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A segurança e a privacidade de dados pessoais nunca estiveram em tamanho foco. 
DPOs ou Encarregados de Dados Pessoais começam a encarar as regulamentações que 
serão emanadas da ANPD, muitas vezes exigindo conhecimentos multidisciplinares em áreas de 
poucos conhecedores, como o direito, projetos e mercados regulados, TI, cyber and data security, 
além de boa dose de jogo de cintura. 

É visando contribuir a tarefa árdua desta gura central na proteção e privacidade de dados, o DPO, 
que estas considerações são formuladas sobre o que já se pode enxergar a partir do regimento 
interno da ANPD e suas respectivas distribuições de competências. Mapear, e ainda mais relevante, 
compreender a legislação e a regulamentação a que o controlador está submetido, é função do 
DPO e elemento determinante em todo programa de conformidade, como bem preceitua a norma 
ABNT ISSO/IEC 27.001 e toda norma de conformidade.

Assim como os dados inferidos e enriquecidos possibilitam o alcance de outros metadados, a 
estrutura interna e as competências estabelecidas pelo regimento interno da ANPD já possibilita 
ponderações de relevância e envergadura sobre como será o devido processo legal junto à ANPD. 
Como todo DPO já deveria saber, agora em 08 de março de 2021 foi editada a primeira portaria da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, a Portaria nº 1/2021. 

Esta portaria, após a estruturação da agência pelo Decreto nº 10.747/2020, era muito esperada 
pelos atores desta nova regulação tão relevante e delicada para todos os negócios em operação, e 
principalmente para aqueles que pretendam permanecer em operação. Não se poderia esperar 
uma regulação completa do processo administrativo sancionador (art. 52 e 53 da LGPD), pois se 
trata da criação do regimento interno, e não do processo administrativo propriamente dito. No 
entanto muito foi regulado e pode ser enxergado, ainda que possa passar despercebido ao olho 
menos treinado. 

O regimento interno basicamente estabeleceu um procedimento transitório de atendimento às 
ocorrências materializadas antes da existência de um processo punitivo devidamente regulado 
(entre agora e 1º de agosto de 2021), além de estruturar o funcionamento da ANPD e seus órgão 
julgadores.

A necessidade de regulamento próprio sobre sanções administrativas e basicamente toda matéria 
de tramitação processual administrativa implica no indispensável conhecimento prévio das regras 
sancionatórias, inclusive acerca das medidas de segurança e mitigação que, uma vez aplicadas, 
possam colaborar como redutor da penalidade a ser aplicada, por exemplo. Não se deve esquecer 
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que no compliance toda medida de mitigação efetiva é ponto positivo a favor do controlador e deve 
ser marcado como audit track.

O controlador tem o direito de saber quais são os pontos nodais que deve abordar, incluídas as 
provas que deve materializar tendo o conhecimento prévio das implicações e pesos que cada 
elemento de prova terá na composição das penas que eventualmente lhe possam ser atribuídas. 
Deve saber exatamente do que está sendo acusado, bem como das penalidades que possam vir a 
lhe ser imputadas, antes do início do processo administrativo regular. Sem isso não há devido 
processo legal. É muito importante que a ANPD respeite isso quando regular propriamente os 
processos de investigação e punição (sancionatório). 

Entre muitas atribuições administrativas, a Portaria nº 1/2021 carrega elementos de contencioso 
administrativo marcando posição de respeito ao devido processo legal em todos os processos e 
procedimentos que emanem e tramitem junto à autoridade nacional. Este regimento interno é o 
documento administrativo que viabiliza o efetivo funcionamento devidamente regulado da ANPD, e 
estabelece a sede e foro da autoridade nacional no Distrito Federal. Isso tem implicações 
processuais diretas, DPO. 

Esta constatação tem efeitos jurídico-processuais práticos diretos, como exemplo, no que tange à 
competência do foro judicial para a impetração de mandado de segurança, devendo ser de 
entendimento do DPO que o foro competente deve ser aquele da autoridade inquinada, como vem 
sedimentando o entendimento do E. STJ desde 2003. Assim, eventual impetração contra ato 
emanado de autoridade integrante da hierarquia da ANPD deverá ocorrer no foro do Distrito 
Federal, mais precisamente na Justiça Federal da primeira instância em Brasília. Com a larga 
virtualização dos processos judiciais isso não deve ser um transtorno para uma assessoria jurídica 
competente. 

A Portaria nº 1/2021 fala em “unidades organizacionais” da ANPD, sugerindo que “postos de 
atendimento” (art. 58), inclusive para efeito de protocolo de documentos e ações locais, poderão 
eventualmente existir. Porém esta competência permanecerá em Brasília, salvo se a estrutura hoje 
criada seja profundamente alterada. O DPO – Data Protection Ocer, ou Encarregado de Dados 
Pessoais, no entanto, fará contato local com a ANPD, seja por meio eletrônico, ou por meio 
delegado especicamente a algum órgão da estrutura Federal com representação na localidade, 
para recebimento formal de protocolos de requerimento, defesa e recurso, pelo menos.

Por outro lado, a Portaria institui ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais a 
responsabilidade de gerenciar a atividade de protocolo, sendo esperado algum tipo de norma 
emanada do aludido Conselho disciplinando a matéria de forma pormenorizada dada a sua 
relevância para o livre exercício do direito à petição, inclusive como demonstração e respeito ao 
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direito de livre acesso do titular de dados pessoais, malgrado isso devesse constar de forma 
expressa na regulação do processo administrativo a ser apresentado. 

