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SOBRE A OABSP
A entidade promove, com

exclusividade, a representação,

defesa, seleção e disciplina da

Advocacia.

Ao defender a Constituição, a

ordem jurídica do Estado

Democrático de Direito, os direitos

humanos e a justiça social,

contribui com a consolidação das

instituições democráticas e da

cidadania brasileira.

*Extraído do site da OABSP

A OABSP é a maior Seccional do

Brasil, com mais de 450 mil

profissionais inscritos, quase 5 mil

estagiários e 33 mil sociedades

inscritas. 

Mantém 120 comissões atuantes,

entre permanentes e especiais,

que desenvolvem trabalhos de

estudo e aperfeiçoamento da

legislação, além de  zelar pela

advocacia paulista e pelos

cidadãos. 

São 915 postos de atendimento

espalhados por todo o Estado,

incluindo as 254 Subseções e 241

pontos de Certificação Digital. 

  



GT: ACOMPANHAMENTO DA
AGENDA REGULATÓRIA DA ANPD

Constitui-se de subgrupo de

trabalho, composto por alguns

membros da Comissão de

Privacidade e Proteção de Dados

da OABSP, cujo objetivo é

acompanhar  e facilitar a

compreensão das ações adotadas

pela Autoridade Nacional de

Proteção de Dados, no âmbito das

suas atribuições.

No primeiro semestre, o Grupo de

Trabalho se comprometeu perante

à Diretoria da Comissão a elaborar

um relatório descritivo das ações

da ANPD. 

Neste contexto, configura o

presente relatório o resultado do

acompanhamento realizado.

  



SOBRE A COMISSÃO
monitorar indicadores, propostas e

sugestões para melhoria e

aperfeiçoamento do tema;

d) Aproximar e fortalecer laços

institucionais especialmente junto

à ANPD e CNPDPP;

e) Exercer papel de referência

acerca da matéria, especialmente

perante seus membros e demais

advogados inscritos na OABSP e,

quando pertinente, com troca de

experiências e melhores práticas

em âmbito nacional e

internacional.

*Extraído do site da OABSP

A Comissão de Privacidade e

Proteção de Dados, composta por
503 membros, faz parte da

estrutura da OABSP, sendo uma de

suas comissões especiais.

Objetivos da Comissão:

a) Representar foro de discussão

técnico-jurídica específico sobre a

Privacidade e Proteção de Dados

Pessoais, com foco profissional,

legislativo, acadêmico e social;

b) Fomentar a interação e a

contribuição entre profissionais,

estudiosos, outras comissões,

autoridades e reguladores;

c) Gerar pesquisa, conteúdo,

orientações, campanhas

educativas e bem como criar e/ou

  



INTRODUÇÃO

SOBRE A LGPD E A ANPD

criação de uma Autoridade

Nacional de Proteção de Dados -

ANPD.

Conforme exposto na própria

legislação, a ANPD é um órgão da

administração pública responsável

por zelar, implementar e fiscalizar

o cumprimento da LGPD no

território nacional.

Ainda que formalmente criada no

ano de 2018, somente a partir de

2020 vimos o Governo Federal

passar a nomear os membros do

Conselho Diretor e, depois, os

membros do CNPDPP.

Por tal razão, o Grupo de Trabalho

de Acompanhamento da Agenda

Regulatória decidiu produzir este

documento, que contempla a

descrição dos principais assuntos

da ANPD tratados durante o 2º

Semestre de 2021 até o mês de

novembro.

Nas últimas décadas o tema

Proteção de Dados Pessoais tem

ganhado cada vez mais relevância.

Objetiva-se com isso, dar aos

titulares  dos dados pessoais maior

poder de decisão e certeza sobre

os tratamentos que as empresas

realizam com tais dados, para

viabilizar as suas tomadas de

decisões.

Assim, no ano de 2018, foi

promulgada a Lei Geral de

Proteção de Dados, Lei nº 13.709,

também conhecida como LGPD.

