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DADOS PESSOAIS

LGPD e programas de prevenção à lavagem de dinheiro

Procedimentos de controle devem seguir limites estabelecidos pela proteção de dados pessoais
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Após mais de dois anos de sua publicação, entrou em vigor em 18 de setembro a Lei
Geral de Proteção de Dados (LGPD). A vigência da lei é muito bem-vinda para a
uniformização e concretização da proteção de dados pessoais, até então fragmentária
e pontualmente regulada em dispositivos esparsos do ordenamento jurídico, como o
Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet e a Lei do Cadastro
Positivo.

Todavia, a LGPD não regula os dados coletados para �ns de segurança pública, defesa
nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações
penais, que serão objeto de legislação especí�ca, atualmente sob análise de Comissão
de Juristas nomeada pela Câmara dos Deputados.

A nova lei supera a dicotomia entre dados públicos e dados sigilosos para proteger
todos os dados pessoais (relacionados a indivíduos identi�cados ou identi�cáveis),
ainda que sejam de acesso público. As novas regras determinam que os agentes
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deverão ter, necessariamente, uma base legal para o tratamento de dados, que sempre
deverá respeitar os direitos do titular dos dados e os princípios da lei.

+JOTA: Tudo sobre Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

As obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro estão abarcadas pela nova lei, pois,
para seu cumprimento, exigem a análise de grandes quantidades de dados pessoais,
relacionados à identi�cação de clientes, domicílio, atividade pro�ssional, fontes de
recursos, dentre outros.

A base legal que autoriza a coleta e a análise de dados para prevenção à lavagem de
dinheiro (LGPD – art. 7º, II – “cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo
controlador”) não exime o controlador da observância de diversos outros princípios,
como a �nalidade, a necessidade e a adequação. São esses princípios que deverão
nortear, por exemplo, a coleta de informações para identi�cação e monitoramento de
clientes.

No contexto da Abordagem Baseada no Risco, procedimentos menos intrusivos
deverão ser adotados em situações que apresentem menor risco. As informações
deverão ser também protegidas e segregadas internamente na instituição para garantir
que dados coletados para �ns de prevenção à lavagem de dinheiro sejam só acessíveis
por pro�ssionais desta área.

Por �m, o eventual compartilhamento desses dados, quando autorizado por lei, deve
ocorrer nos limites estritos da �nalidade pela qual foram coletados, o que tem impacto
direto no conteúdo das comunicações.

Testemunho da importância dessa intersecção entre proteção de dados pessoais e
prevenção à lavagem é o fato de que, em julho deste ano, a Autoridade Europeia de
Proteção de Dados (EDPS – European Data Protection Supervisor) publicou parecer
destacando pontos de preocupação em relação à proteção de dados e as medidas
para a prevenção à lavagem de dinheiro (Opinion, maio de 2020).

Na Alemanha, procedeu-se a alterações na Lei de Lavagem justamente para
contemplar a proteção de dados pessoais (Gesetz vom, 12 de dezembro de 2019 –
BGBl. I S. 2602).

O desa�o está posto: as pessoas obrigadas deverão empregar procedimentos e
controles de prevenção à lavagem de dinheiro dentro dos limites estabelecidos pela

O JOTA faz uso de cookies para oferecer uma melhor experiência a você. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com
essa prática. Saiba mais em nossa Política de Privacidade.

ESTOU CIENTE

https://www.jota.info/tudo-sobre/lgpd
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-07-23_edps_aml_opinion_en.pdf
https://www.jota.info/politica-de-privacidade


19/02/2021 LGPD e programas de prevenção à lavagem de dinheiro | JOTA Info

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/lgpd-programas-prevencao-lavagem-dinheiro-02102020 4/5

proteção de dados. Essas limitações também deverão ser consideradas pelos
supervisores na avaliação da efetividade das políticas das instituições.

Por �m, é fundamental que as atividades de investigação e persecução penal, a serem
reguladas pelo anteprojeto em andamento na Comissão de Juristas, também se
desenvolvam em respeito aos princípios da proteção de dados, nomeadamente a
necessidade, adequação e a �nalidade. Conforme destacou a Autoridade Europeia de
Proteção de Dados, é imprescindível que haja um equilíbrio entre a persecução dos
interesses gerais de prevenção à lavagem de dinheiro e a proteção dos direitos
fundamentais de privacidade e proteção de dados pessoais.

A saída antecipada do decano do STF, o ministro Celso de Mello, noticiada
com exclusividade pelo JOTA, vai acelerar o processo de escolha pelo presidente Jair
Bolsonaro do novo ministro da Corte. Esse é o tema discutido no episódio extra do
Sem Precedentes. Ouça:

HELOISA ESTELLITA – Professora da FGV DIREITO SP, onde coordena a linha de Direito Penal Econômico do
Mestrado Pro�ssional. Doutora em Direito Penal. Bolsista de pós-doutorado da Fundação Alexander von
Humbold. 
MARIANA TUMBIOLO – CEO da Zela.
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Os artigos publicados pelo JOTA não re�etem necessariamente a opinião do site. Os textos buscam
estimular o debate sobre temas importantes para o País, sempre prestigiando a pluralidade de ideias.
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