Alargando a possibilidade de protocolo e contato, a Portaria atribui também à Ouvidoria a 
competência para receber “pronunciamentos referentes a procedimentos e ações de agentes e 
órgãos, no âmbito da ANPD” (art. 14, inc. I), o que parece possibilitar a apresentação de defesas e 
recursos por esta via, de acordo com o regimento interno da ANPD.

Pode ser muito esclarecer ao DPO sem background jurídico, que a ANPD e sua estrutura inteira 
estão submetidas, dentre outros princípios, à legalidade, nalidade, moralidade, motivação, 
razoabilidade, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade, segurança jurídica, interesse 
público e eciência, como determina a Constituição Federal e a Lei 9.784/99. 

O foco deste documento não está na estruturação interna de secretariado, que de todo espera-se 
que possa dar conta das suas responsabilidades e quantidade de incidentes, promovendo um fair 
play administrativo, que nada mais é do que o respeito à moral, à ética, e à lhaneza administrativas, 
todas reiteradas na Portaria, mas tantas vezes desrespeitadas em mais processos administrativos do 
que se deveria. 

O primeiro passo correto e bastante adequado em direção à segurança jurídica necessária ao 
contencioso administrativo envolvendo a regulação de dados pessoais, sua segurança e 
privacidade, está na atribuição de competência “no que couber” da Lei Federal Lei 9.784/99 para 
regular e disciplinar o encadeamento dos processos administrativos de defesa, comunicação e 
acesso geral dos agentes de tratamento e titulares à ANPD, incluído o processo sancionatório. 

Para já ir se acostumando com o viés mais jurídico do DPO, que certamente deve dominar todos os 
procedimentos da ANPD como uma obrigação, caso a regulamentação do processo administrativo 
não aponte prazos diferentes, aqueles previstos na Lei 9.784/99 serão os disponíveis para a 
tomada de decisões e apresentação de defesas e recursos. De logo a referida lei aponta que a 
contagem dos prazos administrativos ocorre em dias corridos, excluindo-se o dia do recebimento 
da intimação, e incluindo-se o dia do vencimento, que se cair em dia não útil, ca automaticamente 
prorrogado ao primeiro dia útil subsequente. Entender como deve ser realizada a contagem de 
prazos pode evitar imensos transtornos ao DPO. 

Referida lei estabelece, entre os deveres do administrado envolvido em processo administrativo 
Federal, o agir conforme e expor a verdade dos fatos, proceder sempre em adequação com o dever 
de urbanidade, lealdade e boa-fé, se abster da prática de atos temerários, e no todo, o dever agir 
de forma colaborativa, prestando à ANPD as informações que sejam solicitadas, ainda que neste 
ponto possa haver oposição justa e legítima quanto à exposição de segredos industriais e 
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comerciais, excepcionados amplamente ao longo da LGPD. O DPO deve estar muito atento à estas 
exceções.

A lei que regulamenta o processo administrativo a nível Federal é norma bem conhecida no país, 
tem larga aceitação, e já foi bastante discutida pelos Tribunais pátrios. Sua aplicação a todos os 
processos administrativos da ANPD certamente assegurará o mínimo devido processo legal e a 
ampla defesa às partes interessadas, inclusive garantindo o direito à livre assistência por advogado, 
se assim desejar a parte. Ainda que o DPO seja o ponto de contato do controlador com a ANPD, 
deve o mesmo consultar assessoria jurídica especializada para evitar transtornos de impacto 
econômico relevante ao controlador. Muito DPO está partindo para a contratação de seguros de 
responsabilidade civil, tamanha a responsabilidade assumida, e o seguro DPO já é uma realidade 
global.

Isso é, sem dúvida, um marco rumo à segurança jurídica que se espera seja de fato e direito 
respeitada pela ANPD nos seus processos de scalização e autuação, defesa e recurso por parte dos 
agentes de tratamento, pois revela um passo concreto em direção ao reconhecimento de 
conformidade internacional ao país – Adequacy Decision (art. 45(1) da GDPR), como exemplo. A 
expectativa é de preservação de todos os direitos mínimos que são assegurados pela Lei 9.784/99, 
uma vez que ato de inferior hierarquia, como será aquele a regular o processo administrativo de 
forma denitiva, não pode dispor de forma a reduzir direitos mínimos já assegurados pela lei de 
referência.

Países que estão submetidos à GDPR exigem a celebração de Binding Corporate Rules - BCR ou SCC 
– Standard Contractual Clauses para a transferência internacional de dados, caso não haja uma 
decisão de adequação proferida pela Comissão Europeia. Uma adequacy decision a favor do Brasil 
facilitaria imensamente o uxo de dados entre o país e a EEA. Estes instrumentos (BCR e SCC), por 
mais que possam contornar determinadas situações, dependem necessariamente de contato com a 
autoridade nacional, principalmente no primeiro caso, que deve ser submetido à prévia aprovação 
da autoridade europeia de dados. Já no segundo o controlador deve simplesmente aderir aos 
termos das SCC. Lembre, DPO, que em matéria de conformidade, os contatos com a autoridade 
reguladora devem ser estritamente aqueles exigidos por norma legal, mantendo o máximo de seus 
assuntos on premise.

