável pelo vínculo estabelecido com outra pessoa jurídica – 

chamada de “patrocinador” ou “instituidor”. 

Uma vez estabelecido o vínculo jurídico a entidade de previdência 

complementar, os participantes passam a ser titulares de direitos e 

obrigações em relação ao plano de previdência aderido – chamado de 

“plano de benefícios” – para o qual efetuam pagamentos periódicos sob 

forma de “contribuições”, que são administrados pela referida entidade.

Por meio dessa obrigação de longo prazo, os participantes visam 

alcançar o direito de receber do plano de benefícios uma renda futura 

sob forma de “benefício”, seja para si – que então passará a estar na 

figura de “assistido” – seja para terceiros por este indicado – os 

chamados “beneficiários”.

Há diferença entre as EAPC e EFPC também no que tange ao perfil do 

participante. Enquanto naquela o público-alvo abrange todo o mercado 

de consumo sem qualquer distinção – mas com a necessária subsunção 

às regras do Código de Defesa do Consumidor –, nesta última a 

qualidade de participante pressupõe que a pessoa física interessada 

esteja previamente vinculada a um patrocinador ou a um instituidor. 

O vínculo do participante com o patrocinador se estabelece geralmente 

mediante relação laboral, a lhe garantir a opção por ingressar num 

plano de previdência complementar como uma vantagem oferecida 

pela política de recursos humanos da pessoa jurídica empregadora, mas 

desatrelada ao contrato de trabalho por explícita vedação 

constitucional2. Já com o instituidor, o vínculo é de natureza associativa 

e com plena liberdade3, porquanto se estabelece com pessoas jurídicas 

caracterizadas por aglutinar pessoas físicas, como se detalhará adiante. 

As distinções também são estabelecidas pela modalidade dos planos de 

benefícios que operam. As EAPC oferecem os chamados “Plano 

Gerador de Benefícios Livres” (PGBL) e “Vida Gerador de Benefícios 

Livres” (VGBL), planos com nítida característica financeira e securitária. 

Já as modalidades dos planos de benefícios operados pelas EFPC são 

sob a forma de “Benefício Definido” (BD), “Contribuição Variável” (CV) e 

Contribuição Definida (CD); embora a forma de constituição das 

reservas e do cálculo dos benefícios sejam distintas entre si, tais 

modalidades conservam, em maior ou menor grau, natureza 

previdenciária mais assemelhada àquela operada no regime de 

previdência social. 

As relações jurídicas estabelecidas na previdência complementar se 

baseiam no contrato. São instrumentos obrigacionais celebrados entre 

as distintas partes envolvidas e com finalidades específicas. Entre as 

pessoas jurídicas patrocinadora e instituidora dos planos previdenciários 

e a entidade de previdência complementar celebra-se o convênio de 

adesão . Já o vínculo entre os participantes e a entidade de previdência 

complementar se estabelece mediante regulamento do plano de 

benefícios5. E a própria entidade de previdência complementar tem 

sua estrutura e funcionamento regulados por meio do estatuto6; nesse 

caso, as EFPC diferenciam-se pelo fato de a legislação prever que 

participantes/assistidos e patrocinadores/instituidores façam parte da 

sua governança, por intermédio de seus representantes nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal7.

II. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADO E SEU PAPEL NA 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Ao longo dos mais de quarenta anos do regime de previdência 

complementar brasileiro, a representação da coletividade de 

participantes e assistidos vêm se estabelecendo por meio dos 

sindicatos dos trabalhadores e das associações, especialmente as 

associações de aposentados, cujo relacionamento com as EFPC vem 

apresentando importantes modificações a merecer abordagem e, 

sobretudo, reflexão. 

Atores fundamentais na interlocução com as EFPC e respectivas 

patrocinadoras, as associações de aposentados foram geralmente 

constituídas a partir da identidade coletiva dos seus membros e da 

necessidade de manterem os relacionamentos interpessoais e as trocas 

de experiência após décadas de convívio social no ambiente de 

trabalho. Muitas delas surgiram do meio sindical, a partir dos 

departamentos de aposentados dos respectivos sindicatos de 

trabalhadores, o que explica em grande parte a presença de 

ex-sindicalistas em seu corpo diretivo e a natureza de suas ações, seja 

no aspecto político ou até mesmo judicial. 

A criação das associações de aposentados é plenamente justificável. 

Afinal, diferentemente de países mais evoluídos nos quais o idoso é 

respeitado e possui papéis sociais importantes, ainda se cultiva no 

Brasil a cultura de preconceito em relação ao idoso ao injustamente 

relacioná-lo como alguém incapaz, improdutivo e dependente8. Assim, 

os trabalhos direcionados às pessoas pertencentes à terceira idade 

como os desenvolvidos pelas associações constrói a identidade do 

grupo, fortalece seus integrantes e ressalta fragilidade dessa falsa 

percepção a respeito dos idosos, por demonstrar que estes têm muito a 

contribuir em todos os aspectos.

A relação entre associações de aposentados e EFPC vem passando por 

etapas importantes, especialmente nas últimas duas décadas. De 

participação por vezes figurativa no início, muitas das associações 

passaram a ganhar relevância por meio da estratégia do confronto com 

as EFPC e patrocinadoras. A partir do ajuizamento de demandas de 

massa, algumas associações estimularam atuações ofensivas de seus 

associados contra as EFPC. Muitas dessas ações, contudo, se revelaram 

equivocadas e pouco úteis para todos os envolvidos, pois implicaram 

apenas mais custos para os planos de benefícios9 e atritos 

desnecessários num ambiente onde deveria prevalecer a cooperação. 

Atualmente, porém, tem se verificado que as lições do passado foram 

aprendidas e vêm possibilitando a escolha de novos rumos na relação 

entre as associações de aposentados e as EFPC. 

Por um lado, as associações de aposentados paulatinamente vêm se 

convencendo de que, diante das limitações de sua estrutura, têm de 

direcionar sua estratégia em ações mais precisas e efetivas. Percebem 

com mais nitidez que a defesa dos direitos de seus associados, 

enquanto participantes e assistidos, passa pela preservação da higidez e 

do equilíbrio do plano previdenciário e por evitar o uso de medidas que 

impliquem onerações a serem suportadas, ao final, pelos próprios 

aposentados. 

Por outro lado, as EFPC têm percebido a necessidade de dar maior 

atenção aos aposentados, seus assistidos, não apenas por serem a razão 

de suas existências, mas também por serem atores fundamentais na 

conquista de novos mercados de forma segura e inteligente, de modo a 

garantir crescimento sustentável de suas operações.

As questões econômicas também estão impulsionando uma nova 

atitude entre associações de aposentados e EFPC. A diminuição da 

receita das contribuições em razão da estagnação da economia, da 

redução do poder aquisitivo de seus associados, o envelhecimento do 

grupo e as desfiliações decorrentes do descrédito gerado por alguns 

equívocos do passado vêm impulsionando essas instituições a buscar 

novas formas de angariar mais associados. 

Por outro lado, as EFPC também sofrem com o desaquecimento da 

economia e a excessiva regulação que desestimula a formação de novos 

planos e ingressos de novos patrocinadores. Também pesa a 

estagnação do setor, agravado pelo risco da diminuição do número de 

participantes em razão do envelhecimento e morte do grupo de mais 

antigo sem o correspondente ingresso de participantes mais novos. 

Todos esses desafios estão sendo enfrentados com o acréscimo de 

fatores financeiros, legais e tecnológicos que dificultam a ampliação do 

número de vagas de emprego nas patrocinadoras e, 

consequentemente, de novas inscrições nos planos de benefícios. 

III. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS COMO INSTITUIDORAS 

Os novos rumos dessa relação entre associações de aposentados e 

EFPC passam pelo uso de um importante instrumento previsto na 

própria legislação de previdência complementar. Isto porque a Lei 

Complementar nº 109/2001 permite às EFPC oferecerem planos de 

benefícios aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas “instituidores”10. Trata-se 

da chamada “previdência associativa”.

Considerada uma das inovações trazidas naquela lei e inspirada nas 

experiências de países com estruturado sistema de previdência, a 

previdência associativa tem o intuito de ampliar a cobertura 

previdenciária, para permitir que trabalhadores sem vínculo 

empregatício também tenham a oportunidade de tornarem 

participantes de planos de benefícios operados pelas EFPC. Essa 

intenção ficou expressa na Exposição de Motivos nº 28, de 15/3/1999, 

levada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional quando da 

apresentação do projeto de lei do qual se originou a Lei Complementar 

nº 109/200111 : 

 “16) Inspirada em experiências bem-sucedidas em países da União 

Européia e nos Estados Unidos, outra inovação deste projeto é a criação 

da figura do instituidor, como forma de constituição de entidades 

fechadas de previdência complementar. Trata-se de possibilitar a 

pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, a opção de 

instituir para seus associados ou membros uma entidade fechada de 

previdência complementar, além de contribuir para a expansão do 

regime. O instituidor democratizará o acesso de expressiva parcela da 

população à previdência complementar, antes restrito aos empregados 

de uma empresa, chamada patrocinadora.”

Embora tenha a intenção de ampliar a oferta de planos de benefício 

operados pelas EFPC, a Lei Complementar nº 109/2001 condicionou a 

criação dos planos instituídos por instituidor ao cumprimento de dois 

requisitos essenciais: (i) que a gestão das reservas previdenciárias seja 

terceirizada mediante contratação de instituição especializada 

autorizada a funcionar pelo Banco Central ou outro órgão competente e 

(ii) que a oferta seja feita exclusivamente de plano da modalidade de 

Contribuição Definida12(CD). 

Com a exigência desses requisitos essenciais, a Lei Complementar nº 

109/2001 deixou claro que a gestão dos recursos deva ser realizada por 

meio de carteiras administradas ou de fundos de investimento13, para se 

conferir o maior profissionalismo possível na gestão de um plano de 

previdência complementar sem risco de déficit. Quanto à exigência de 

instituição e plano na modalidade CD, buscou-se a possibilidade de 

pagamento de benefícios programados cujo valor seja diretamente 

proporcional ao volume acumulado pelo participante em sua conta 

individual, considerando-se o resultado líquido da aplicação, os valores 

aportados e forma de pagamento por prazo determinado ou 

equivalente a um percentual do saldo de conta14.

  

No ano seguinte à entrada em vigor da Lei Complementar nº 109/2001, o 

já extinto Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) 

editou a Resolução nº 12/2002, que regulamenta a constituição e 

funcionamento das EFPC e planos de benefícios constituídos por 

Instituidor. Naquela norma ficou estabelecido que, dentre outros, são 

considerados instituidores15 as “associações profissionais, legalmente 

constituídas” e “outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas 

pelo órgão fiscalizador”. Tais disposições permitiram, com isto, o 

enquadramento da associação de aposentados como instituidor. 

Além da definição do instituidor, a Resolução nº 12/2002 estabeleceu 

outras garantias importantes para o fomento desse tipo de plano 

previdenciário. Fixou-se a regra de individualização das contas em nome 

de cada participante – representado por quantidades de quotas 

relativas ao patrimônio do plano16 -, determinou-se que os recursos 

previdenciários sejam segregados do patrimônio do instituidor e da 

EFPC17 além do oferecimento do plano a todos os associados, os quais 

terão a liberdade de aderir ou não. 

Ao aderir ao plano de previdência complementar instituído pela 

associação, caberá apenas ao associado contribuir como participante, 

muito embora possa eventualmente receber recursos de terceiros18. 

Além de ter seu patrimônio social protegido, a associação está 

desobrigada a fazer contribuição em favor de seus associados, sem 

prejuízo de poder fazê-la aos seus membros ou aos seus empregados 

que aderirem a plano, desde que seja mediante contrato específico com 

a EFPC19, sem que isto implique a constituição de um direito trabalhista 

ou de deveres típicos da relação de patrocínio.

IV. O “PLANO FAMÍLIA”

Em 2015, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 

sucessor do CGPC, instituiu medida que permite a ampliação do 

número de participantes dos planos de benefícios instituídos por 

associações. Por meio da Resolução CNPC nº 18, de 30/3/201520 , 

alterou-se a Resolução CGPC nº 12/2002 para permitir o oferecimento de 

plano de benefícios não apenas ao associado definido no estatuto da 

associação, mas também a outras pessoas físicas indiretamente 

vinculadas àquela instituidora, pessoas físicas vinculadas a pessoas 

jurídicas vinculadas ao instituidor por linha direta ou indireta, além de 

cônjuges e dependentes econômicos. Instituiu-se com isto o chamado 

“plano família”.