Seguindo o mesmo modelo da

União Europeia, a lei prevê a 

   



RELATÓRIO DE
ATIVIDADES DA

ANPD ELABORADO
PELO GRUPO DE
TRABALHO DE

ACOMPANHAMENTO
DA AGENDA

REGULATÓRIA



PARTICIPAÇÃO DA
ANPD NA 41ª
REUNIÃO DA
CONVENÇÃO 108

A ANPD participou da 41ª Reunião em sessão

plenária do Comitê Consultivo da Convenção 108

do Conselho da Europa para a Proteção das

Pessoas Singulares no que diz respeito ao

Tratamento Automatizado de Dados Pessoais –

que foi o primeiro instrumento internacional

juridicamente vinculativo adotado no domínio da

proteção de dados –, realizada entre os dias 28 e 30

de junho de 2021.

Como um dos principais tópicos abordados, a

Reunião apresentou a “Convenção 108+”, tópico

referente à modernização da Convenção 108 de

1981, que tratou os constantes desafios de

privacidade e proteção de dados provenientes

diante da utilização das novas tecnologias, com

vistas a fortalecer seu mecanismo de avaliação e

acompanhamento dos países signatários. 

A Convenção 108+ tem como objetivo promover os

valores fundamentais de respeito pela vida

privacidade e proteção de dados pessoais em

escala global, promovendo assim, o livre fluxo de

informações entre as pessoas e reconhecendo o

esforço comum e cooperação internacional dos

países signatários.

Publicado em 30/06/2021



PORTARIA Nº 16 –
PROCESSO DE
REGULAMENTAÇÃO
DA ANPD

No dia 09 de julho de 2021, a ANPD publicou a

Portaria nº 16, de 08 de julho de 2021, que dispõe

sobre o processo de regulamentação da

Autoridade, incluindo os procedimentos para

elaboração, revisão, implementação,

monitoramento e avaliação de regulamentação. 

A título exemplificativo, a normativa estabelece

procedimentos para a elaboração da Agenda

Regulatória da Autoridade e de atos normativos

editados pela ANPD, incluindo regras aplicáveis à

realização de consultas à sociedade, à elaboração

de Análise de Impacto Regulatório (AIR) e à

Avaliação do Resultado Regulatório (ARR). 

A Portaria entrou em vigor no dia 1º de agosto de

2021.

Publicado em 09/07/2021

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-16-de-8-de-julho-de-2021-330970241
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-16-de-8-de-julho-de-2021-330970241
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-16-de-8-de-julho-de-2021-330970241


Nos dias 15 e 16 de julho de 2021, a ANPD realizou

Audiência Pública, visando discutir com a

sociedade uma proposta de norma de fiscalização

(que esteve disponível para Consulta Pública até o

dia 28 de junho de 2021 por meio da Plataforma

Participa+ Brasil). 

A norma deverá estabelecer o mecanismo de

fiscalização que a Autoridade pretende adotar,

com previsão de ações de monitoramento,

orientação, prevenção e aplicação de sanção,

seguindo a lógica da regulação responsiva.

Confira a minuta da resolução e as contribuições

realizadas na Plataforma Participa+Brasil

AUDIÊNCIA PÚBLICA
SOBRE NORMA DE
FISCALIZAÇÃO

Publicado em 08/07/2021

https://www.gov.br/participamaisbrasil/norma-de-fiscalizacao-da-anpd


No dia 20 de julho de 2021, os diretores-

presidentes do Núcleo de Informação e

Coordenação do Ponto BR (NIC.br), braço

operacional do Comitê Gestor da Internet no Brasil

(CGI.br), e da Autoridade Nacional de Proteção de

Dados (ANPD), assinaram um Acordo de

Cooperação, destinado: 

(i) ao estabelecimento do intercâmbio de

informações; 

(ii) à realização de ações de interesse comum no

que diz respeito à proteção de dados pessoais e à

segurança da informação; 

(iii) à mútua cooperação técnica científica voltada

para o desenvolvimento de ações e produção de

materiais de capacitação e conscientização no

tema; e 

(iv) ao apoio institucional entre as entidades e a

produção conjunta e coordenada de estudos,

análises e pesquisas sobre proteção de dados

pessoais, segurança da informação, privacidade

nas redes e tecnologia. 

ANPD E NIC.BR
ASSINAM ACORDO
DE COOPERAÇÃO

Publicada em 20/07/2021

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/act-nicbr-publico.pdf


CERT.BR E ANPD –
FASCÍCULOS DA
CARTILHA DE
SEGURANÇA PARA A
INTERNET

Como resultado do Acordo de Cooperação

firmado entre a ANPD e o NIC.br, e visando refletir

a postura orientativa e educadora da Autoridade,

foram publicados dois fascículos da Cartilha de

Segurança para Internet, que abordam os temas

“Proteção de Dados” e “Vazamento de Dados”. 