A maturidade institucional nacional de proteção aos direitos e garantias dos titulares de dados 
pessoais no Brasil, aliado, com toda certeza, à proteção do livre acesso ao Poder Judiciário, 
principalmente para a tutela de direitos e garantias do titular de dados pessoais, estrutura-se de 
forma a viabilizar operações entre Brasil e Área Econômica Europeia – AEE (transferência 
internacional mais livre e ampla), mesmo que isso ainda não tenha ocorrido. Essa porta, uma vez 
aberta, servirá como atestado da adequada proteção e garantia dos direitos e garantias dos 
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titulares de dados pessoais e agentes de tratamento, incluída a segurança e a privacidade, para que 
outros países reconheçam o Brasil como país com nível adequado de proteção aos direitos dos 
titulares de dados pessoais.   

Segundo balizada doutrina internacional, os requisitos necessários à obtenção de uma decisão de 
adequação para ns de GDPR estão associados à adesão e prática incondicional do país ao: a) rule 
of law, cuja existência é inconteste no Brasil, inclusive no Processo Administrativo Federal de 
referência; b) livre acesso à Justiça, o que no Brasil é determinação Constitucional como direito e 
garantia fundamental, cláusula pétrea, a qual não pode ser sequer submetida a apreciação de 
alteração; respeito aos direitos e garantias fundamentais, estes também destacados e garantidos 
pela nossa Constituição, bem como pelas adesões a diversos trados internacionais raticados pelo 
Brasil na área de direito humanos; possuir legislação vigente sobre segurança pública, defesa 
nacional, ordem pública e justiça criminal, todas bem e democraticamente reguladas no Brasil. 
Ainda assim o Brasil não é país acreditado na AEE.

Entre as atribuições da Coordenação-Geral de Relações Internacionais está justamente apoiar o 
Conselho Diretor nas ações de cooperação internacional junto a autoridades de proteção de dados 
pessoais internacionais, subsidiar a avaliação do Conselho Diretor para vericações e certicações 
na mesma linha dos adequacy decisions da GDPR e autorizar a transferência internacional de 
dados pessoais de acordo com os parâmetros especícos a serem estabelecidos em regulamento 
próprio, pari passu com os CSRs e SCCs previstos na legislação europeia que serviu de base para a 
LGPD.

Ainda assim, naquilo que a Portaria nº 1/2021 conite com as disposições expressas da Lei Federal 
9.784/99, as disposições da lei devem prevalecer, uma vez que comezinho o fato de que no Direito 
Administrativo, portaria não pode extrapolar limite, nem vulnerar garantia mínima instituída por 
lei. A ANPD pode mais, no que tange à lei e os direitos pela mesma instituídos como mínimos, nunca 
menos. Assim, pode deferir prazo maior que o da lei, mas jamais menor do que aquele estabelecido 
pela norma de maior hierarquia.

Ocorre que a Portaria nº 1/2021 parece extrapolar o limite da Lei Federal no seu artigo 32, §8º, 
uma vez que veda expressamente o recebimento de documentos durante a reunião pautada, que 
façam referência a questões em pauta, enquanto que o artigo 3º, inciso III da Lei Federal assegura 
um direito mínimo ao administrado de apresentar documentos a qualquer momento e até a 
decisão. 

Não pode a ANPD instituir tamanha restrição a direito assegurado em lei por meio de simples 
portaria, principalmente quando a votação ocorrer na própria sessão de julgamento. O pedido de 
juntada pode até ser julgado desnecessário e impertinente, submetendo-se eventualmente a 
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revisão judicial ou administrativa-recursal, inclusive, porém jamais poderia ter sido vedado por 
simples portaria como regra regimental. 

Deve-se destacar que até o início de ecácia das multas (agosto de 2021) a pendência de 
regulamentação do processo administrativo sancionatório tem que estar resolvido, sob pena de 
inviabilidade da aplicação da multa ou punição, ante à inexistência de devido processo legal 
regularmente instituído (o due process é parte indissociável do rule of law). 

Visando auxiliar o DPO com o entendimento da Lei 9.784/99, Lei do Processo Administrativo 
Federal, que será usada como espelho para todos os normativos emanados da ANPD, o processo 
administrativo junto à autoridade nacional poderá, hoje, ter início em ato próprio do administrado, 
que no caso pode ser basicamente qualquer um que tenha legítimo interesse na proteção, 
privacidade e segurança de dados pessoais. Assim como a aplicação de penalidades pode envolver 
grupos econômicos, uma pluralidade de interessados poderá ser instalada em um mesmo processo 
perante a ANPD. Os menores de idade deverão ser representados pelos seus responsáveis legais.

O processo administrativo perante a ANPD pode ser instalado por iniciativa tanto do seu Conselho 
Diretor, órgão superior de revisão, quanto pela sua Coordenação-Geral de Fiscalização, órgão de 
piso com características nitidamente scalizatórias e cuja competência é de proferir as decisões da 
ANPD em primeira instância administrativa, com ou sem a aplicação de multas e punições, que 
serão submetidas, caso aplicadas, ao reexame nal pelo Conselho Diretor.
 