Três anos depois, deu-se um mais um passo na ampliação da cobertura 

previdenciária proporcionada pela previdência complementar 

associativa. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) editou a Instrução nº 9, de 21/11/2018, que operacionalizou o 

plano família. Consolidou-se o conceito de participante para além dos 

atuais associados. Operacionalizou-se a regra que permitia ao plano de 

previdência receber o ingresse de membros com vínculo direto ou 

indireto à associação, além de cônjuges e dependentes econômicos dos 

seus associados participantes21.

Em outras palavras, além dos associados, seus cônjuges, filhos, enteados 

e netos – bem como empregados das associações instituidoras, de 

integrantes de pessoas jurídicas a elas vinculadas e seus respectivos 

familiares –, também poderão ingressar nos planos instituídos e se 

tornar participantes com os mesmos direitos e deveres previstos no 

regulamento do plano de benefícios. Poderão, enfim, ter as mesmas 

oportunidades que os associados: contribuirão para uma entidade sem 

fins lucrativos, obterão vantagens tributárias decorrentes das 

contribuições efetuadas, auferirão uma rentabilidade de suas reservas 

geralmente superior àquela oferecida por outras instituições financeiras 

e terão a possibilidade inclusive de, ao final, serem titulares do direito 

aos benefícios previdenciários oferecidos pelo plano de benefícios 

aderido, de acordo com as regras previstas no regulamento.

Trata-se de uma medida salutar tanto para a EFPC quanto para a 

associação de aposentado instituidora do plano. Ganha a EFPC, pois o 

aumento do número de participantes permitirá, no curto prazo, ganho 

de escala na administração do plano de benefícios com diminuição dos 

custos per capita, além de maior margem de negociação da gestão dos 

ativos com taxas de administração competitivas e que repercutem em 

maior rentabilidade das reservas. No longo prazo, conseguirá a 

perenidade de suas operações, com a expectativa de adesão de uma 

massa de contribuintes ainda jovem e, portanto, com longo tempo de 

contribuição pela frente. 

Também ganha a associação de aposentados instituidora de planos de 

benefício, pois não só terá a possibilidade de ampliar a base social com 

os familiares de seus membros, como também conseguirá arregimentar 

novos associados e respectivos parentes, com aumento da receita de 

contribuições sem implicar o recrudescimento do custo operacional. 

Importante salientar que a atual geração de idosos, chamada geração 

baby boomer22, tem se preocupado com o fato de a geração à qual 

pertence seus filhos não estar tendo as mesmas condições de formar 

patrimônio e tampouco os mesmos direitos previdenciários.

V. OS BÔNUS E ÔNUS DO INSTITUIDOR

Há uma vantagem adicional para o instituidor. Sua figura se assemelha 

ao do patrocinador para fins de governança. Como, em geral, o plano 

instituído é oferecido por EFPC que já tem pelo menos um 

patrocinador, ao criá-lo esta passa a se tornar entidade qualificada 

como “multipatrocinada”. Quando a EFPC se encontra nessa qualidade, 

a composição dos seus conselhos deliberativo e fiscal poderá levar em 

consideração os critérios de número de participantes vinculados a cada 

patrocinador ou instituidor e depois o montante dos respectivos 

patrimônios23. Assim, abre-se a possibilidade de a associação de 

aposentados ter mais cadeiras nos conselhos que o patrocinador, caso o 

plano de benefícios do qual seja instituidora tenha mais participantes 

que o plano do patrocinador, salvo se houver limitações previstas no 

estatuto da EFPC.

A legislação prevê não só direitos, mas também importantes obrigações 

a serem observadas pela associação de aposentados enquanto 

instituidora de plano de benefícios operado por EFPC. Tal como o 

patrocinador, o instituidor tem o dever de também supervisionar e 

fiscalizar sistematicamente os planos de benefícios instituídos e as 

atividades das respectivas EFPC24 e podem inclusive receber da Previc 

informações sigilosas imprescindíveis para o desempenho das funções 

de supervisão, com as cautelas legais25.

Ademais, eventual extinção da relação com a EFPC ou do próprio plano 

instituído somente ocorrerá mediante autorização do órgão fiscalizador 

e após o instituidor cumprir os compromissos assumidos com a EFPC 

relativamente aos seus participantes e assistidos, além das obrigações 

legais existentes até a data de retirada ou extinção do plano26. 

Além das responsabilidades inerentes ao cargo de membro do conselho 

deliberativo ou fiscal da EFPC, a lei prevê que os administradores da 

instituidora também podem ser responsabilizados por eventuais danos 

ou prejuízos que causarem à EFPC, seja por ação ou por omissão27. Essa 

possibilidade legal ressalta a importância de os administradores da 

instituidora estarem sempre capacitados e preparados para assumir 

essa tarefa, a fim de que a relação com a EFPC seja desenvolvida em 

conformidade com a legislação e, com isto, se mitigue os riscos 

decorrentes da responsabilidade civil.

Para figurar como instituidora de plano de benefício administrado por 

EFPC, é necessário que a associação de aposentados não apenas 

observe a legislação atinente à matéria, mas também se estruture 

juridicamente para assumir essa qualidade. Isto implica a atualização de 

seu estatuto, inclusive com a criação de novas categorias de associados, 

o que pode inclusive possibilitar a ampliação do número de associados 

sem impactar a governança interna.

VI. CONCLUSÃO

Portanto, tem-se o início de uma nova era na relação entre associações 

de aposentados e EFPC, potencializada pelas recentes alterações da 

legislação de previdência complementar no sentido de ampliar a 

cobertura previdenciária por meio dos planos família e, com isto, 

aumentar o número de contribuintes para ambas as instituições. 

Contudo, aos dirigentes e conselheiros da instituidora e da EFPC 

precisam ter a consciência de que se trata um relacionamento 

institucional de longo prazo e dotado de regulação que há de ser 

conhecida, porquanto as novas adesões ao plano de benefícios 

implicarão o estabelecimento de relações jurídicas estáveis e capazes de 

garantir o bem-estar dos participantes associados e de seus familiares 

ao longo das próximas décadas.
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II - os sindicatos, as centrais sindicais e as respectivas federações e 

confederações;

III - as cooperativas que congreguem membros de categorias ou 

classes de profissões regulamentadas;

IV - as associações profissionais, legalmente constituídas;

V - outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, 

não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas pelo órgão 

fiscalizador.

16. Resolução CGPC nº 12/2002, Art. 12. O plano de benefícios instituído 

manterá contas individualizadas, em nome de cada participante, com 

valores registrados em moeda corrente nacional e representados por 

quantidade de quotas relativas ao patrimônio do plano.

17. Resolução CGPC nº 12/2002, Art. 10 (...) § 3º Os recursos garantidores 

das reservas técnicas, fundos e provisões dos planos constituídos por 

instituidor deverão, obrigatoriamente, estar segregados do patrimônio 

do instituidor e da instituição gestora terceirizada mencionada no § 2º. 

(Nova redação dada pela Resolução MPS/CGPC nº 3, de 22/05/2003)

18. Resolução CGPC nº 12/2002, art. 10, § 1º O plano de benefícios será 

custeado pelo participante, podendo, também, receber aportes de 

terceiros. (Redação dada pela Resolução CGPC nº 20, de 25 de 

setembro de 2006)

19. Resolução CGPC nº 12/2002, art. 10, § 4º Adicionalmente ao disposto 

no § 1º, os empregadores ou instituidores poderão, respectivamente em 

relação aos seus empregados ou membros e associados vinculados ao 

plano de benefícios de que trata esta Resolução, efetuar contribuições 

previdenciárias para o referido plano, condicionada à prévia 

celebração de instrumento contratual específico. (Redação dada pela 

Resolução CGPC nº 20, de 25 de setembro de 2006.)

20. Art. 11. O plano de benefícios instituído deverá ser oferecido a todos 

os associados do instituidor, sendo facultativa a sua adesão. 

§ 1º O plano de benefícios poderá ser disponibilizado não só aos 

associados do instituidor, tal como definidos em sua estrutura jurídica 

própria, mas também aos seus membros, pessoas físicas vinculadas 

direta ou indiretamente aos instituidores. 

§ 2º Serão considerados membros as pessoas físicas vinculadas direta 

ou indiretamente às pessoas jurídicas associadas a instituidor. 

§ 3º São considerados membros com vínculo direto: 

I - os gerentes; 

II - os diretores e conselheiros ocupantes de cargo eletivo; e 

III - outros dirigentes dos instituidores. 

§ 4º São considerados membros com vínculo indireto: 

I - os sócios de pessoas jurídicas vinculadas aos instituidores por linha 

direta ou indireta, e seus respectivos cônjuges e dependentes 

econômicos; 

II - os empregados das pessoas jurídicas vinculadas aos instituidores 

por linha direta ou indireta, e seus respectivos cônjuges e dependentes 

econômicos; 

III - os empregados vinculados ao instituidor, e seus respectivos 

cônjuges e dependentes econômicos; e 

IV - os cônjuges e dependentes econômicos dos membros com vínculo 

direto. 

21. Art. 3º A Superintendência Nacional de Previdência Complementar - 

PREVIC, observada a legislação vigente, poderá autorizar a Entidade 

Fechada de Previdência Complementar - EFPC a assumir a qualidade 

de instituidor em planos de benefícios constituídos por instituidor.

§ 1º Para fins de oferecimento do plano de benefícios, os participantes e 

assistidos dos planos de benefícios administrados pela EFPC serão 

considerados associados da respectiva entidade.

§ 2º No caso mencionado no caput, as EFPC, na qualidade de 

instituidoras de planos de benefícios, não poderão, em relação a seus 

membros consignados no § 1º deste mesmo artigo, efetuar 

contribuições previdenciárias para o referido plano.

22. Trata-se da geração constituída pelas pessoas nascidas entre 1946 e 

1964, também chamada pós 2ª Guerra Mundial, período em que surgiu 

uma explosão da taxa de natalidade. 

23. Lei Complementar nº 109/2001. Art. 35. As entidades fechadas 

deverão manter estrutura mínima composta por conselho deliberativo, 

conselho fiscal e diretoria-executiva.

§ 1o O estatuto deverá prever representação dos participantes e 

assistidos nos conselhos deliberativo e fiscal, assegurado a eles no 

mínimo um terço das vagas.

§ 2o Na composição dos conselhos deliberativo e fiscal das entidades 

qualificadas como multipatrocinadas, deverá ser considerado o número 

de participantes vinculados a cada patrocinador ou instituidor, bem 

como o montante dos respectivos patrimônios.

Importante destacar também a regra prevista na Resolução CGPC nº 

7/2002 (Dispõe sobre a adequação das entidades fechadas de 

previdência complementar patrocinadas pelas pessoas jurídicas de 

Direito Público à Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001 e dá 

outras providências), cujo art. 2º, §1º, estabelece que “Art. 2º O Presidente 

do Conselho Deliberativo será escolhido pelos representantes do(s) 

patrocinador(es). § 1º Nas entidades multipatrocinadas que tenham 

mais de três patrocinadores, a escolha dos membros do Conselho 

Deliberativo deverá recair sobre os patrocinadores que contarem com 

maior número de participantes vinculados a planos previdenciários, 

bem como sobre os patrocinadores que tiverem os maiores montantes 

patrimoniais aportados ao plano, nesta ordem.”

24. Lei Complementar nº 109/2001, art. 41, § 2º - A fiscalização a cargo do 

Estado não exime os patrocinadores e os instituidores da 

responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades das suas 

respectivas entidades fechadas.

25. Portaria Previc nº 134/2017. Art. 7º Para desempenho da 

responsabilidade pela supervisão das entidades prevista no art. 41, § 2o, 

da Lei Complementar nº 109, de 2001, e no art. 25 da Lei Complementar 

nº 108, de 2001, poderão ser disponibilizadas para o patrocinador e 

instituidor, se for o caso, as informações sigilosas imprescindíveis para o 

desempenho de suas funções. 

Parágrafo único. A comunicação expedida para a entidade deverá 

mencionar a obrigação de observância das cautelas legais no que se 

refere à proteção das informações sigilosas que lhes sejam 

disponibilizadas

26. Lei Complementar nº 109/2001, Art. 25. O órgão regulador e 

fiscalizador poderá autorizar a extinção de plano de benefícios ou a 

retirada de patrocínio, ficando os patrocinadores e instituidores 

obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos 

assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos 

participantes, assistidos e obrigações legais, até a data da retirada ou 

extinção do plano.

27. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o interventor 

e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou prejuízos que 

causarem, por ação ou omissão, às entidades de previdência 

complementar. 

Parágrafo único. São também responsáveis, na forma do caput, os 

administradores dos patrocinadores ou instituidores, os atuários, os 

auditores independentes, os avaliadores de gestão e outros 

profissionais que prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou 

por intermédio de pessoa jurídica contratada.
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1. Introdução

Tal como cediço pelos minimamente versados nos meandros da 

academia jurídica, uma terminologia que frequentemente se utiliza é a 

que classifica o Direito como uma “Ciência”. Semelhante nomenclatura, 

além de sua acepção formal2 , sugestiona aos mais incautos que haveria, 

hipoteticamente, um modelo produtivo de elaboração de normas 

dotado de festejada racionalidade, cuja precisão e zelo – fruto de um 

processo legislativo onisciente e qualificado – ensejaria na criação de 

normas coerentes e sistemicamente harmônicas. 

Não obstante, consoante a célebre e perspicaz reflexão atribuída a Otto 

von Bismarck sobre leis e salsichas3 , não há, na prática do processo 

legislativo, qualquer preocupação primeva atinente à adequada 

inserção de novas normas no ordenamento jurídico. Sem embargo 

existam estruturas institucionais como a Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania nas Casas Legislativas, infelizmente é notória a 

elevada taxa de inconstitucionalidade de normas submetidas ao crivo 

do Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado e 

abstrato (isso sem falar no controle difuso e concreto que, 

hodiernamente, é realizado por milhares de magistrados do país sobre 

os mais variados corpos legislativos).

Justamente por isso, ainda que, a princípio, sejam produzidas leis que 

possuam elevado grau axiológico e que confiram densidade normativa 

a direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição – como é o 

caso da novel Lei nº 13.709/18 (“Lei Geral de Proteção de Dados” ou, 

doravante, “LGPD”) –, fato é que é preciso analisar, cum grano salis, quais 

os impactos que ela potencialmente poderá acarretar (sobretudo ao 

segmento das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

nosso campo de estudo).

Alertamos, no entanto, que não intencionamos, por meio do presente 

texto, tecer quaisquer críticas à definição do Direito como Ciência, ou 

mesmo ao processo legislativo em si; o que se objetiva – consoante se 

poderá depreender das linhas vindouras – é uma reflexão sobre como o 

poder da linguagem (especialmente na adotada na LGPD) pode acabar 

nos induzindo a, equivocadamente, presumir infalibilidades teóricas 

que, na essência, não existem. Justamente por isso, caso nos atenhamos 

a dogmas que assim prescrevam, o choque imposto pela realidade 

fática nos trará uma plêiade de problemas, sobretudo aqueles ligados 

ao encaixe e superposição das normas aos fatos que, cotidianamente, se 

apresentam para análise.

Nesse contexto, convém indagar: se a LGPD intenciona estabelecer, 

precipuamente, um sistema protetivo, como é possível que, em 

havendo eventual vazamento de dados pessoais dos participantes de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar, esta – leia-se, os 

recursos do Plano de Benefícios que administra4  – possa responder 

pecuniariamente? Considerando que o ordenamento jurídico pátrio 

possui uma estrutura nuclear mínima atinente à cátedra da 

Responsabilidade Civil, como enquadrar a aplicação de sanções 

pecuniárias prevista na LGPD para o caso de vazamento de dados dos 

próprios participantes desta Entidade Fechada de Previdência 

Complementar?

Trata-se de situação que extrapola o campo meramente teórico e que, 

com elevado grau de probabilidade, cedo ou tarde será submetida à 

análise da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”). 

Entretanto, por se tratar de tema conceitualmente complexo, 

alimentado por uma insofismável multidisciplinariedade, nos 

propusemos a, humilde e antecipadamente, desde já analisá-lo.

2. Da natureza jurídica das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar 

Antes de podermos adentrar no objeto do presente estudo, mister 

visitarmos algumas estruturas conceituais prévias, no intuito de 

conseguirmos analisar de forma mais precisa o escopo ora pretendido. 

Por esse motivo, teceremos linhas breves sobre a natureza jurídica de 

uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”).

Consoante bem exposto no art. 31 e seguintes da sua lei de regência – 

i.e., Lei Complementar nº 109/01 (“LC nº 109/01”) –, uma EFPC é uma 

Entidade criada por uma ou mais empresas (denominadas 

“patrocinadores”) ou por uma ou mais pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial (às quais a aludida lei de regência se 

refere como “instituidores”), sendo sua estrutura jurídica desenhada sob 

forma de fundação ou de associação5  – o que faz com que a EFPC, 

justamente por isso, não possua finalidade lucrativa ou mesmo a figura 

de “sócios”. 

O racional por detrás de sua criação é a intenção do 

patrocinador/instituidor de oferecer a seus empregados, servidores ou 

associados Planos de Benefícios de natureza previdenciária, objetivando 

conferir-lhes complementação de renda quando materializadas 

determinadas hipóteses previamente estabelecidas no regulamento do 

Plano. Justamente por isso, a finalidade existencial precípua de uma 

EFPC é a de administrar esses Planos de Benefícios, operacionalizando 

todos os aspectos a eles relativos (ou, em alguns casos, terceirizando 

determinados serviços).

Importante frisar, desde logo, que uma EFPC não possui capital próprio; 

nos termos da LC nº 109/01, toda a estrutura necessária para a sua 

manutenção – isso é, para o seu custeio administrativo – é suportada 

pelos recursos oriundos das contribuições que lhe são vertidas pelos 

participantes e patrocinadores/instituidores. Não por outro motivo, aliás, 

o inciso III do art. 14 da LC nº 109/016  impõe que todos os Planos de 

Benefícios administrados por uma EFPC deverão prever o resgate da 

totalidade das contribuições vertidas ao Plano pelo participante 

(descontadas as parcelas do custeio administrativo), justamente pelo 

fato de serem eles (os participantes) os verdadeiros proprietários dos 

recursos – e não a EFPC, que figura como mera administradora destes. 

Com base no mesmo racional, o inciso II do aludido artigo possibilita 

que o participante, em atendendo as condições autorizadoras, porte o 

direito que acumulara para outro Plano de Benefícios – uma vez que 

(reforce-se) os recursos lhe pertencem.

Nesse sentido, resta evidenciado, sem maiores dificuldades 

interpretativas, que é o participante o verdadeiro titular dos recursos 

vertidos ao Plano de Benefícios, e não a EFPC. Malgrado, no passado, 

tenha havido certa dificuldade jurisprudencial em compreender a 

essência do que ora se expôs, atualmente tem-se remansoso na 

jurisprudência o entendimento de que as EFPC não possuem 

patrimônio próprio7.

Tem-se, portanto, como revisitação às conclusões do presente tópico, a 

definição das três primeiras premissas que estabeleceremos no 

presente trabalho:

 (i) EFPC não possui fins lucrativos; 

 (ii) EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico); 

e

 (iii) EFPC não possui patrimônio próprio, figurando tão somente 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes).

3. Entidades Singulares, Multipatrocinadas, de Plano Comum e 
Multiplano

Exposta sua natureza jurídica, relevante destacar, ademais, que uma 

EFPC pode ser qualificada de formas distintas, considerando os 

patrocinadores/instituidores aos quais se vincula e o número do Plano 

de Benefícios que administra.

Nesses termos, diz-se Singular uma EFPC que se vincula a apenas um 

patrocinador/instituidor, ao passo que a Multipatrocinada se vincula a 

mais de um. Quanto ao Plano, a EFPC de Plano Comum administra 

Plano ou conjunto de Planos acessíveis a um universo delimitado e 

específico de participantes, enquanto a Multiplano administra Plano ou 

conjunto de Planos para diversos grupos de participantes – 

garantindo-se, nesse caso, independência patrimonial entre eles.

As classificações acima são importantes quando contextualizadas não 

só com o tópico anterior, como também com a Resolução CNPC nº 

31/2018, que dispôs sobre a inscrição dos Planos de Benefício 

previdenciário no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (“CNPJ”). 

Semelhante determinação veio no sentido de, dentre outras, mitigar a 

insegurança jurídica que circundava o patrimônio vertido pelos 

participantes aos Planos aos quais se encontravam vinculados. 

Isso porque, não raro, o Poder Judiciário, ao se deparar com a 

necessidade de proceder com alguma constrição patrimonial que 

tivesse origem em algum dos Planos administrados por determinada 

EFPC, acabava, de forma equivocada, compreendendo que, dado que 

apenas a EFPC possuía CNPJ, a aludida constrição deveria recair sobre a 

totalidade do patrimônio por ela administrado (ao invés de recair 

apenas sobre o patrimônio daquele específico Plano de Benefícios). Em 

virtude disso, eventualmente o patrimônio do Plano de Benefícios “A” 

acabava arcando com o ônus pecuniário que, em verdade, deveria ser 

imputado apenas ao patrimônio do Plano de Benefícios “B”.

Sem embargo já existisse, desde 2004, o denominado Cadastro 

Nacional de Planos de Benefícios de Entidades Fechadas de 

Previdência Complementar (“CNPB”) – cujo norte balizador fora o de, 

justamente, instrumentalizar a independência patrimonial entre os 

diversos Planos de Benefícios existentes –, bem como já houvesse 

expressa disposição normativa quanto à segregação patrimonial entre 

os Planos8, as dificuldades de interlocução com o Poder Judiciário em 

virtude de sua, regra geral, falta de compreensão quanto à estruturação 

do segmento de Previdência Complementar, impuseram, recentemente, 

a adoção do mencionado CNPJ específico para cada Plano de 

Benefícios.

Tem-se, portanto, que toda essa preocupação advém de uma raiz 

comum importantíssima (alusiva à preocupação sistêmica de que se 

compreenda que os Planos de Benefícios possuem segregação 

patrimonial entre si), motivo pelo qual estabelecemos, por ora, mais uma 

importante conclusão ao presente trabalho – a ser agregada às três 

anteriormente declinadas:

(iv) Planos de Benefícios possuem, cada qual, patrimônio próprio (a 

suportar, eventualmente, a imputação de suas próprias 

responsabilidades).

4. Das sanções previstas na LGPD

Encerradas as exposições preambulares relativas ao funcionamento de 

uma EFPC e aos principais contornos atinentes aos Planos de Benefícios 

que administra, cumpre-nos adentrar nas disposições relativas à LGPD. 

Semelhante norma possui alguns conceitos próprios e que, em virtude 

de serem uma inovação em nosso ordenamento jurídico, demandam 

conceituação específica.

Os primeiros a que devemos nos reportar são os relativos ao Controlador 

e ao Operador. Consoante estabelece a aludida lei, considera-se 

Controlador aquele – seja pessoa natural ou jurídica – a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais; o Operador, 

por sua vez, é compreendido como a pessoa (natural ou jurídica) que 

realizará o efetivo tratamento desses dados.

A despeito de, prima facie, parecerem conceitos similares, a distinção 

entre ambos é relativamente simples. A título de exemplo, caso uma 

EFPC contrate um serviço de armazenamento de dados cadastrais de 

participantes, estaria ela figurando como Controladora (eis que matriz 

originária desses dados), ao passo que o prestador de serviços 

contratado seria considerado o Operador desses dados. Alterando-se o 

exemplo, caso a EFPC não contratasse o aludido serviço (optando, 

assim, por armazenar, dentro de sua própria estrutura, os dados 

cadastrais dos participantes), seria considerada, a um só tempo, tanto 

Controladora como Operadora dos dados em comento.

Importante notar, no ponto, que, como a LGPD indica que o Controlador 

será a pessoa a quem efetivamente competirem as decisões sobre o 

tratamento de dados, bem como que o Operador será a pessoa que 

efetivamente realizar seu tratamento, isso significará, no contexto de 

uma EFPC, que será sempre a Entidade (e não os seus conselheiros e/ou 

diretores) considerada como o agente de tratamento de dados. Por esse 

motivo, no caso de uma eventual responsabilização atinente ao 

tratamento de dados pessoais, as sanções previstas na LGPD recairão 

diretamente sobre a EFPC, e não sobre as pessoas físicas que ocupem 

cargos da Alta Direção.

Outro ponto interessante – e que merece especial destaque para os fins 

a que o presente estudo se destina – é o relativo às sanções previstas na 

LGPD. Estabelece a aludida lei que caso o Controlador ou o Operador, 

em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, 

causem a outrem dano oriundo de violação à legislação de proteção de 

dados pessoais, serão obrigados a repará-lo – e, na imensa maioria das 

vezes, de forma solidária (art. 42, §1º, I e II)9. 