O fascículo sobre proteção de dados apresenta

informações sobre como adotar uma postura

preventiva, usar os mecanismos de segurança

adequados e conhecer um pouco a legislação

vigente, ajudando os titulares a coibir abusos e

garantir seus direitos. 

Já o fascículo sobre vazamento de dados

apresenta os principais riscos de vazamentos e

dicas práticas aos titulares de dados de como

proceder nesses casos, evitando ataques e golpes e

agindo rapidamente para reduzir danos.

Publicada em 21/07/2021

https://cartilha.cert.br/fasciculos/protecao-de-dados/fasciculo-protecao-de-dados.pdf
https://cartilha.cert.br/fasciculos/vazamento-de-dados/fasciculo-vazamento-de-dados.pdf


Antecedendo-se à entrada em vigor dos dispositivos

legais da LGPD que tratam das sanções administrativas

aplicáveis aos agentes de tratamento que violarem

suas previsões, a ANPD publicou um material de

“perguntas e respostas” sobre o tema, a fim de fornecer

esclarecimentos relevantes aos interessados.

A partir desses esclarecimentos, é possível destacar

que: (i) as sanções administrativas previstas pela LGPD

só podem ser aplicadas pela ANPD, sem obstar a

aplicação de sanções administrativas, civis ou penais

(eventual atuação de outros órgãos públicos com

legislações específicas); (ii) as competências da ANPD

prevalecerão sobre competências correlatadas de

outras entidades ou órgãos da administração pública

no que se refere à proteção de dados pessoais; (iii) a

atuação da ANPD será responsiva – ou seja, realizada de

maneira gradual, baseada no comportamento do

regulado e alicerçada em um plano de monitoramento

do setor, que permita a priorização de temas segundo

seu risco, gravidade, atualidade e relevância; e (iv) além

do Regulamento de Fiscalização e Aplicação de

Sanções Administrativas, a ANPD ainda submeterá à

consulta pública norma específica para tratar das

sanções e dosimetria

PERGUNTAS E
RESPOSTAS –
SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS
ANPD

Publicada em 30/07/2021

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/sancoes-administrativas-o-que-muda-apos-1o-de-agosto-de-2021


Com objetivo de dar ampla transparência e prestar

informações atualizadas à sociedade quanto ao

andamento de suas iniciativas regulamentares, em

atendimento ao artigo 4º da Portaria nº 11, de 27 de

janeiro de 2021, a Coordenação-Geral de

Normatização elaborou um Relatório Semestral de

Acompanhamento da Agenda Regulatória,

disponível na seção de Auditoria do website da

ANPD. 

De acordo com seu conteúdo, todos os projetos

com previsão de início no 1º semestre de 2021

foram formalmente iniciados e estão em

andamento; havendo também um resumo dos

mecanismos de participação social na

normatização realizada pela Autoridade. 

RELATÓRIO
SEMESTRAL DE
ACOMPANHAMENTO
DA AGENDA
REGULATÓRIA

Publicada em02/08/2021

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-11-de-27-de-janeiro-de-2021-301143313
https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/auditorias-acoes-de-supervisao-e-correicao/nota-tecnica-no-232021cgnanpd.pdf


DECRETOS DE 09 DE
AGOSTO DE 2021 –
DESIGNAÇÃO DE
MEMBROS DO CNPD

Com base nas listas tríplices encaminhadas em

maio de 2021 ao Presidente da República, no dia

09 de agosto de 2021, foram publicados Decretos

pela Casa Civil, a fim de designar os membros para

compor o Conselho Nacional de Proteção de

Dados Pessoais e da Privacidade (CNPD). 

O CNPD é um órgão consultivo que integra a

estrutura da ANPD, composto por 23 membros

titulares e suplentes, criado como mecanismo de

participação institucionalizada da sociedade. Suas

principais competências envolvem a proposição

de diretrizes estratégicas, o fornecimento de

subsídios para a elaboração da Política Nacional de

Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e a

sugestão de ações a serem realizadas pela ANPD.