À Coordenação-Geral de Fiscalização compete scalizar os agentes de tratamento, e atender à 
solicitações dos titulares de dados pessoais, aplicando as sanções previstas na LGPD mediante 
processo administrativo que assegure a ampla defesa, o contraditório, e o direito de recurso, na 
forma da lei. Como será este processo sancionatório, os atores ainda não sabem, pois pendente 
está de regulamentação. 

É também esta Coordenação-Geral de Fiscalização a quem compete receber as noticações de 
ocorrências de incidentes de segurança que devam ser comunicados pelo controlador, quando tais 
incidentes puderem acarretar, ou acarretem de fato, “risco ou dano relevante aos titulares”. 
Também este roteiro procedimental ainda está por ser denido, podendo hoje ser exercitado por 
meio de simples protocolo pela parte interessada.

Outro relevante encargo da Coordenação em questão é requisitar o Relatório de Impacto à 
Proteção de Dados – RIPD ao controlador, quando aplicável, além de diligenciar e produzir provas 
pertinentes nos autos do processo administrativo. O DPO deve estar atento às competências 
especícas de cada autoridade, sob pena de ocasionar possível evento de dados pessoais com a 
divulgação de informações não destinadas aos olhos do receptor ao qual indevidamente tenha 
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direcionado o seu RIPD. 

O RIPD é documento extremamente delicado, que deve registrar os processos que possam gerar 
riscos à liberdades civis e aos direitos fundamentais, além de exibir as medidas adotadas de 
salvaguarda e de mitigação de riscos adotadas pelo controlador em busca de salvaguardar os 
direitos e garantias dos titulares de dados pessoais. São elementos mínimos do RIPD: a) a descrição 
da natureza dos dados envolvidos; b) informações sobre os titulares envolvidos; c) as medidas 
técnicas e de segurança utilizadas na proteção e privacidade dos dados pessoais; d) os riscos 
relacionados ao incidente; e) eventuais motivos da demora ao atendimento da ANPD; f) medidas de 
mitigação operacionalizadas para reverter os efeitos de eventuais prejuízos decorrentes do 
incidente; g) medidas para reverter o incidente em si, como a neutralização de um malware, por 
exemplo.   

Interessante o poder que, derivado em parte da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – 
LINBD, viabiliza à parte a celebração, com a autoridade nacional e a qualquer momento, de 
“compromisso com agentes de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou 
situação contenciosa no âmbito de processos administrativos”. 

Este direito à celebração desta espécie de negócio jurídico processual administrativo, também é 
assegurada à parte mesmo que em grau de recurso ou fase de julgamento, e está amarrado na 
isonomia, à vericação das consequências práticas dos atos administrativos, na necessidade e 
adequação da decisão, à extensão da gravidade e danos causados, incluídas as circunstâncias do 
fato, e também na dosimetria das sanções e compensações por benefícios indevidos, “ou prejuízos 
anormais ou injustos resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos”. 

Certamente que esta será a via para a instituição de procedimentos de consulta formal à ANPD, 
metodologia de esclarecimento legislativo e de interpretação legislativa que viabiliza a segurança 
jurídica das partes interessadas. Em âmbito de procedimento administrativo tributário, apenas para 
ns de correlação de sistemas, o processo de consulta formal é medida que muitos contribuintes 
adotam a m de assegurar não somente que estão aplicando a lei da forma correta, mas também 
de impedir que sejam autuados pelo descumprimento daquilo que questionaram, desde que, 
havendo decisão contrária aos interesses do contribuinte, este adote as devidas medidas corretivas 
em até 30 dias da intimação regular da decisão interpretativa. 

Segundo a Portaria em questão, os requerimentos dirigidos à ANPD deverão ser protocolados em 
qualquer órgão(federal ou apenas interno?), devendo ser encaminhado pelo órgão recebedor, 
ainda que incompetente para apreciar o mérito da demanda, prontamente à ANPD. Caso o 
requerimento não contenha de forma expressa e clara o “órgão ou autoridade administrativa a que 
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se dirige”; a “identicação do interessado ou de quem o represente”; o “domicílio do requerente ou 
local para recebimento de comunicações”; a “formulação do pedido, com exposição dos fatos e de 
seus fundamentos”; e a “data e assinatura do requerente ou de seu representante” (art. 6º da Lei 
9.784/99), será o mesmo liminarmente indeferido. O DPO deve estar sempre atento à presença 
estes elementos formais.

Possibilidade outra, que tem validade jurídica, é o envio de correspondência registrada com Aviso 
de recebimento – AR, contendo o requerimento ou manifestação, como recursos e defesas, 
assegurando-se que os Correios carimbe a petição com a data de recebimento, antes do 
envelopamento e envio. Não se trata de meio com previsão legal, porém revela-se no todo razoável 
e plenamente válido enquanto protocolo efetivo, podendo ser útil em casos de urgência. Esta 
modalidade de protocolo, no entanto, pode ensejar transtornos que podem demandar a adoção de 
medida judicial autônoma para assegurar sua validade.

A portaria, em boa hora, manteve a previsão de que falhas ou incorreções passíveis de serem 
sanadas pela parte interessada poderão ser corrigidas e supridas em até 15 dias da intimação para 
tanto, replicando disposições normativas já previstas na lei 9.784/99. Certamente que a 
instrumentalidade das formas e a preservação dos atos processuais parecem estar assegurados 
pela Portaria, sob este aspecto. O tempo dirá se a prática se aproximará do dever... 