Em a ANPD10  compreendendo, após procedimento administrativo 

estabelecido mediante contraditório e ampla defesa, que, por exemplo, 

uma EFPC foi responsável pelo vazamento de dados, terá ela à 

disposição seis modalidades de sanção: (i) advertência, (ii) publicização 

da infração, (iii) bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração 

até a sua regularização, (iv) eliminação dos dados pessoais a que se 

refere a infração, (v) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento no 

último exercício da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil, limitada, no total, a R$50 milhões por infração, 

e (vi) multa diária (observado o limite total da multa anterior)11.

Veja-se, portanto, que, em concluindo a ANPD pela imposição de uma 

das sanções pecuniárias, determina a LGPD pesada penalização com 

reflexos patrimoniais – que pode chegar a portentosos R$50 milhões por 

infração. Ademais, em uma leitura conjunta com os arts. 4312  e 4413  da 

LGPD, depreende-se que a responsabilidade atribuída ao Controlador e 

ao Operador é objetiva, isso é, não perquirirá se a falha quando do 

tratamento de dados pessoais teve por origem um atuar doloso ou 

culposo. As únicas excludentes de responsabilização previstas na lei 

seguem a estreita regra geral para situações em que há 

responsabilidade objetiva – relegando-se, assim, apenas aos casos em 

que o Controlador e o Operador comprovarem que (i) ou não realizaram 

o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) a despeito 

de o terem realizado, não houve inobservância da LGPD, ou (iii) o dano 

decorreu de culpa exclusiva do titular dos dados ou de um terceiro. 

Nesse sentido, relevante destacar alguns importantes e cruciais pontos, 

sobretudo em virtude de estarmos analisando a questão sob a lente do 

universo da Previdência Complementar Fechada.

O primeiro deles decorre do fato de que a LGPD menciona a aplicação 

de multa que possui, como base de cálculo, o “faturamento” da pessoa 

jurídica. Mas, afinal: o que se compreenderia exatamente por 

faturamento? 

Considerando que se está aqui diante de expressão decorrente de lei, 

mister buscar o conteúdo jurídico de sua expressão, de forma a evitar 

casuísmos ou mesmo imprecisões. Nessa toada, convém registrar que 

semelhante discussão possui um histórico de tormentosas indefinições 

no seio da jurisprudência pátria – que, ao que tudo indica, foram 

finalizadas com certa parcimônia14 quando do julgamento, pelo Plenário 

do Supremo Tribunal Federal e em sede de repercussão geral, do RE nº 

574.706. No aludido caso, a Corte, ao analisar se o ICMS deveria ou não 

ingressar na base de cálculo do PIS e da COFINS, estabeleceu, linhas 

gerais, que, por “faturamento”, deve ser compreendida apenas a 

percepção de valores oriundos do exercício da atividade econômica 

organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços (i.e., 

decorrente do exercício de empresa, nos termos do art. 966 do Código 

Civil15).

Com base nessa definição, é possível perceber que já haveria uma 

dificuldade conceitual na aplicação de qualquer sanção pecuniária a 

uma EFPC relativa à eventual falha relativa ao tratamento de dados 

pessoais; afinal, considerando que uma EFPC exerce atividade não 

empresarial, possuiria a ANPD obstáculos consideráveis para transpor a 

expressa menção legal ao conceito de faturamento para, somente após, 

identificar a correta base de cálculo que seria usada quando da 

penalização pecuniária da Entidade. Nos parece, com vênias antecipadas 

a entendimentos contrários, que haveria uma impossibilidade textual 

para a utilização do instrumental sancionador do art. 52, II e III da LGPD 

em face das EFPC. 

No mesmo sentido, considerando, como visto anteriormente, que uma 

EFPC possui natureza jurídica de Associação ou de Fundação – e que, 

por isso mesmo, não possui sócios –, também não seria possível 

vislumbrar seu enquadramento no conceito de legal de “grupo ou 

conglomerado econômico”. Isso porque, nos termos da base legal 

atinente ao tema – qual seja, os parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT16 –, 

tem-se que somente se poderá apontar como integrante de grupo 

econômico uma sociedade empresária que possua interesse integrado, 

comunhão de interesses e atuação conjunta com as demais sociedades 

empresárias que estiverem sob direção, controle ou administração 

comum – conceituação esta que passa ao largo da natureza jurídica de 

uma EFPC.

Não obstante as duas ressalvas acima (atinentes aos conceitos de 

“faturamento” e “grupo ou conglomerado econômico”), é preciso, por 

honestidade intelectual, apontar para o fato de que ambas, em verdade, 

figuram como limitadoras das sanções de multa simples e multa diária – 

o que, em tese, pode levar a outras duas construções hermenêuticas 

possíveis: (a) como os aludidos conceitos servem para, tão somente, 

limitar uma penalidade, em tese não haveria, para multas aplicáveis às 

EFPC, qualquer limitador; e (b) poderia a ANPD se valer de uma analogia 

conceitual, equivalendo, para a realidade das EFPC, o montante total da 

contribuições vertidas pelos participantes como espectro substitutivo ao 

conceito de faturamento.

Ambas as possibilidades trazidas acima, caso invocadas, certamente 

ensejariam questionamentos judiciais; não obstante, considerando que, 

até o presente momento, não se possui qualquer jurisprudência sobre o 

tema – sobretudo administrativa no âmbito da neonata ANPD, eis que a 

LGPD ainda se encontra em período de vacatio legis17 –, deve-se ter em 

mente que eventual desejo açodado de, a qualquer custo, se fazer valer 

uma imposição regulatória atinente à temática da proteção dos dados 

pessoais poderá, hipoteticamente, gerar entendimentos similares aos 

ora referidos. 

Destarte, em havendo a superação de semelhantes pontos 

controvertidos18, poder-se-á encontrar a EFPC sujeita a sanções de cunho 

pecuniário, cuja repercussão patrimonial será extremamente negativa 

para os participantes e assistidos dos Planos de Benefícios que 

administra.

Nessa toada – e no intuito de aprofundarmos a discussão ora em apreço 

–, traçamos as seguintes conclusões (sobretudo para, além dos 

questionamentos trazidos nesse tópico, verificarmos mais adiante se 

uma EFPC poderia, com base na estrutura geral da Responsabilidade 

Civil, responder por infrações atinentes à proteção de dados pessoais dos 

participantes dos Planos de Benefícios que administra):

(v) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário;

(vi) Nos termos da LGPD, a EFPC é considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), não recaindo sanções 

sobre seus Conselheiros ou Diretores; e

(vii) EFPC não possui faturamento (bem como, conceitualmente, não 

integra grupo econômico).

5. Responsabilidade Civil: linhas gerais

Considerando que, para a aplicação de sanções, invariavelmente se faz 

necessário perpassar pelos pressupostos gerais estabelecidos pela 

Responsabilidade Civil, mister verificar quais exatamente seriam eles e, 

ao final, identificar os pontos das sanções estabelecidas na LGPD que, 

em relação às EFPC, a eles não se amoldam perfeitamente. Ademais, 

importante consignar que, sem embargo a Responsabilidade Civil se 

dividir em dois grandes campos (cada qual com algumas idiossincrasias 

distintivas), fincaremos nossa análise apenas na responsabilidade 

extracontratual – eis que as sanções eventualmente impostas pela 

ANPD terão como fundamento o descumprimento de disposições 

previstas na LGPD, e não em contrato. 

Assim sendo, passemos agora a nos ater aos três pressupostos gerais da 

Responsabilidade Civil, quais sejam: (i) conduta, (ii) nexo de causalidade 

e (iii) dano (a outrem).

O primeiro elemento – conduta – possui como núcleo a noção de 

voluntariedade, seja ela positiva (ação) ou negativa (omissão). 

Importante mencionar, sobre o ponto, que a conduta do agente não 

necessariamente precisará advir da prática de um ato ilícito; pela 

sistemática geral da Responsabilidade Civil, basta que se viole direito e 

se cause dano a outrem para que os pressupostos configuradores do 

dever de indenizar estejam previstos, consoante bem destaca a tríade 

estruturante da Responsabilidade Civil prevista nos arts. 186, 187 e 927 

do Código Civil19.

No que pertence ao nexo de causalidade, trata-se este de uma relação 

de causa e efeito entre a conduta perpetrada pelo agente e o resultado 

danoso experimentado por outrem. Para que se possa analisar se a 

conduta, de fato, foi a responsável pelo resultado danoso, é necessário o 

exercício de uma análise, por vezes, abstrata; afinal, ainda que haja 

situações em que se depreenda uma relação de causalidade direta e 

clara, por vezes se faz necessário ao julgador – ou, no caso sob análise, à 

ANPD – verificar se, em abstrato, os prejuízos decorrentes da prática do 

ato possuem relação direta com a conduta do agente (in casu, a EFPC) 

ou se, a despeito de alguma espécie de atuação deste, o dano ocorreu 

eminentemente em decorrência de culpa exclusiva do titular dos dados 

ou de um terceiro.

Como último elemento a ser observado – e certamente o mais 

importante para os fins a que nos dedicamos com a presente reflexão – 

há a necessidade de que tenha havido efetivo dano a outrem. Sem 

embargo esta pareça ser uma decorrência lógica em um sistema de 

responsabilização de condutas, há importantes reflexos quando nos 

detemos a analisar a estrutura patrimonial de uma EFPC e nos 

deparamos com a possibilidade sancionatória prevista pela LGPD. Antes, 

no entanto, convém analisar como as diretrizes atinentes à 

responsabilização (civil e penal, mais especificamente) tem refletido em 

questões semelhantes.

Consoante bem assentam os artigos do Código Civil anteriormente 

citados, a indicação de que o dano causado pelo agente deve prejudicar 

a esfera jurídica de outrem é, na essência, a própria gênesis fundante da 

análise sobre toda e qualquer pretensão que intencione perscrutar a 

temática da responsabilização por danos causados. Afinal, caso não se 

esteja diante de um dano causado a outrem (isso é, a um terceiro 

distinto do agente causador), pouco importa haver uma conduta que, 

em uma relação de causalidade, tenha, ao final gerado um dano 

juridicamente relevante. Faz-se necessário que um terceiro tenha sido 

prejudicado – seja esse terceiro compreendido como um sujeito 

singularmente individualizado ou como um conjunto determinado ou 

indeterminado de pessoas.

 Não por outro motivo, inclusive, a sistemática civilista não prevê 

punição para aquele que, sponte propria, resolva, desprovido de 

quaisquer outras intenções20, simplesmente mutilar seu próprio corpo 

de forma permanente. Veja-se que, nessa situação, a despeito de haver 

(i) conduta, (ii) dano e (iii) nexo causal, não se está diante de uma 

situação que tenha causado lesão à esfera jurídica de terceiro – e, sem 

esse pressuposto (dano a outrem), tem-se a aludida lesão como 

impermeável às diretrizes estruturantes da responsabilização civil 

fincadas no nosso ordenamento. 

Semelhante excludente de responsabilidade também se aplica aos casos 

em que, por exemplo, uma pessoa resolva, sem afetar a esfera de 

terceiros, simplesmente destruir um bem que seja de sua propriedade. 

Nessa hipótese, malgrado as considerações de cunho moral ou filosófico 

que se poderia empregar – ao considerarmos que, em uma realidade 

terceiro-mundista, há diversos sujeitos desprovidos de bens, que 

certamente poderiam fazer melhor uso do objeto destruído –, fato é que 

nada poderá ser feito para que, por meio do ordenamento jurídico, se 

puna o proprietário do bem em comento, simplesmente porque os 

pressupostos básicos para a caracterização da responsabilidade civil não 

se encontrarão presentes.

A axiologia estruturante em comento resta tão impregnada no sistema 

que não ocorre apenas na seara exclusivamente privatista do Direito Civil 

(i.e., de interesses individuais e disponíveis), mas hidrata também as 

próprias raízes fundantes da ultima ratio, balizadas pelo Direito Penal. 

Esse o motivo pelo qual, por exemplo, não se punem situações como 

automutilação, tentativa de suicídio ou mesmo suicídio consumado21. 

Em casos desse matiz, entendeu o legislador criminal, valendo-se das 

mesmas bases axiológicas que permeiam todo o sistema, que não faria 

sentido algum direcionar a estrutura ínsita ao ius puniendi estatal a 

alguém que comete ato lesivo à sua própria esfera jurídica.