O Conselho se reunirá em caráter ordinário três

vezes ao ano e em caráter extraordinário sempre

que convocado por seu Presidente.

Publicado 10/08/2021

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-divulga-listas-triplices-para-o-cnpd
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-9-de-agosto-de-2021-337265774
https://www.gov.br/anpd/pt-br/composicao-1/conselho-nacional-de-protecao-de-dados-pessoais-e-privacidade-cnpd


Passados aproximadamente 3 (três) meses após a

recomendação conjunta – emitida pela ANPD, o

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade),

o Ministério Público Federal (MPF) e a Secretaria

Nacional do Consumidor (Senacon) – e a nota técnica

emitida pela ANPD sobre a nova política de

privacidade do aplicativo de mensagens do WhatsApp,

a empresa apresentou compromissos de cumprimento

de diversos pontos, bem como detalhes técnicos para a

sua viabilização.

Dentre os avanços da empresa, cita-se: (i) à

transparência e acessibilidade do usuário; (ii) ao ajuste

do Aviso de Privacidade para o Brasil, a fim de refletir

práticas de transparência (já realiza para usuários da

União Europeia); (iii) à atualização dos Termos sobre o

WhatsApp Business; (iv) à elaboração dos relatórios de

impacto e de outros documentos solicitados pela

ANPD; (v) à sistematização dos mecanismos de

controle interno; entre outros.

O informativo segue no intuito de dar transparência as

pessoas sobre o andamento do caso. 

WHATSAPP SE
COMPROMETE A
ATENDER ÀS
RECOMENDAÇÕES
DA ANPD SOBRE
SUA POLÍTICA DE
PRIVACIDADE

Publicada em 20/08/2021

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/cade-mpf-anpd-e-senacon-recomendam-que-whatsapp-adie-entrada-em-vigor-da-nova-politica-de-privacidade
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/a-nova-politica-de-privacidade-do-whatsapp
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/apos-esforco-interinstitucional-whatsapp-se-compromete-a-atender-as-recomendacoes-sobre-sua-politica-de-privacidade


CONSULTA PÚBLICA
– NORMA DE
APLICAÇÃO DA
LGPD PARA
MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE

No dia 30 de agosto de 2021, ANPD publicou uma

Consulta Pública sobre a minuta de resolução que

regulamenta a aplicação da LGPD para

microempresas e empresas de pequeno porte,

bem como para iniciativas empresariais de caráter

incremental ou disruptivo que se

autodeclarem startups ou empresas de inovação. 

Em linhas gerais, a minuta de resolução apresenta

a possibilidade de adoção de procedimentos

simplificados e diferenciados, facilitando a

conformidade desse grupo à LGPD, bem como

contribuindo para a disseminação da cultura de

proteção de dados pessoais.  

A consulta pública ficou disponível para

contribuições na plataforma Participa+ Brasil do

dia 30/08/2021 ao dia 14/10/2021. Acesse aqui a

minuta submetida a consulta.  

Publicado em 30/08/2021

https://www.gov.br/participamaisbrasil/minuta-de-resolucao-para-aplicacao-da-lgpd-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte-
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/minuta_de_resolucao___aplicacao_da_lgpd_para_agentes_de_tratamento_de_pequeno_porte.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/minuta_de_resolucao___aplicacao_da_lgpd_para_agentes_de_tratamento_de_pequeno_porte.pdf


ANPD ESTUDA
PRÁTICAS DE
PROTEÇÃO DE
DADOS NO SETOR
FARMACÊUTICO

A ANPD informou que vem conduzindo estudo

sobre as práticas de proteção de dados pessoais no

setor farmacêutico e que iniciou diálogo com

entidades representativas de drogarias e farmácias

– tais como, Abrafarma, ABCFarma, Abrafad e

Asfad. 

Sob a Coordenação-Geral de Tecnologia e

Pesquisa (CGTP), o estudo tem o objetivo de

incentivar as associações a promoverem boas

práticas no setor quanto à adequação à LGPD,

bem como promover a atualização das políticas e

dos avisos de privacidade e melhorar o diálogo e a

transparência dessas associações com os titulares

dos dados pessoais.