Não pode haver simples recusa imotivada de requerimento formulado por parte interessada, 
exigindo-se ainda observância à necessidade de fundamentação de todas as decisões 
administrativas, sem exceções. O interessado deverá, adicionalmente, apontar o seu endereço de 
e-mail para “o recebimento de informações nos requerimentos dirigidos à ANPD”.

Esta simples disposição isolada não pode ensejar a mesma obrigação que um domicílio tributário 
eletrônico – DTE ou outros meios de processamento eletrônico de prazos produzem, como o PJ-e da 
Justiça e o SEI, da Administração Federal, que exigem, todos, autenticação por certicação 
eletrônica. 

Para que esta suposta intimação via e-mail seja juridicamente válida, outras disposições devem 
disciplinar esta questão de forma especíca e com a detença necessária para a validade de 
intimações e noticações. A própria Lei 9.784/99 exige como mínimo razoável que as intimações 
“assegure[m] a certeza da ciência do interessado”, o que nem de longe ocorre com a publicação no 
site, nem tampouco com o simples envio de e-mail, cuja ciência pode até ser presumida, como na 
editalícia, sem certeza assegurada. Esta questão deve ser bem esclarecida pelas regulamentações 
por vir. 

Caso a regulamentação do processo administrativo não estabeleça outro prazo, é bom que o DPO 
compreenda que o controlador deverá atender a noticação ou autuação em até cinco dias, na 
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forma do artigo 24 da Lei 9.784/99, podendo ser contado em dobro com a devida justicação. Este 
é o prazo hoje em vigência.

A adoção deste prazo de cinco dias, a despeito de ser o prazo mínimo estabelecido na lei federal, 
não é razoável nem proporcional para as matérias que serão discutidas perante a ANPD, cuja 
complexidade técnica e detalhe jurídico podem afetar dramaticamente a efetiva ampla defesa, 
ainda que em muitos trechos a LGPD trate de resposta e comunicações imediatas. O prazo revela-
se extremamente exíguo para dar amplo atendimento às solicitações não urgentes da ANPD. 

Como a multidisciplinariedade é a pedra de toque do conhecimento pleno, cinco dias é o prazo que 
se tem para a oposição de um embargo de declaração na esfera processual civil. Trata-se o recurso 
dos mais simples, que visa tratar de omissões, obscuridades e contradições em decisões. 
Certamente que pelo menos 15 dias de defesa devem ser assegurados aos controladores que 
venham a ser interpelados pela a ANPD, salvo em casos de comunicações mais críticas e urgentes.

O fato disposto no artigo 52, inciso IV da portaria, deferir até 15 dias para que a parte interessada 
apresente as devidas correções ao seu requerimento, já indica o caminho dos prazos que pode ser 
estabelecido na regulamentação vindoura, sempre respeitando as disposições mínimas da Lei 
9.784/99, e eventualmente do Decreto 8.638/2015, que institui o SEI – Sistema Eletrônico de 
Informações, como já deixa a entender informações já constantes no site da autoridade nacional. 
Imagine que para apresentar correções a Portaria assegura 15 dias, mas devido ao vácuo 
regulatório, a apresentação de defesa é, hoje, de apenas cinco dias. 
 
Menos mal que o mesmo prazo se aplicaria, em tese, à ANPD, podendo ser estendido até o dobro 
mediante justicativa comprovada, fato que não se verica ante à sazonalidade das reuniões e 
possibilidade de pedido de vistas com prazo de até 30 dias.

Os casos de revisão da multa aplicada pela Coordenação-Geral de Fiscalização, conforme o inciso 
VIII do artigo 5º da portaria, serão examinados pelo Conselho Diretor, estabelecendo a portaria que 
órgão revisor é aquele que detém a última palavra administrativa da ANPD. Importante ressaltar 
que está em andamento consulta pública que visa estabelece os parâmetros e valores medianos a 
serem aplicados de acordo com a gravidade e extensão do dano, além de freios e contrapesos 
favoráveis ao interessado quando este tiver adotado as medidas mínimas concernentes à 
segurança e privacidade de dados pessoais.

Hoje, e assegurado como mínimo direito na Lei 9.784/99, instaurado o processo de resposta à 
noticação/intimação da ANPD, o controlador, no prazo de cinco dias corridos, apresentará sua 
defesa, devendo incluir na mesma seus pedidos para a realização de diligências e perícias, 
assegurado o devido processo legal mínimo estabelecido pela Lei 9.784/99 nos seus artigos 26 e 
38, ao menos. 
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As diligências podem ser realizadas para a vericação de perímetro, observações in loco 
relacionadas à segurança da informação e medidas protetivas que constem, ou não, no assessment 
de riscos realizado pela parte interessada. Roteiros de auditoria e vericação de eventos e 
incidentes com dados pessoais envolvem, muitas vezes, a vericação da ecácia de treinamentos 
como medida de aferição do nível de eciência e efetividade das medidas implementadas, com 
entrevistas, inclusive. As medidas proporcionais e razoáveis eventualmente esgrimidas como 
matéria de defesa podem exigir efetiva constatação, visando afastar a validade dos famosos 
programas de conformidade “para inglês ver”.