Estabelecido, portanto, que, para haver responsabilidade, será necessário 

que o dano atinja a esfera patrimonial de outrem, mister assentar essa 

conclusão em formato de assertiva (no intuito de permitir que 

evoluamos em nossa análise):  

 (viii) Para que haja responsabilização, há a necessidade de que o 

dano causado tenha afetado a esfera patrimonial de outrem. 

6. Estamos diante de um “multiverso” da Responsabilidade Civil?

Como visto anteriormente, uma EPFC, na realidade, não possui 

patrimônio próprio; trata-se ela de uma Entidade que, malgrado dotada 

de personalidade jurídica própria, não possui uma esfera patrimonial 

individualizada. Todos os recursos que se encontram sob sua 

administração pertencem, em verdade, aos participantes dos Planos de 

Benefícios. Trata-se semelhante leitura não de uma construção 

doutrinária heterodoxa, mas sim de conclusão assentada tanto na 

legislação quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores22.

Nesse sentido, ao hipoteticamente prognosticarmos um eventual 

tratamento indevido de dados pessoais de participantes de EFPC que 

seja detectado pela ANPD – e que, por esse motivo, seria objeto de 

processo administrativo tendente a apurá-lo e, caso comprovado, puni-lo 

–, nos depararemos com a seguinte questão: haveria a possibilidade de 

imputar, à EFPC, as sanções pecuniárias previstas nos incisos II e III do 

art. 52 da LGPD? Considerando que, caso lhe seja atribuída multa 

decorrente, por exemplo, do vazamento de dados pessoais de 

participantes de um Plano de Benefícios que administra, como seria 

possível enquadrar essa hipótese dentro da estrutura pátria da 

Responsabilidade Civil (tendo em vista que seria o patrimônio desses 

mesmos participantes que arcaria com a aludida penalidade)?

Em semelhante caso, ter-se-ia uma situação absolutamente inusitada, 

onde, intencionando responsabilizar a EFPC por um tratamento indevido 

aos dados pessoais de participantes de Plano que administra, o Estado 

brasileiro (por meio da ANPD) imporia ao patrimônio dos próprios 

lesados pelo ato danoso (in casu, os participantes) a responsabilidade 

pela sanção pecuniária estabelecida – e cuja destinação não seria 

direcionada a repará-los, mas sim a alimentar o Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos, consoante previsto no §5º do art. 52 da LGPD23.

Semelhante hipótese seria uma espécie de “dupla punição” aos 

participantes do Plano de Benefícios: primeiro, seus dados pessoais 

foram objeto de tratamento indevido; após, seu patrimônio lhes foi 

arrancado como punição por terem tido os seus próprios dados pessoais 

objeto de um indevido tratamento.

Analogicamente, seria como se possuíssemos, ao mesmo tempo, a 

convivência de dois “universos paralelos” (ou “multiversos”, nos termos 

da Teoria Quântica)24 no que pertence à temática da Responsabilidade 

Civil: em um primeiro “universo”, o dano necessita prejudicar a esfera 

patrimonial de outrem; no segundo, causador e prejudicado são a 

mesma pessoa, mas, mesmo assim, o Estado brasileiro lhe imputa 

sanção pecuniária decorrente do “dano” que se “auto causara”.

Digno de nota que se está a falar aqui, por evidente, apenas de 

hipotéticos tratamentos indevidos de dados pessoais de participantes; 

caso houvesse, por exemplo, o vazamento de dados de funcionários e 

ex-funcionários que trabalham para a EFPC, fornecedores, 

ex-participantes, ex-assistidos, etc., se estaria diante de imputação de 

responsabilidade civil, pela ANPD, por dano causado a outrem – e, aí sim, 

a sanção seria estabelecida de forma absolutamente compatível com as 

premissas balizadoras presentes no ordenamento jurídico pátrio. 

De toda sorte, caso não se esteja diante de tratamento indevido de dado 

de terceiros, mas sim de dados pessoais relativos aos próprios 

participantes, haveria uma disruptiva e indevida alteração nas bases da 

teoria da Responsabilidade Civil – algo que, decerto, fará com que o 

saudoso José de Aguiar Dias25 , no “multiverso” que atualmente habitar, 

escreva longas e ácidas críticas sobre essa novel e indevida malversação 

das premissas autorizativas à imputação de responsabilidade no Direito 

brasileiro.

De se ponderar se, lege ferenda, o mais adequado não seria criar 

mecanismos que previssem a imposição de sanções às pessoas físicas 

que fossem responsáveis pelo vazamento de dados dos participantes 

(similarmente aos moldes dispostos no art. 63 da LC nº 109/0126) ou, ainda, 

prever algum grau de responsabilização de patrocinadores/instituidores 

em decorrência da falha na  supervisão das atividades da EFPC atinentes 

à proteção de dados dos participantes (em parâmetros próximos ao 

previsto no §2º do art. 41 da mesma lei27). 

Em semelhantes casos, haveria o potencial benefício de não se 

transmudar, de forma tão abrupta, o formato pelo qual o sistema de 

Previdência Complementar Fechada hodiernamente se acostumou a 

tratar eventuais sanções impostas pela Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar (“PREVIC”). Ter-se-ia, assim, uma maior e 

mais célere assimilação de responsabilidades, bem como a mitigação de 

quaisquer divergências interpretativas quando da aplicação das sanções 

previstas na LGPD.

Não obstante, ainda que desejáveis tais sugestões em detrimento das 

premissas atualmente estabelecidas na LGPD, fato é que a imposição de 

sanções dirigidas a patrocinadores/instituidores poderia ensejar em um 

verdadeiro desestímulo ao mercado de Previdência Complementar 

Fechada – seja por meio de retirada de patrocínio, seja em virtude da 

inibição da criação de novos Planos de Benefício. No mesmo sentido, 

eventual direcionamento de mais essa possibilidade de sanção 

aumentaria substancialmente os já consideráveis riscos patrimoniais 

ínsitos à assunção de cargos da Alta Direção em EFPC. Nessa toada, 

haveria uma maior dificuldade de se encontrar profissionais gabaritados 

dispostos a, eventualmente, se encontrarem em situação na qual seu 

patrimônio pessoal estivesse diretamente sujeito à responsabilização 

pecuniária.

Não obstante, sem embargo as dificuldades que se imporiam nesses 

dois cenários acima (quais sejam, o da criação de mecanismos de 

responsabilização de patrocinadores/instituidores e o dos membros da 

Alta Direção), fato é que, caso inexorável a imposição, à EFPC, de alguma 

espécie de sanção pecuniária oriunda do indevido tratamento de dados 

pessoais de participantes – o que, uma vez mais, consignamos nossa 

frontal discordância –, ambas as sugestões nos parecem menos 

impactantes ao sistema de Previdência Complementar Fechada do que 

a hipótese de utilização do patrimônio afetado aos Planos de Benefícios 

para fazer frente às sanções pecuniárias previstas na LGPD. Como 

dissemos anteriormente, tal ato equivaleria a punir duplamente os 

participantes que tiveram seus dados pessoais mal gerenciados (em 

uma espécie de bis in idem às avessas).

De se destacar, ainda, que, diante desse cenário, estruturas 

administrativas mais complexas – como as de Entidades 

Multipatrocinadas – poderiam, em virtude do elevado número de dados 

pessoais que têm acesso, se encontrar mais suscetíveis a 

sancionamentos pela ANPD. Semelhante contexto, ao ser observado 

pelos participantes dos Planos de Benefícios por elas administrados, 

poderia estimular um verdadeiro “contrafluxo”, havendo a procura, a 

partir de agora, não mais de Entidades Multipatrocinadas, mas sim de 

Entidades Singulares (as quais, em tese, por possuírem menos dados 

pessoais à disposição, estariam menos suscetíveis a tratamentos 

indevidos sujeitos a sanções pela ANPD).

Veja-se, portanto, que, caso a ANPD faça uma inadequada leitura 

quando da análise sobre a possibilidade de pecuniariamente sancionar 

uma EFPC – por, exemplificativamente, ter esta conferido tratamento 

indevido a dados pessoais de participantes de Plano de Benefícios que 

administra –, poderão surgir indesejadas consequências sistêmicas ao 

segmento de Previdência Complementar Fechada. Nesse contexto, 

fazemos nossa última assertiva antes de concluirmos o presente 

trabalho:

 (ix) Participantes não podem responder pecuniariamente por 

tratamentos indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob 

pena de serem duplamente lesados.

7. Conclusão

Diante de todo o exposto, entendemos que a LGPD, sem embargo ser 

uma louvável e poderosa ferramenta protetiva, precisa ser 

meticulosamente analisada, sob os mais distintos ângulos, para que não 

se corra o risco de, ao invés de proteção, sua aplicação ensejar em 

espúria penalização aos participantes de Planos de Benefícios.

O aludido receio advém sobretudo da constatação de que, quando da 

leitura dos minudentes sessenta e cinco artigos da LGPD, 

absolutamente nenhum deles parece abarcar – ao menos a partir da 

análise do linguajar técnico empregado –, qualquer preocupação com o 

segmento da Previdência Complementar Fechada. Não por outro 

motivo, cremos, expressões como “faturamento” e “grupo ou 

conglomerado econômico” foram utilizadas, indiciando que a diretriz 

que guiou o legislador fora atinente ao indevido tratamento de dados 

pessoais por parte de sociedades empresárias – e não associações ou 

fundações (às quais tais conceitos, como visto, não se aplicam). 

Não obstante, considerando que a atividade de administração de 

Planos de Benefícios carreada pelas EFPC não se encontra no rol de 

isenções à LGPD previsto no art. 4º28, há fundado temor de que a ANPD, 

caso não se atente às particularidades e idiossincrasias ínsitas a essas 

Entidades, acabe por conferir insegurança jurídica ao Sistema – com o 

agravante de penalizar pecuniariamente justamente os participantes, 

que representam o lado mais frágil da equação e cujos dados pessoais 

já teriam sido, nessa hipótese, de alguma forma maculados.

Diante dessa potencialmente perniciosa hipótese, nos valemos das 

assertivas lançadas ao longo do presente trabalho para, uma vez mais, 

enfatizar os seguintes postulados – e, quiçá, futuramente auxiliar a 

ANPD em suas futuras reflexões:

(i) Uma EFPC não possui fins lucrativos; 

(ii) Uma EFPC não possui sócios (motivo pelo qual, por razões óbvias, 

não integra nenhuma espécie de grupo ou conglomerado econômico);

(iii) Uma EFPC não possui faturamento; 

(iv) Uma EFPC não possui patrimônio próprio, figurando, tão somente, 

como administradora de recursos de terceiros (i.e., dos participantes);

(v) Os Planos de Benefícios são constituídos por meio dos recursos 

vertidos por seus participantes;

(vi) A LGPD prevê sanções para o Controlador e o Operador, inclusive de 

cunho pecuniário (art. 52, II e III);

(vii) Nos termos da LGPD, a EFPC seria considerada Controladora (e, em 

determinadas situações, também Operadora), o que faria com que, 

sobre ela, recaíssem eventuais sanções (e não sobre seus Conselheiros 

ou Diretores);

(viii) Para que haja qualquer espécie de responsabilização, há a 

necessidade de que o dano causado tenha afetado a esfera 

patrimonial de terceiro; motivo pelo qual

(ix) Participantes (reais proprietários dos recursos administrados por 

uma EFPC) não podem responder pecuniariamente por tratamentos 

indevidos conferidos a seus próprios dados pessoais, sob pena de serem 

duplamente lesados.

Esperamos que os postulados acima descritos esclareçam à ANPD as 

adequadas peculiaridades do segmento previdenciário complementar 

fechado, possibilitando-a ser mais um braço de estímulos positivos à 

adoção do sistema pelos brasileiros (e não o contrário). Por esse motivo, 

tomamos a liberdade de adaptar a notória citação de Otto von Bismarck 

para predizemos que, com uma LGPD mal compreendida e uma ANPD 

boa, ainda é possível conviver; não obstante, com uma ANPD que 

desconheça as realidades do segmento de Previdência Complementar 

Fechada, nem a melhor LGPD a este servirá29. 

Notas

1. Advogado, bacharel em Direito pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e Especialista em Direito Societário e Mercado de 

Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Sócio do escritório 

Balera, Berbel & Mitne Advogados. Militante no segmento de 

Previdência Complementar e Mercado de Capitais desde 2012.

2. Regra geral, pode-se conceituar a Ciência do Direito como o modelo 

metodológico que busca, de forma ordenada, sistematizar o conjunto 

de princípios e regras que compõem o denominado “Direito Positivo” 

(isto é, o Direito posto, normatizado), buscando, sob essa base de 

atuação, solucionar problemas ligados à sua interpretação e 

aplicação.