Publicado em 08/09/2021



No dia 10 de setembro de 2021, a ANPD e a

Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério

da Justiça e Segurança Pública (SENACON/MJSP)

lançaram o guia “Como proteger seus dados

pessoais”, com o objetivo de conscientizar os

consumidores sobre a importância de seus dados

pessoais. 

O material tem linguagem simplificada, a fim de

esclarecer temas de grande relevância – tais como

as situações em que é possível realizar o

tratamento de dados pessoais, quais informações

são necessárias para isso e quem pode realizar esse

tratamento, além de orientações ao consumidor

sobre o que deve ser feito em caso de violação que

envolva o compartilhamento indevido de dados –,

reunindo informações sobre a LGPD e conceitos

básicos e orientações sobre as relações de

consumo, trazidas pelo Código de Defesa do

Consumidor.

ANPD E SENACON –
GUIA “COMO
PROTEGER SEUS
DADOS PESSOAIS”

Publicado em 10/09/2021

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/arquivos-de-documentos-de-publicacoes/guia-do-consumidor_como-proteger-seus-dados-pessoais-final.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/arquivos-de-documentos-de-publicacoes/guia-do-consumidor_como-proteger-seus-dados-pessoais-final.pdf


No dia 20 de setembro de 2021, a ANPD realizou

uma reunião de boas-vindas para o Conselho

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da

Privacidade (CNPD). Na ocasião, os Conselheiros se

apresentaram e os Diretores da ANPD falaram

sobre os principais resultados da Autoridade neste

quase um ano de funcionamento do órgão.

A expectativa da Autoridade é que com o efetivo

início dos trabalhos do Conselho haja um maior

engajamento, apoio e suporte para fortalecer

ainda mais a atuação da Autoridade Nacional de

Proteção de Dados, a fim de continuar construindo

e fomentando uma cultura de privacidade e

proteção de dados pessoais no País.

REUNIÃO DE BOAS-
VINDAS DO CNPDPP

Publicado em 20/10/2021

https://www.gov.br/anpd/pt-br/composicao-1/conselho-nacional-de-protecao-de-dados-pessoais-e-privacidade-cnpd


A ANPD recebeu uma comunicação de uma

instituição financeira sobre incidente de segurança

envolvendo o vazamento de dados pessoais de

titulares por meio do Sistema de Pagamentos

Instantâneos (PIX). Em 30 de setembro de 2021, a

Autoridade recebeu comunicação de incidente de

segurança do Banco Central acerca do mesmo

fato. 

As investigações de incidentes de segurança da

ANPD tramitam protegidas por segredo comercial

e industrial. A Autoridade atuará junto aos agentes

responsáveis para garantir que os titulares sejam

devidamente informados, para que sejam

adotadas todas as medidas técnicas para evitar

novos incidentes semelhantes e para que sejam

tomadas as ações cabíveis para reduzir o impacto

do ocorrido sobre os titulares.

O informe é realizado com o objetivo de prestar

contas à sociedade e transparências das ações da

ANPD. Acesse aqui a matéria.

APURAÇÃO DO
CASO DE
VAZAMENTO DE
DADOS POR MEIO
DO PIX 

Publicado em 02/10/2021

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/a-anpd-apura-caso-de-vazamento-por-meio-do-sistema-de-pagamentos-instantaneos-pix


A ANPD lançou um guia orientativo de segurança
da informação, visando auxiliar a implementação
de medidas por agentes de tratamento de
pequeno porte para garantir a proteção dos dados
pessoais tratados. 

O guia indica medidas administrativas – como
conscientização e treinamento, gerenciamento de
contratos e política de segurança da informação –

e técnicas de segurança da informação, bem como
um checklist para facilitar a visualização das
sugestões a serem adotadas.

GUIA DE
SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO PARA
AGENTES DE
TRATAMENTO DE
PEQUENO PORTE
 

Publicado em 04/10/2021

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/guia-vf.pdf
https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/checklist-vf.pdf


A ANPD assinou um Memorando de
Entendimento com a Agência Espanhola de
Proteção de Dados (AEPD), destinado a promover
o desenvolvimento de ações conjuntas na
divulgação e aplicação de melhores práticas da
regulamentação de proteção de dados. O evento
coincide com a entrada da ANPD como membro
da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados. 