Perícias também serão corriqueiras no tratamento de incidentes de dados pessoais, como aquelas 
para certicar logs, uxo de dados e outras rotinas de segurança da informação eventualmente 
aplicadas pelo controlador no seu tratamento de riscos. A defesa que arguir a necessidade de 
realização de diligência ou perícia deverá, por cautela, de logo requerer a realização da mesma, 
indicando eventuais quesitos e responsável técnico que servirá de assistente. Este assistente poderá 
ser o próprio DPO/Encarregado, quando este dispuser do conhecimento técnico necessário, mas 
não é obrigatório que seja você, DPO.

Apreciada a defesa, a decisão administrativa de primeira instância será proferida pela 
Coordenação-Geral de Fiscalização, sem possibilidade de sustentação oral, devendo a mesma 
intimar o DPO ou parte interessada do teor da decisão, incluída a sua fundamentação e dispositivo. 
Desta decisão de primeira instância administrativa cabe recurso assegurado na Portaria, com prazo 
disciplinado, por enquanto, pelo mínimo assegurado pela Lei 9.784/99, que é de 10 dias. 

Novamente um prazo exíguo e apertado para recorrer, quando temos muitos outros processos 
administrativos especícos, como o scal (Dec. 70.235/72, art. 33) que defere 30 dias para 
recorrer. As empresas deverão se preparar para ter condições de resposta rápida a assertiva, porém 
seria muito relevante que este prazo mínimo assegurado em lei possa ser aumentado quando da 
regulamentação especíca. 

O recurso contra decisão de primeiro grau administrativo, originada da Coordenação-Geral de 
Fiscalização, deverá ser endereçado ao Conselho Diretor e será analisado pelo mesmo em grau de 
recurso administrativo. Este Conselho Diretor também dispõe de poderes scalizatórios e decide 
por maioria simples, sempre que tenha quórum mínimo de maioria absoluta de seus membros em 
reuniões deliberativas, que devem ocorrer ao menos a cada trinta dias. 

Por enquanto, um pedido de reconsideração poderá ser realizado quando da interposição do 
recurso contra a decisão da Coordenação-Geral de Fiscalização, como assegura o artigo 56, 
parágrafo primeiro da Lei 9.784/99, podendo a autoridade de primeira instância reconsiderar sua 
decisão, acolhendo a preliminar, ou devendo remeter o processo à apreciação da instância 
superior. Não se sabe se esta possibilidade será preservada na nova regulação.
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A pauta de julgamentos será disponibilizada na página da internet da ANPD com uma 
antecedência mínima de seis dias corridos da realização da sessão, podendo ocorrer de forma 
presencial ou por videoconferência, certo que no caso de reunião extraordinária este interstício, 
prazo entre a intimação e o ato a ser praticado, é reduzido para 24 horas antecedentes à sessão. 
Melhor seria ter o regimento interno disposto sobre uma intimação pessoal, incluído o nome do 
DPO e/ou do advogado em todas as publicações, o que não fez, ao vincular apenas ao número do 
processo. 

Pode haver a sustentação oral da parte interessada durante a sessão de julgamento, direito este 
assegurado pelo parágrafo 1º do artigo 31 da Portaria, devendo ser realizada em até 15 minutos, 
após a exposição da matéria pelo Relator, ainda que limitada a possibilidade ao julgamento em 
grau recursal. Melhor teria sido a possibilidade de instrução oral mesmo nos processos de primeiro 
grau, pois muitas matérias de fato são debatidas nestas audiências, facilitando demasiadamente a 
possibilidade de entendimento da situação posta e do direito aplicável. 

A inscrição para o DPO, ou representante legal, se pronunciar em eventual manifestação oral ou 
acompanhamento da reunião deve ser realizada com até dois dias úteis antes da data prevista para 
a reunião, através de e-mail fundamentado para a Secretaria Geral a ser divulgado 
especicamente para este m, certamente em conjunto com a regulamentação do processo 
administrativo sancionador.

Sendo regulado pela Lei 9.784/99 no que couber, o prazo para apreciação do recurso interposto 
pela parte interessada deverá ser decidido, hoje, no prazo máximo de 30 dias, contados do 
recebimento do processo pelo órgão competente. Este prazo, no entanto, pode ser prorrogado por 
igual período uma única vez, caso a regulamentação não disponha um prazo mais largo.

Cumpre destacar que o recurso da decisão de primeira instância administrativa não dispõe de 
efeito suspensivo. Quer isto dizer que a decisão adotada pela Coordenação-Geral de Fiscalização 
em primeira instância produz efeitos até que o recurso seja apreciado. A multa aplicada, no 
entanto, não pode ser inscrita em dívida ativa, nem tampouco listada no CADIN, caso ainda haja 
recurso do controlador pendente de apreciação nal. Há, ainda, a possibilidade de requerimento 
de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, modalidade que pode bem ser atrelada aos Circuitos 
Deliberativos e as questões mais urgentes, que serão mais adiante tratadas.

O contraditório por enquanto é assegurado ao controlador (agente de tratamento) ou ao titular em 
sede recursal com a garantia à parte interessada de interposição de contrarrazões a eventual 
recurso manejado pela parte contrária em até cinco dias úteis, contados da regular intimação do 
ato recursal da parte contrária.
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Compete ainda ao Conselho Diretor, adotar medidas preventivas, além de estabelecer multa diária 
pelo descumprimento de ordem administrativa e violações à LGPD, inseridas no contexto do 
exercício de poder scalizatório pela Administração. Entre estas medidas preventivas estão aquelas 
de cessação de tratamento, incluída a proibição total do tratamento, na forma do artigo 52 do 
LGPD.  Estas medidas são extremas e podem interferir diretamente no livre exercício de atividade 
econômica, direito assegurado pela Constituição, sem o devido processo legal judicial. 