3. “Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como 

são feitas as salsichas e as leis”, também encontrada, em traduções 

alternativas, como “Leis, como salsichas, deixam de inspirar respeito na 

proporção em que sabemos como elas são feitas”, ou “Se as pessoas 

soubessem como são feitas leis e salsichas, ninguém comeria 

salsichas”.

4. Recursos estes titularizados pelos seus participantes, consoante 

veremos mais adiante.

5. Denominada na LC nº 109/01 como “sociedade civil”, expressão essa 

não mais utilizada após a entrada em vigor do atual Código Civil.

6. Art. 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, 

observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e 

fiscalizador: [...] II - portabilidade do direito acumulado pelo 

participante para outro plano; III - resgate da totalidade das 

contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as 

parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

7. Dada a importância do ponto para a exata compreensão da 

problematização que se virá, citamos cristalinos julgados do e. Superior 

Tribunal de Justiça sobre o tema: “[...] Embora as entidades de 

previdência privada administrem os planos, não pertence a elas o 

patrimônio comum, que deve ser estruturado com o objetivo de 

constituir reservas que possam, efetivamente, assegurar, nos termos do 

art. 202 da CF, os benefícios contratados num período de longo prazo. 

Ademais, o artigo 34 da LC n. 109/2001 deixa límpido que as 

entidades de previdência privada fechada apenas administram os 

planos, isto é, não são as detentoras do patrimônio acumulado, que 

pertence aos participantes e beneficiários - verdadeiros proprietários 

do fundo formado.  3. Assim, o fundo formado tem patrimônio 

segredado do patrocinador, de modo que o custeio dos planos de 

benefícios será responsabilidade do patrocinador e dos participantes, 

inclusive assistidos e, conforme art. 21 da Lei Complementar 109/2001, 

eventuais resultados deficitários deverão ser equacionados por 

patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre 

as suas contribuições, conforme disposições infralegais oriundas do 

órgão regulador e fiscalizador. [...]” (REsp 1.406.109/SP, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/11/2013) (grifamos) / “[...] 

As entidades de previdência privada fechada administram os planos, 

mas não são as detentoras de seu patrimônio, que é constituído com 

o objetivo de assegurar o custeio das despesas comuns, de sorte que 

a indevida isenção de contribuição, em prejuízo de terceiros, é 

providência vedada pelo artigo 3º, VI, da Lei Complementar 109/2001, 

que impõe ao Estado proteger os interesses dos participantes e 

assistidos dos planos de benefícios. [...]” (REsp 814.465/MS, Rel. Ministro 

Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/05/2011) (grifamos). 

8. Resolução CGPC nº 14/2004: Art. 3º Cada plano de benefícios possui 

independência patrimonial em relação aos demais planos de 

benefícios, bem como identidade própria quanto aos aspectos 

regulamentares, cadastrais, atuariais, contábeis e de investimentos. § 1º 

Os recursos de um plano de benefícios não respondem por obrigações 

de outro plano de benefícios operado pela mesma EFPC.

9. Art. 42. [...] § 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos 

dados: I - 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, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, 

salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; II - os 

controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do 

qual decorreram danos ao titular dos dados respondem 

solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta 

Lei.

10. Art. 55-J. Compete à ANPD: [...] IV - fiscalizar e aplicar sanções em 

caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à 

legislação, mediante processo administrativo que assegure o 

contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso; 

11. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: I - 

advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 

corretivas; II - 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; III - multa 

diária, observado o limite total a que se refere o inciso II; IV - 

publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a 

sua ocorrência; V - bloqueio dos dados pessoais a que se refere a 

infração até a sua regularização; VI - eliminação dos dados pessoais a 

que se refere a infração; VII - (VETADO); VIII - (VETADO); IX - (VETADO); X 

- suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se 

refere a infração pelo período máximo de 6 (seis) meses, prorrogável 

por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo 

controlador; XI - suspensão do exercício da atividade de tratamento dos 

dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 

(seis) meses, prorrogável por igual período; XII - proibição parcial ou 

total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados.).

12. Art. 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados 

quando provarem: I - que não realizaram o tratamento de dados 

pessoais que lhes é atribuído; II - que, embora tenham realizado o 

tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve 

violação à legislação de proteção de dados; ou III - que o dano é 

decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro.

13. Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando 

deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança 

que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias 

relevantes, entre as quais: I - o modo pelo qual é realizado; II - o 

resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - as 

técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que 

foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da 

violação da segurança dos dados o controlador ou o operador que, ao 

deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 desta 

Lei, der causa ao dano.

14. Sem embargo toda a cuidadosa e detida análise empregada pelo 

Pretório Excelso sobre o tema, ainda reside, no mundo jurídico, certa 

indefinição sobre os exatos limites deste termo, motivo pelo qual é 

prudente ao intérprete, ao menos contemporaneamente, não 

compreender, de forma hermética, as balizas conceituais daquilo que 

se compreende por “faturamento”.

15. Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 

atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de 

bens ou de serviços.

16. Art. 2º. [...] §2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 

cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 

direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, 

serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 

relação de emprego. §3º. Não caracteriza grupo econômico a mera 

identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, 

a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 

interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.

17. Art. 65. Esta Lei entra em vigor: I - dia 28 de dezembro de 2018, 

quanto aos arts. 55-A, 55-B, 55-C, 55-D, 55-E, 55-F, 55-G, 55-H, 55-I, 55-J, 

55-K, 55-L, 58-A e 58-B; I-A – dia 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 

53 e 54; II - em 3 de maio de 2021, quanto aos demais artigos.

18. De se observar como será o comportamento da ANPD quando 

diante do primeiro caso de falha no tratamento de dados que envolva 

participantes de planos de benefícios administrados por uma EFPC, 

sobretudo diante das disposições previstas no §4º do art. 52 e no 53 da 

LGPD que, ao menos em tese, podem ser utilizados na tentativa de 

justificar, no Direito Positivo, algum tortuoso caminho para que se 

chegue à imposição de sanções pecuniárias às EPFC  (trazendo aquele 

último dispositivo a previsão de um regulamento de sanções e 

metodologias). In verbis: 

19. Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações 

cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes 

sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional: [...] § 4º No 

cálculo do valor da multa de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da 

empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do 

faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a 

infração, definido pela autoridade nacional, ou quando o valor for 

apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma 

inequívoca e idônea. 
Art. 53. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento 

próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta Lei, que 

deverá ser objeto de consulta pública, as metodologias que orientarão 

o cálculo do valor-base das sanções de multa.

 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 

exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação 

de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 

desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem.

20. Por evidente, caso haja a intenção de fraudar contratos de seguro, 

a Administração Pública ou mesmo relações de trabalho, poder-se-á 

falar em responsabilização relativa à automutilação; não obstante, 

semelhante esfera punitiva advirá da lesão causada a direitos de 

terceiros (e não em virtude da automutilação em si), motivo pelo qual 

os pressupostos básicos da responsabilidade civil (especialmente o 

atinente ao dano causado afetar a esfera jurídica de outrem) se 

fariam, in casu, perfeitamente presentes.

21. Veja-se, aqui, que não se está a falar em ausência de punição para 

aquele que induz, instiga ou auxilia um terceiro a se suicidar ou se 

automutilar. Em casos tais, por evidente, haveria a afronta à esfera 

jurídica do terceiro em comento, motivo pelo qual tem-se por 

absolutamente ilícita (e, consequentemente, punível) a conduta desse 

agente indutor, instigador ou auxiliador.

22. Motivo pelo qual remetemos o leitor, uma vez mais, às didáticas 

fundamentações esposadas nos Recursos Especiais nº 1.406.109/SP e 

814.465/MS.

23. Art. 52. [...] § 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela 

ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de 

Defesa de Direitos Difusos de que tratam o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, e a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995.

24. Conceitua-se como “multiverso” o termo utilizado para descrever o 

conjunto hipotético de universos que, para alguns cientistas – dentre 

eles, o saudoso Stephen Hawking –, podem coexistir e nos quais é 

possível que haja “outras versões” de todos nós, com vidas distintas da 

que levamos no universo que habitamos. Maiores informações podem 

ser obtidas – além, é claro, de livros e periódicos técnicos –, na recente 

publicação da Revista Superinteressante (disponível em: 

https://super.abril.com.br/ciencia/entenda-de-uma-vez-o-que-e-multive

rso/. Acesso em 03/08/2020).

25. Ex-ministro do Tribunal Federal de Recursos (antiga denominação 

do Superior Tribunal de Justiça), notável doutrinador, alcunhado de 

“pai da teoria da Responsabilidade Civil brasileira” em decorrência de 

sua famosa obra “Da Responsabilidade Civil”, lançada em 1944.

26. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o 

interventor e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou 

prejuízos que causarem, por ação ou omissão, às entidades de 

previdência complementar. Parágrafo único. São também 

responsáveis, na forma do caput, os administradores dos 

patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores 

independentes, os avaliadores de gestão e outros profissionais que 

prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou por intermédio 

de pessoa jurídica contratada.

27. Art. 41. No desempenho das atividades de fiscalização das 

entidades de previdência complementar, os servidores do órgão 

regulador e fiscalizador terão livre acesso às respectivas entidades, 

delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer 

documentos, caracterizando-se embaraço à fiscalização, sujeito às 

penalidades previstas em lei, qualquer dificuldade oposta à 

consecução desse objetivo. [...] § 2º A fiscalização a cargo do Estado não 

exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade pela 

supervisão sistemática das atividades das suas respectivas entidades 

fechadas.

28. Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais: I - 

realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e 

não econômicos; II - realizado para fins exclusivamente: a) jornalístico e 

artísticos; ou b) acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os arts. 7º e 11 

desta Lei; III - realizado para fins exclusivos de: a) segurança pública; b) 

defesa nacional; c) segurança do Estado; ou d) atividades de 

investigação e repressão de infrações penais; ou IV - 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 nesta Lei.

29. Nossa paródia advém da conhecida reflexão de Otto von Bismark 

de que "Com leis ruins e funcionários bons (juízes), ainda é possível 

governar; entretanto, com funcionários ruins, as melhores leis não 

servirão para nada." (“Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten 

(Richtern) läßt sich immer noch regieren, bei schlechten Beamten aber 

helfen uns die besten Gesetze nichts.”).

Mesmo após a implantação da nova reforma da previdência com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, permanece a 

discussão sobre o papel da iniciativa privada na gestão de contribuições 

e benefícios previdenciários, especialmente diante da dificuldade cada 

vez maior de o Estado prover integralmente esse direito social. 

I. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE HOJE

O cenário atual é apresentado por um regime de previdência privada 

dotado de caráter complementar e organização autônoma em relação à 

previdência social. Inserida no texto constitucional desde 1998 por meio 

da Emenda Constitucional nº 20, a atual redação do art. 202 da 

Constituição Federal evidencia a diferença entre os sistemas estatal e 

privado da previdência, ao fixar neste a facultatividade de ingresso e o 

regime financeiro de capitalização “baseado na formação de reservas 

que garanta o benefício contratado”.

A partir da Emenda Constitucional nº 20/1998, iniciou-se uma 

reformulação das normas infraconstitucionais de previdência privada. 

Sob a peculiar denominação de “previdência complementar”, duas leis 

complementares regulamentaram o art. 202 da Constituição Federal: a 

Lei Complementar nº 109/2001, para tratar das normas básicas desse 

regime previdenciário, e a Lei Complementar nº 108/2001. para regular a 

relação entre os entes da administração pública de todos os níveis e as 

respectivas pessoas jurídicas que operam os planos previdenciários por 

eles patrocinados. Como consequência, foi totalmente revogada a Lei nº 

6.435/1977, diploma legal que vinha regulando o regime até então. 

Desde o advento da Lei nº 6.435/1977, o regime de previdência 

complementar vem sendo operado por pessoas jurídicas de direito 

privado que têm por objetivo principal instituir e executar planos de 

benefício de caráter previdenciário, mediante aprovação, fiscalização e 

regulamentação de órgãos públicos federais com competência 

específica. São as atualmente chamadas “entidades de previdência 

complementar”. 

As entidades de previdência complementar são classificadas em duas 

espécies: as instituídas sob forma de sociedades anônimas são 

consideradas entidades abertas de previdência complementar (EAPC), 

enquanto aquelas estruturadas sob forma de fundações de direito 

privado são chamadas de entidades fechadas de previdência 

complementar (EFPC). 