O Memorando foi o primeiro instrumento desse
tipo assinado pela ANPD e, assim como os acordos
de cooperação já firmados pela Autoridade, é
resultado dos objetivos previstos no Planejamento
Estratégico da ANPD, em especial o de promover o
fortalecimento da cultura de proteção de dados
pessoais, a partir do diálogo com entidades
governamentais e não-governamentais, incluindo
organismos internacionais e outras autoridades de
proteção de dados pessoais.

ANPD ASSINA
MEMORANDO DE
ENTENDIMENTO
COM A AGÊNCIA
ESPANHOLA DE
PROTEÇÃO DE
DADOS
 

Publicado em 05/10/2021

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/mou-anpd-aepd-pt.pdf


No dia 20 de outubro de 2021, o Plenário do
Senado Federal aprovou, de forma unânime, a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº
17/2019, que torna a proteção de dados pessoais,
inclusive nos meios digitais, um direito
fundamental previsto na Constituição Federal
Brasileira. 

A PEC também determina que a União possui
competência privativa para legislar sobre o tema.

O texto aguarda promulgação do Congresso
Nacional. A constitucionalização da proteção de
dados como direito fundamental e cláusula pétrea
traz avanços significativos tanto para a garantia
dos direitos de privacidade quanto para os titulares
de dados pessoais, além de deixar ainda mais clara
a necessidade de um esforço multissetorial para o
fortalecimento de uma cultura de privacidade e
proteção de dados no País.

Acesse aqui os fundamentos do parecer de
aprovação do PEC nº 17/2019

PEC 17/2019 –
PROTEÇÃO DE
DADOS NA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL 
21/10/2021

 Publicado em 21/10/2021

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9029060&ts=1636061645124&disposition=inline


A ANPD tornou-se membro da Red
Iberoamericana de Protección de Datos (Rede
Ibero-Americana de proteção de dados), um fórum
integrador de atores públicos e privados, com a
finalidade de fomentar, manter e fortalecer um
estreito e permanente intercâmbio de
informações, experiências e conhecimentos, assim
como promover os desenvolvimentos normativos
necessários para garantir uma regulação avançada
do direito à proteção de dados pessoais em um
contexto democrático, levando em consideração a
necessidade do contínuo fluxo de dados entre os
países. 

A ANPD celebrou sua primeira participação no XIX
Encontro da REDE, momento em que teve a
oportunidade de compartilhar a experiência dos
primeiros meses da ANPD e as perspectivas de
colaboração com outros países e Autoridades da
REDE.

ANPD TORNA-SE
MEMBRO DA REDE
IBERO-AMERICANA
DE PROTEÇÃO DE
DADOS 
 

Publicado em 21/10/2021



No dia 25 de outubro de 2021, o Tribunal de Contas
da união (TCU) realizou um webinário para discutir
a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD),

a fim de debater as perspectivas de atuação de
atores envolvidos com a temática, contando com a
participação da ANPD e dos setores público e
privado. Frisou-se a importância da LGPD para o
Brasil e o papel educacional da ANPD de
promover uma mudança cultural no Brasil,
atuando de forma transparente e próxima a todos
os setores. 

O evento materializou o construtivo diálogo que
vem sendo realizado entre o TCU e a ANPD, que
puderam compartilhar perspectivas de trabalho e
cooperação.

WEBINÁRIO DO TCU
– ADEQUAÇÃO DO
SETOR PÚBLICO À
LGPD 
 

Publicado em 21/10/2021

https://www.youtube.com/watch?v=9hL9WvDYVYQ


O Conselho Diretor da ANPD aprovou a Resolução
CD/ANPD nº 1/2021, que traz o Regulamento do
Processo de Fiscalização e do Processo
Administrativo Sancionador no âmbito da
Autoridade. O Regulamento tem por objetivo
estabelecer os procedimentos relativos ao
processo de fiscalização e as regras a serem
observadas no âmbito do processo administrativo
sancionador pela ANPD. A fiscalização
compreende as atividades de monitoramento,

orientação e atuação preventiva dos agentes de
tratamento. A aplicação de sanções ocorrerá em
conformidade com regulamentação específica
(ainda não publicada pela Autoridade), por meio
do processo administrativo sancionador previsto
no Regulamento. A resolução entra em vigor na
data de sua publicação e o primeiro ciclo de
monitoramento terá início a partir de janeiro de
2022.