Este poder de emitir tutela envolvendo a cessação de atividade econômica (tratamento) em sede 
liminar pode ser bem aproximado da impossibilidade de indisponibilidade de bens sem ordem 
judicial em alguns casos, o que já foi pacicado pelo STF no julgamento simultâneo de cinco ADI - 
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, restringindo os poderes da Administração sobre os 
bens e direitos dos administrados. Guardadas as devidas proporções, pode ser um rastro de defesa. 

Dever interessante, ainda que pouco explorado em âmbito administrativo, está no poder geral de 
requerer a produção de provas por parte do julgador. Esta possibilidade está prevista na Portaria, 
assim como no Código de Processo Civil – CPC, revelando a importância e independência da 
autoridade julgadora, que pode entender necessária a produção de determinada prova para que 
possa formar seu livre convencimento fundamentado, colaborando com a construção de um 
ambiente adequado e rme de respeito e enforcement aos direitos e garantias dos titulares de 
dados pessoais.

Este livre convencimento pode ser obtido, e aqui outro ponto que pode ser explorado positivamente 
no contencioso administrativo ANPD pelo DPO, por meio de solicitação de emissão de parecer da 
Assessoria Jurídica da ANPD, cuja elaboração pode sempre ser requerida em sede de recurso 
destinado ao Conselho Diretor, pelo DPO.

Os Diretores podem submeter à aprovação do Conselho Diretor termos de compromisso de 
cessação, além de acordos outros. Esta política de mediação e conciliação através do entendimento 
mútuo é relevante e contribui para a criação e manutenção de um setor saudável e colaborativo, 
mais do que um setor punitivo. A simples previsão de possibilidade do uso de métodos alternativos 
de resolução de conitos/disputas – ADR, ainda que sob a terminologia de “compromisso” ou 
“acordos”, parece demonstrar, mesmo que inicialmente, que a ANPD busca o diálogo e a 
composição amigável à intempéries envolvendo dados pessoais. 

Estes acordos podem ter a mesma força normativa de um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta 
celebrado com o Ministério Público, obrigando juridicamente as partes da mesma maneira, 
guardadas as devidas distinções e proporções. Certamente que estes riscos devem estar todos no 
radar de todo e qualquer DPO, ao analisar e celebrar tais documentos para a celebração. Deve 
existir um ponto de equilíbrio entre custo necessário ao tratamento em nível tolerável e adequado 
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de risco, e a manutenção do tratamento em si. Isso ca muito claro sob o viés da gestão de riscos, 
principalmente na exploração do legítimo interesse como base legal para o tratamento de dados 
pessoais (purpose; necessity; e balancing tests).

Além do julgamento em segunda e última instância administrativa, ao Conselho Diretor compete, 
ainda, reexaminar as sanções administrativas previstas no art. 52 da LGPD e aplicadas pela 
Coordenação-Geral de Fiscalização. Esta atuação especíca ainda não veio disciplinada desta vez, 
com a Portaria nº 1/2021, uma vez que a mesma afasta a aplicação direta da Lei 9.784/99 
conforme visto, determinando que este reexame dar-se-á “conforme ato normativo” ainda por vir, 
na forma do artigo 53 da LGPD.

Os Diretores do Conselho Diretor da ANPD poderão determinar a adoção de medidas preventivas 
“indispensáveis para evitar dano grave e irreparável ou de difícil reparação, de ofício ou mediante a 
prévia manifestação dos interessados”. Estas medidas poderão ser deferidas em caráter preventivo, 
visando evitar a ocorrência de um dano, ou incidental, requeridas e determinadas no curso de um 
processo administrativo já em curso, seja em qual fase estiver. Trata-se de espécie de comando 
liminar, ainda que emanado de uma autoridade administrativa.

É compreensível que a ANPD possa se deparar com casos de violação severa ou extensiva que 
implique na necessidade de adotar medidas imediatas no exercício do seu poder de polícia 
(scalização). Também em âmbito processual administrativo, casos ocorrerão nos quais o 
descumprimento reiterado de má conduta possa necessitar de medida enérgica e imediata da 
autoridade nacional.

O Encarregado de Dados Pessoais deve notar, ainda, que o parágrafo primeiro do artigo 55 da 
Portaria possibilita a formulação de pedidos de concessão de efeito suspensivo, preservando a 
necessidade de cumprimento da medida preventiva até que a questão seja julgada em “caráter 
urgente e prioritário em face dos demais” (parágrafo segundo). Ocorre que andou mal o regimento 
interno ao empregar a expressão “assim que possível”, como vem carregada no parágrafo quarto 
do artigo 55 como sendo o “prazo” para que medida preventiva seja encaminhada para a 
deliberação do Conselho Diretor. É de causar infarto, tamanha incerteza. É, no mínimo, 
contraditória esta previsão vaga do “assim que possível”, frente à urgência e prioridade previstas no 
parágrafo segundo do mesmo artigo.