Essa dicotomia entre EAPC e EFPC tem grande relevo no regime de 

previdência complementar, tanto em razão do sistema de fiscalização e 

regulação a que estão submetidas, quanto à sua governança, finalidade 

lucrativa e características do público-alvo. Enquanto as EAPC têm 

finalidade lucrativa e podem fornecer planos de previdência a quem se 

interessar – numa típica relação de consumo1  – as EFPC não visam lucro 

e operam planos de previdência destinados exclusivamente a um grupo 

determinado de pessoas físicas – os chamados “participantes” – 

identificável pelo vínculo estabelecido com outra pessoa jurídica – 

chamada de “patrocinador” ou “instituidor”. 

Uma vez estabelecido o vínculo jurídico a entidade de previdência 

complementar, os participantes passam a ser titulares de direitos e 

obrigações em relação ao plano de previdência aderido – chamado de 

“plano de benefícios” – para o qual efetuam pagamentos periódicos sob 

forma de “contribuições”, que são administrados pela referida entidade.

Por meio dessa obrigação de longo prazo, os participantes visam 

alcançar o direito de receber do plano de benefícios uma renda futura 

sob forma de “benefício”, seja para si – que então passará a estar na 

figura de “assistido” – seja para terceiros por este indicado – os 

chamados “beneficiários”.

Há diferença entre as EAPC e EFPC também no que tange ao perfil do 

participante. Enquanto naquela o público-alvo abrange todo o mercado 

de consumo sem qualquer distinção – mas com a necessária subsunção 

às regras do Código de Defesa do Consumidor –, nesta última a 

qualidade de participante pressupõe que a pessoa física interessada 

esteja previamente vinculada a um patrocinador ou a um instituidor. 

O vínculo do participante com o patrocinador se estabelece geralmente 

mediante relação laboral, a lhe garantir a opção por ingressar num 

plano de previdência complementar como uma vantagem oferecida 

pela política de recursos humanos da pessoa jurídica empregadora, mas 

desatrelada ao contrato de trabalho por explícita vedação 

constitucional2. Já com o instituidor, o vínculo é de natureza associativa 

e com plena liberdade3, porquanto se estabelece com pessoas jurídicas 

caracterizadas por aglutinar pessoas físicas, como se detalhará adiante. 

As distinções também são estabelecidas pela modalidade dos planos de 

benefícios que operam. As EAPC oferecem os chamados “Plano 

Gerador de Benefícios Livres” (PGBL) e “Vida Gerador de Benefícios 

Livres” (VGBL), planos com nítida característica financeira e securitária. 

Já as modalidades dos planos de benefícios operados pelas EFPC são 

sob a forma de “Benefício Definido” (BD), “Contribuição Variável” (CV) e 

Contribuição Definida (CD); embora a forma de constituição das 

reservas e do cálculo dos benefícios sejam distintas entre si, tais 

modalidades conservam, em maior ou menor grau, natureza 

previdenciária mais assemelhada àquela operada no regime de 

previdência social. 

As relações jurídicas estabelecidas na previdência complementar se 

baseiam no contrato. São instrumentos obrigacionais celebrados entre 

as distintas partes envolvidas e com finalidades específicas. Entre as 

pessoas jurídicas patrocinadora e instituidora dos planos previdenciários 

e a entidade de previdência complementar celebra-se o convênio de 

adesão . Já o vínculo entre os participantes e a entidade de previdência 

complementar se estabelece mediante regulamento do plano de 

benefícios5. E a própria entidade de previdência complementar tem 

sua estrutura e funcionamento regulados por meio do estatuto6; nesse 

caso, as EFPC diferenciam-se pelo fato de a legislação prever que 

participantes/assistidos e patrocinadores/instituidores façam parte da 

sua governança, por intermédio de seus representantes nos Conselhos 

Deliberativo e Fiscal7.

II. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADO E SEU PAPEL NA 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Ao longo dos mais de quarenta anos do regime de previdência 

complementar brasileiro, a representação da coletividade de 

participantes e assistidos vêm se estabelecendo por meio dos 

sindicatos dos trabalhadores e das associações, especialmente as 

associações de aposentados, cujo relacionamento com as EFPC vem 

apresentando importantes modificações a merecer abordagem e, 

sobretudo, reflexão. 

Atores fundamentais na interlocução com as EFPC e respectivas 

patrocinadoras, as associações de aposentados foram geralmente 

constituídas a partir da identidade coletiva dos seus membros e da 

necessidade de manterem os relacionamentos interpessoais e as trocas 

de experiência após décadas de convívio social no ambiente de 

trabalho. Muitas delas surgiram do meio sindical, a partir dos 

departamentos de aposentados dos respectivos sindicatos de 

trabalhadores, o que explica em grande parte a presença de 

ex-sindicalistas em seu corpo diretivo e a natureza de suas ações, seja 

no aspecto político ou até mesmo judicial. 

A criação das associações de aposentados é plenamente justificável. 

Afinal, diferentemente de países mais evoluídos nos quais o idoso é 

respeitado e possui papéis sociais importantes, ainda se cultiva no 

Brasil a cultura de preconceito em relação ao idoso ao injustamente 

relacioná-lo como alguém incapaz, improdutivo e dependente8. Assim, 

os trabalhos direcionados às pessoas pertencentes à terceira idade 

como os desenvolvidos pelas associações constrói a identidade do 

grupo, fortalece seus integrantes e ressalta fragilidade dessa falsa 

percepção a respeito dos idosos, por demonstrar que estes têm muito a 

contribuir em todos os aspectos.

A relação entre associações de aposentados e EFPC vem passando por 

etapas importantes, especialmente nas últimas duas décadas. De 

participação por vezes figurativa no início, muitas das associações 

passaram a ganhar relevância por meio da estratégia do confronto com 

as EFPC e patrocinadoras. A partir do ajuizamento de demandas de 

massa, algumas associações estimularam atuações ofensivas de seus 

associados contra as EFPC. Muitas dessas ações, contudo, se revelaram 

equivocadas e pouco úteis para todos os envolvidos, pois implicaram 

apenas mais custos para os planos de benefícios9 e atritos 

desnecessários num ambiente onde deveria prevalecer a cooperação. 

Atualmente, porém, tem se verificado que as lições do passado foram 

aprendidas e vêm possibilitando a escolha de novos rumos na relação 

entre as associações de aposentados e as EFPC. 

Por um lado, as associações de aposentados paulatinamente vêm se 

convencendo de que, diante das limitações de sua estrutura, têm de 

direcionar sua estratégia em ações mais precisas e efetivas. Percebem 

com mais nitidez que a defesa dos direitos de seus associados, 

enquanto participantes e assistidos, passa pela preservação da higidez e 

do equilíbrio do plano previdenciário e por evitar o uso de medidas que 

impliquem onerações a serem suportadas, ao final, pelos próprios 

aposentados. 

Por outro lado, as EFPC têm percebido a necessidade de dar maior 

atenção aos aposentados, seus assistidos, não apenas por serem a razão 

de suas existências, mas também por serem atores fundamentais na 

conquista de novos mercados de forma segura e inteligente, de modo a 

garantir crescimento sustentável de suas operações.

As questões econômicas também estão impulsionando uma nova 

atitude entre associações de aposentados e EFPC. A diminuição da 

receita das contribuições em razão da estagnação da economia, da 

redução do poder aquisitivo de seus associados, o envelhecimento do 

grupo e as desfiliações decorrentes do descrédito gerado por alguns 

equívocos do passado vêm impulsionando essas instituições a buscar 

novas formas de angariar mais associados. 

Por outro lado, as EFPC também sofrem com o desaquecimento da 

economia e a excessiva regulação que desestimula a formação de novos 

planos e ingressos de novos patrocinadores. Também pesa a 

estagnação do setor, agravado pelo risco da diminuição do número de 

participantes em razão do envelhecimento e morte do grupo de mais 

antigo sem o correspondente ingresso de participantes mais novos. 

Todos esses desafios estão sendo enfrentados com o acréscimo de 

fatores financeiros, legais e tecnológicos que dificultam a ampliação do 

número de vagas de emprego nas patrocinadoras e, 

consequentemente, de novas inscrições nos planos de benefícios. 

III. AS ASSOCIAÇÕES DE APOSENTADOS COMO INSTITUIDORAS 

Os novos rumos dessa relação entre associações de aposentados e 

EFPC passam pelo uso de um importante instrumento previsto na 

própria legislação de previdência complementar. Isto porque a Lei 

Complementar nº 109/2001 permite às EFPC oferecerem planos de 

benefícios aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter 

profissional, classista ou setorial, denominadas “instituidores”10. Trata-se 

da chamada “previdência associativa”.

Considerada uma das inovações trazidas naquela lei e inspirada nas 

experiências de países com estruturado sistema de previdência, a 

previdência associativa tem o intuito de ampliar a cobertura 

previdenciária, para permitir que trabalhadores sem vínculo 

empregatício também tenham a oportunidade de tornarem 

participantes de planos de benefícios operados pelas EFPC. Essa 

intenção ficou expressa na Exposição de Motivos nº 28, de 15/3/1999, 

levada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional quando da 

apresentação do projeto de lei do qual se originou a Lei Complementar 

nº 109/200111 : 

 “16) Inspirada em experiências bem-sucedidas em países da União 

Européia e nos Estados Unidos, outra inovação deste projeto é a criação 

da figura do instituidor, como forma de constituição de entidades 

fechadas de previdência complementar. Trata-se de possibilitar a 

pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, a opção de 

instituir para seus associados ou membros uma entidade fechada de 

previdência complementar, além de contribuir para a expansão do 

regime. O instituidor democratizará o acesso de expressiva parcela da 

população à previdência complementar, antes restrito aos empregados 

de uma empresa, chamada patrocinadora.”

Embora tenha a intenção de ampliar a oferta de planos de benefício 

operados pelas EFPC, a Lei Complementar nº 109/2001 condicionou a 

criação dos planos instituídos por instituidor ao cumprimento de dois 

requisitos essenciais: (i) que a gestão das reservas previdenciárias seja 

terceirizada mediante contratação de instituição especializada 

autorizada a funcionar pelo Banco Central ou outro órgão competente e 

(ii) que a oferta seja feita exclusivamente de plano da modalidade de 

Contribuição Definida12(CD). 

Com a exigência desses requisitos essenciais, a Lei Complementar nº 

109/2001 deixou claro que a gestão dos recursos deva ser realizada por 

meio de carteiras administradas ou de fundos de investimento13, para se 

conferir o maior profissionalismo possível na gestão de um plano de 

previdência complementar sem risco de déficit. Quanto à exigência de 

instituição e plano na modalidade CD, buscou-se a possibilidade de 

pagamento de benefícios programados cujo valor seja diretamente 

proporcional ao volume acumulado pelo participante em sua conta 

individual, considerando-se o resultado líquido da aplicação, os valores 

aportados e forma de pagamento por prazo determinado ou 

equivalente a um percentual do saldo de conta14.

  

No ano seguinte à entrada em vigor da Lei Complementar nº 109/2001, o 

já extinto Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) 

editou a Resolução nº 12/2002, que regulamenta a constituição e 

funcionamento das EFPC e planos de benefícios constituídos por 

Instituidor. Naquela norma ficou estabelecido que, dentre outros, são 

considerados instituidores15 as “associações profissionais, legalmente 

constituídas” e “outras pessoas jurídicas de caráter profissional, classista 

ou setorial, não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas 

pelo órgão fiscalizador”. Tais disposições permitiram, com isto, o 

enquadramento da associação de aposentados como instituidor. 

Além da definição do instituidor, a Resolução nº 12/2002 estabeleceu 

outras garantias importantes para o fomento desse tipo de plano 

previdenciário. Fixou-se a regra de individualização das contas em nome 

de cada participante – representado por quantidades de quotas 

relativas ao patrimônio do plano16 -, determinou-se que os recursos 

previdenciários sejam segregados do patrimônio do instituidor e da 

EFPC17 além do oferecimento do plano a todos os associados, os quais 

terão a liberdade de aderir ou não. 

Ao aderir ao plano de previdência complementar instituído pela 

associação, caberá apenas ao associado contribuir como participante, 

muito embora possa eventualmente receber recursos de terceiros18. 

Além de ter seu patrimônio social protegido, a associação está 

desobrigada a fazer contribuição em favor de seus associados, sem 

prejuízo de poder fazê-la aos seus membros ou aos seus empregados 

que aderirem a plano, desde que seja mediante contrato específico com 

a EFPC19, sem que isto implique a constituição de um direito trabalhista 

ou de deveres típicos da relação de patrocínio.