RESOLUÇÃO
CD/ANPD Nº 1/2021 –
REGULA O 
 PROCESSO DE
FISCALIZAÇÃO E DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
 

Publicado em 29/10/2021

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cd/anpd-n-1-de-28-de-outubro-de-2021-355817513


A ANPD se tornou oficialmente membro da Global
Privacy Enforcement Network – GPEN, rede de
reguladores de privacidade e proteção de dados,
criada a partir de Recomendação sobre
Cooperação Transfronteiriça na Aplicação de Leis
de Proteção à Privacidade exarada pelo Conselho
da OCDE. O GPEN possui a missão de fortalecer a
proteção de dados em um contexto global e de
auxiliar as autoridades públicas com as
responsabilidades de fazer cumprir suas leis
domésticas, fortalecendo suas capacidades de
cooperação transfronteiriça através da conexão
das autoridades pelo mundo, a fim de promover e
apoiar a cooperação na aplicação internacional de
leis de proteção à privacidade e proteção de
dados. A expectativa é que, com a inclusão da
ANPD no rol de membros, possa existir um
intercâmbio constante de informações e
conhecimentos com as outras Autoridades que
fazem parte da rede.

ANPD É ACEITA
COMO MEMBRO DA
GPEN

Publicado em 03/11/2021

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-e-aceita-como-membro-da-global-privacy-enforcement-network-gpen


No dia 08 de novembro de 2021, foi realizada a 1ª
Reunião Ordinária do CNPDPP, órgão consultivo
da ANPD. A reunião tratou dos esforços para
elaboração do Regimento Interno do Conselho e
da aprovação do calendário de reuniões para o
próximo ano, dentre outros temas.

A Presidente da Comissão de Privacidade e
Proteção de Dados da OAB/SP, Patrícia Peck
Garrido Pinheiro, participou da reunião como
Conselheira e membro titular do CNPD, em nome
das entidades representativas do setor laboral.
Dentre as suas observações, é possível destacar
que os Conselheiros devem se reunir nas próximas
semanas para deliberarem a respeito do
Regimento Interno e definirem grupos de trabalho
para avançarem com as prioridades temáticas do
CNPD, como a elaboração de diretrizes
estratégicas da Política Nacional de Proteção de
Dados e da Privacidade e de ações educativas a
serem adotadas pelo Conselho.

1ª REUNIÃO
ORDINÁRIA DO
CNPD

Publicado em 08/11/2021

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decretos-de-9-de-agosto-de-2021-337265774


Ademais, de acordo com Patrícia Peck, um dos
papéis do Conselho também é o de ajudar as
empresas a se adequarem e entenderem melhor a
LGPD. Em suas palavras, “a falta de um maior
conhecimento sobre a lei é um dos principais
dificultadores apontados pelas empresas. Tanto as
PMEs, quanto os profissionais autônomos e as
grandes corporações, também se preocupam com
essa adequação à LGPD nas relações de trabalho,

lembrando que, no contexto da pandemia, as
empresas em geral passaram a tratar mais dados
sensíveis com a aceleração do processo de
transformação digital. Como membros do
Conselho, eu e meus pares temos a importante
função de ajudar a desenvolver com mais força
essa cultura sobre o tema, beneficiando toda a
sociedade, assim como propor melhorias para a
legislação em prol de todos”.

1ª REUNIÃO
ORDINÁRIA DO
CNPD



A ANPD e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

assinaram um Acordo de Cooperação Técnica,

com o objetivo de trazer benefícios para a
sociedade, candidatos, eleitores, partidos políticos
e demais agentes de tratamento, a partir do
fortalecimento do relacionamento entre as
entidades para atuarem na adequada aplicação da
LGPD no contexto eleitoral. A ANPD e o TSE
compartilham a necessidade de orientar sobre a
importância do tratamento de dados pessoais
durante as próximas campanhas eleitorais, bem
como de alinhar as diretrizes da LGPD às leis
eleitorais, viabilizar uma atuação mais assertiva
para a proteção da igualdade nas disputas
eleitorais e contribuir com a integridade das
eleições, mantendo a confiança dos eleitores no
processo democrático.

ANPD E TSE
ASSINAM ACORDO
DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA

Publicado em 23/11/2021

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/TSEANPDacordocooperacaotecnica.pdf
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