E isso afeta em cheio não só o controlador, mas também o titular de dados pessoais, sujeito nodal 
dos direitos e garantias que a LGPD pretende proteger. Tanto o controlador, quanto o titular de 
dados pessoais poderão requerer diretamente ao Conselho Diretor a adoção de “medidas 
preventivas indispensáveis para evitar dano grave e irreparável ou de difícil reparação”, uma vez 
que competirá ao Conselheiro Diretor encaminhar tais requerimentos de ofício, ou “mediante a 
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prévia manifestação dos interessados”. Um titular pode defender a necessidade de suspensão 
imediata de tratamento dos seus dados por determinado controlador, por exemplo, e será atendido 
“assim que possível”, o que conita de forma incontornável com a presteza e proatividade exigidas 
pela própria LGPD.

De fato, pedidos de adoção de medida preventiva, quando formuladas por controlador ou titular de 
dados pessoais, devem ser dirigidos diretamente ao Conselho Diretor, e não à primeira instância 
administrativa, incompetente que esta é para deferir tais medidas.

Do indeferimento deste pedido caberá pedido de reconsideração dirigido ao próprio Conselho 
Diretor, porém o pedido será designado a Diretor distinto daquele que tenha proferido o voto da 
decisão recorrida, conforme estabelece a previsão do artigo 74 e seu parágrafo único, previsão esta 
de bom tom e nota, assegurando uma espécie de recurso ao indeferimento com reanálise por outro 
Diretor Conselheiro.

O DPO deve ter sempre em mente que, a despeito de todas estas palavras relacionadas ao livre 
exercício do seu poder de polícia, julgamento e scalização, a extensão destas medidas 
administrativas antecipatórias, muitas vezes sem a observação do devido processo legal, nem da 
ampla defesa, principalmente aquelas que impliquem na cessação completa ou que inviabilize a 
atividade econômica de tratamento de dados pessoais, ou até mesmo outras medidas 
administrativas que possam atentar contra os direitos e garantias do controlador ou do titular, 
sempre poderão ser questionadas pela via judicial. 

Merecem atenção os denominado Circuitos Deliberativos, procedimento decisório do Conselho 
Diretor, por meio de coleta de voto eletrônico não presencial que dispensa a realização de Reunião 
Deliberativa, ainda que por meio de videoconferência. As matérias que justicam e legitimam este 
tipo de análise se limitam àquelas que já tenham sido objeto de entendimento consolidado pela 
ANPD, “ou se tratar de matéria relevante e urgente cuja omissão possa causar prejuízos 
irreversíveis”.

Estes circuitos normalmente devem se destinar a processos que não envolvam pedidos de 
sustentação oral, sob pena de quebra da ampla defesa e contraditório, pois os votos são adiantados 
eletronicamente, antes da sessão deliberativa na qual a sustentação poderia ocorrer. 

A despeito disso, os circuitos servem, nos termos do parágrafo segundo do artigo 40 da portaria, 
para a realização de debates orais das questões suscitadas, dando margem à possibilidade de 
sustentações orais mesmo em sede de circuito, ainda que de forma mais restrita. O DPO deve estar 
atento para eventuais petições e memoriais destinados ao convencimento de pelo menos dois 
Diretores Conselheiros para que sua questão seja levada à apreciação por meio do circuito, 
principalmente se o seu pleito envolver questão que demande uma tutela preventiva.
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A matéria levada ao escrutínio da ANPD por meio do circuito será apreciada entre sete e trinta dias, 
devendo o inteiro teor dos votos ser divulgado na página da ANPD na internet em até cinco dias do 
encerramento do julgamento. Estes dois são dos poucos, se não os únicos, prazos que a Portaria de 
fato institui. O meio eletrônico, ainda que seja esteja ganhando força nas comunicações 
processuais, necessita de maior certicação de efetivo recebimento/conhecimento do teor da 
decisão administrativa, principalmente quando se envolve pessoas físicas como os titulares de 
dados pessoais, conforme já explorado em momento oportuno. 

Como a ANPD ainda não indicou a previsão legal, nem serviço de domicílio eletrônico em meio 
certicado para contagem de prazos, ainda, a ciência para cumprimento de prazos processuais 
seria melhor se adotada a comunicação por AR, ou precariamente por e-mail.

As multas pecuniárias que venham a ser aplicadas pela ANPD, uma vez encerrado o processo 
administrativo, serão encaminhadas à inscrição no CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não 
Quitados do Setor Público Federal, além de encaminhamento para que a PGFN – Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional proceda com a análise e inscrição em dívida ativa, procedimento este 
que desagua na execução scal dos valores envolvidos. O DPO deve ter em mente que débitos 
inscritos no CADIN ou na dívida ativa impedem a emissão de certidão negativa de débitos junto à 
União, podendo prejudicar fortemente as operações do controlador.

Nesta longarina, ca evidente que a despeito de não se tratar propriamente da regulamentação do 
processo administrativo sancionatório perante a ANPD, o regimento interno da autoridade 
nacional já revela boa parte da estrutura processual administrativa que está por vir. Este artigo serve 
ao DPO como uma fonte de conhecimento mais amplo do devido processo legal que se arvora à sua 
frente, principalmente das implicações e aplicações da Lei 9.784/99 que, certamente, integrará 
doravante a sua vida prossional.

Aguardemos as cenas dos próximos capítulos!