IV. O “PLANO FAMÍLIA”

Em 2015, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC), 

sucessor do CGPC, instituiu medida que permite a ampliação do 

número de participantes dos planos de benefícios instituídos por 

associações. Por meio da Resolução CNPC nº 18, de 30/3/201520 , 

alterou-se a Resolução CGPC nº 12/2002 para permitir o oferecimento de 

plano de benefícios não apenas ao associado definido no estatuto da 

associação, mas também a outras pessoas físicas indiretamente 

vinculadas àquela instituidora, pessoas físicas vinculadas a pessoas 

jurídicas vinculadas ao instituidor por linha direta ou indireta, além de 

cônjuges e dependentes econômicos. Instituiu-se com isto o chamado 

“plano família”.

Três anos depois, deu-se um mais um passo na ampliação da cobertura 

previdenciária proporcionada pela previdência complementar 

associativa. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

(Previc) editou a Instrução nº 9, de 21/11/2018, que operacionalizou o 

plano família. Consolidou-se o conceito de participante para além dos 

atuais associados. Operacionalizou-se a regra que permitia ao plano de 

previdência receber o ingresse de membros com vínculo direto ou 

indireto à associação, além de cônjuges e dependentes econômicos dos 

seus associados participantes21.

Em outras palavras, além dos associados, seus cônjuges, filhos, enteados 

e netos – bem como empregados das associações instituidoras, de 

integrantes de pessoas jurídicas a elas vinculadas e seus respectivos 

familiares –, também poderão ingressar nos planos instituídos e se 

tornar participantes com os mesmos direitos e deveres previstos no 

regulamento do plano de benefícios. Poderão, enfim, ter as mesmas 

oportunidades que os associados: contribuirão para uma entidade sem 

fins lucrativos, obterão vantagens tributárias decorrentes das 

contribuições efetuadas, auferirão uma rentabilidade de suas reservas 

geralmente superior àquela oferecida por outras instituições financeiras 

e terão a possibilidade inclusive de, ao final, serem titulares do direito 

aos benefícios previdenciários oferecidos pelo plano de benefícios 

aderido, de acordo com as regras previstas no regulamento.

Trata-se de uma medida salutar tanto para a EFPC quanto para a 

associação de aposentado instituidora do plano. Ganha a EFPC, pois o 

aumento do número de participantes permitirá, no curto prazo, ganho 

de escala na administração do plano de benefícios com diminuição dos 

custos per capita, além de maior margem de negociação da gestão dos 

ativos com taxas de administração competitivas e que repercutem em 

maior rentabilidade das reservas. No longo prazo, conseguirá a 

perenidade de suas operações, com a expectativa de adesão de uma 

massa de contribuintes ainda jovem e, portanto, com longo tempo de 

contribuição pela frente. 

Também ganha a associação de aposentados instituidora de planos de 

benefício, pois não só terá a possibilidade de ampliar a base social com 

os familiares de seus membros, como também conseguirá arregimentar 

novos associados e respectivos parentes, com aumento da receita de 

contribuições sem implicar o recrudescimento do custo operacional. 

Importante salientar que a atual geração de idosos, chamada geração 

baby boomer22, tem se preocupado com o fato de a geração à qual 

pertence seus filhos não estar tendo as mesmas condições de formar 

patrimônio e tampouco os mesmos direitos previdenciários.

V. OS BÔNUS E ÔNUS DO INSTITUIDOR

Há uma vantagem adicional para o instituidor. Sua figura se assemelha 

ao do patrocinador para fins de governança. Como, em geral, o plano 

instituído é oferecido por EFPC que já tem pelo menos um 

patrocinador, ao criá-lo esta passa a se tornar entidade qualificada 

como “multipatrocinada”. Quando a EFPC se encontra nessa qualidade, 

a composição dos seus conselhos deliberativo e fiscal poderá levar em 

consideração os critérios de número de participantes vinculados a cada 

patrocinador ou instituidor e depois o montante dos respectivos 

patrimônios23. Assim, abre-se a possibilidade de a associação de 

aposentados ter mais cadeiras nos conselhos que o patrocinador, caso o 

plano de benefícios do qual seja instituidora tenha mais participantes 

que o plano do patrocinador, salvo se houver limitações previstas no 

estatuto da EFPC.

A legislação prevê não só direitos, mas também importantes obrigações 

a serem observadas pela associação de aposentados enquanto 

instituidora de plano de benefícios operado por EFPC. Tal como o 

patrocinador, o instituidor tem o dever de também supervisionar e 

fiscalizar sistematicamente os planos de benefícios instituídos e as 

atividades das respectivas EFPC24 e podem inclusive receber da Previc 

informações sigilosas imprescindíveis para o desempenho das funções 

de supervisão, com as cautelas legais25.

Ademais, eventual extinção da relação com a EFPC ou do próprio plano 

instituído somente ocorrerá mediante autorização do órgão fiscalizador 

e após o instituidor cumprir os compromissos assumidos com a EFPC 

relativamente aos seus participantes e assistidos, além das obrigações 

legais existentes até a data de retirada ou extinção do plano26. 

Além das responsabilidades inerentes ao cargo de membro do conselho 

deliberativo ou fiscal da EFPC, a lei prevê que os administradores da 

instituidora também podem ser responsabilizados por eventuais danos 

ou prejuízos que causarem à EFPC, seja por ação ou por omissão27. Essa 

possibilidade legal ressalta a importância de os administradores da 

instituidora estarem sempre capacitados e preparados para assumir 

essa tarefa, a fim de que a relação com a EFPC seja desenvolvida em 

conformidade com a legislação e, com isto, se mitigue os riscos 

decorrentes da responsabilidade civil.

Para figurar como instituidora de plano de benefício administrado por 

EFPC, é necessário que a associação de aposentados não apenas 

observe a legislação atinente à matéria, mas também se estruture 

juridicamente para assumir essa qualidade. Isto implica a atualização de 

seu estatuto, inclusive com a criação de novas categorias de associados, 

o que pode inclusive possibilitar a ampliação do número de associados 

sem impactar a governança interna.

VI. CONCLUSÃO

Portanto, tem-se o início de uma nova era na relação entre associações 

de aposentados e EFPC, potencializada pelas recentes alterações da 

legislação de previdência complementar no sentido de ampliar a 

cobertura previdenciária por meio dos planos família e, com isto, 

aumentar o número de contribuintes para ambas as instituições. 

Contudo, aos dirigentes e conselheiros da instituidora e da EFPC 

precisam ter a consciência de que se trata um relacionamento 

institucional de longo prazo e dotado de regulação que há de ser 

conhecida, porquanto as novas adesões ao plano de benefícios 

implicarão o estabelecimento de relações jurídicas estáveis e capazes de 

garantir o bem-estar dos participantes associados e de seus familiares 

ao longo das próximas décadas.
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valores registrados em moeda corrente nacional e representados por 

quantidade de quotas relativas ao patrimônio do plano.
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instituidor deverão, obrigatoriamente, estar segregados do patrimônio 

do instituidor e da instituição gestora terceirizada mencionada no § 2º. 

(Nova redação dada pela Resolução MPS/CGPC nº 3, de 22/05/2003)
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20. Art. 11. O plano de benefícios instituído deverá ser oferecido a todos 

os associados do instituidor, sendo facultativa a sua adesão. 
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associados do instituidor, tal como definidos em sua estrutura jurídica 

própria, mas também aos seus membros, pessoas físicas vinculadas 

direta ou indiretamente aos instituidores. 

§ 2º Serão considerados membros as pessoas físicas vinculadas direta 

ou indiretamente às pessoas jurídicas associadas a instituidor. 

§ 3º São considerados membros com vínculo direto: 

I - os gerentes; 

II - os diretores e conselheiros ocupantes de cargo eletivo; e 

III - outros dirigentes dos instituidores. 

§ 4º São considerados membros com vínculo indireto: 

I - os sócios de pessoas jurídicas vinculadas aos instituidores por linha 

direta ou indireta, e seus respectivos cônjuges e dependentes 

econômicos; 

II - os empregados das pessoas jurídicas vinculadas aos instituidores 

por linha direta ou indireta, e seus respectivos cônjuges e dependentes 

econômicos; 

III - os empregados vinculados ao instituidor, e seus respectivos 

cônjuges e dependentes econômicos; e 

IV - os cônjuges e dependentes econômicos dos membros com vínculo 

direto. 

21. Art. 3º A Superintendência Nacional de Previdência Complementar - 

PREVIC, observada a legislação vigente, poderá autorizar a Entidade 

Fechada de Previdência Complementar - EFPC a assumir a qualidade 

de instituidor em planos de benefícios constituídos por instituidor.

§ 1º Para fins de oferecimento do plano de benefícios, os participantes e 

assistidos dos planos de benefícios administrados pela EFPC serão 

considerados associados da respectiva entidade.

§ 2º No caso mencionado no caput, as EFPC, na qualidade de 

instituidoras de planos de benefícios, não poderão, em relação a seus 

membros consignados no § 1º deste mesmo artigo, efetuar 

contribuições previdenciárias para o referido plano.

22. Trata-se da geração constituída pelas pessoas nascidas entre 1946 e 

1964, também chamada pós 2ª Guerra Mundial, período em que surgiu 

uma explosão da taxa de natalidade. 

23. Lei Complementar nº 109/2001. Art. 35. As entidades fechadas 

deverão manter estrutura mínima composta por conselho deliberativo, 

conselho fiscal e diretoria-executiva.

§ 1o O estatuto deverá prever representação dos participantes e 

assistidos nos conselhos deliberativo e fiscal, assegurado a eles no 

mínimo um terço das vagas.

§ 2o Na composição dos conselhos deliberativo e fiscal das entidades 

qualificadas como multipatrocinadas, deverá ser considerado o número 

de participantes vinculados a cada patrocinador ou instituidor, bem 

como o montante dos respectivos patrimônios.

Importante destacar também a regra prevista na Resolução CGPC nº 

7/2002 (Dispõe sobre a adequação das entidades fechadas de 

previdência complementar patrocinadas pelas pessoas jurídicas de 

Direito Público à Lei Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001 e dá 

outras providências), cujo art. 2º, §1º, estabelece que “Art. 2º O Presidente 

do Conselho Deliberativo será escolhido pelos representantes do(s) 

patrocinador(es). § 1º Nas entidades multipatrocinadas que tenham 

mais de três patrocinadores, a escolha dos membros do Conselho 

Deliberativo deverá recair sobre os patrocinadores que contarem com 

maior número de participantes vinculados a planos previdenciários, 

bem como sobre os patrocinadores que tiverem os maiores montantes 

patrimoniais aportados ao plano, nesta ordem.”

24. Lei Complementar nº 109/2001, art. 41, § 2º - A fiscalização a cargo do 

Estado não exime os patrocinadores e os instituidores da 

responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades das suas 

respectivas entidades fechadas.

25. Portaria Previc nº 134/2017. Art. 7º Para desempenho da 

responsabilidade pela supervisão das entidades prevista no art. 41, § 2o, 

da Lei Complementar nº 109, de 2001, e no art. 25 da Lei Complementar 

nº 108, de 2001, poderão ser disponibilizadas para o patrocinador e 

instituidor, se for o caso, as informações sigilosas imprescindíveis para o 

desempenho de suas funções. 

Parágrafo único. A comunicação expedida para a entidade deverá 

mencionar a obrigação de observância das cautelas legais no que se 

refere à proteção das informações sigilosas que lhes sejam 

disponibilizadas

26. Lei Complementar nº 109/2001, Art. 25. O órgão regulador e 

fiscalizador poderá autorizar a extinção de plano de benefícios ou a 

retirada de patrocínio, ficando os patrocinadores e instituidores 

obrigados ao cumprimento da totalidade dos compromissos 

assumidos com a entidade relativamente aos direitos dos 

participantes, assistidos e obrigações legais, até a data da retirada ou 

extinção do plano.

27. Art. 63. Os administradores de entidade, os procuradores com 

poderes de gestão, os membros de conselhos estatutários, o interventor 

e o liquidante responderão civilmente pelos danos ou prejuízos que 

causarem, por ação ou omissão, às entidades de previdência 

complementar. 

Parágrafo único. São também responsáveis, na forma do caput, os 

administradores dos patrocinadores ou instituidores, os atuários, os 

auditores independentes, os avaliadores de gestão e outros 

profissionais que prestem serviços técnicos à entidade, diretamente ou 

por intermédio de pessoa jurídica contratada.
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