Processo de Fiscalização e Sanção – ANPD
RESOLUÇÃO CD/ANPD Nº 1, DE 28 DE OUTUBRO DE 2021 – Reg. do Processo de Fiscalização e Administrativo Sancionador junto à LGPD

Planejar e subsidiar a atuação fiscalizatória.

Analisar a conformidade dos agentes de tratamento.

Atividade
de
Monitoramento

Prevenir práticas irregulares e fomentar a cultura da proteção de DP.

Atuar na busca da correção de práticas irregulares e da reparação ou minimização de eventuais danos.

Promover medidas de orientação, conscientização e educação aos agentes de tratamento, titulares de DP e demais interessados.

As medidas aplicadas ao longo da atividade de orientação não constituem sanção ao agente regulado.

Atividade
de
Orientação

Reconhecimento e divulgação das regras de boas práticas e de governança.
Recomendação de utilização de padrões técnicos que facilitem o controle pelos
titulares de seus dados pessoais.

Recomendação de implementação de Programa de Governança em Privacidade,
códigos de conduta e de boas práticas.

Medidas de Orientação
Elaboração e disponibilização de ferramentas para os agentes de tratamento.

Sugestão aos agentes regulados da realização de treinamentos e cursos.
Elaboração de guias de boas práticas e de modelos de documentos para os
agentes de tratamento.

Atividade
de
Prevenção

Divulgação de informações

Dados setoriais agregados e de desempenho, como a taxa de resolução de problemas e
pedidos de titulares atendidos, podendo ser requeridos aos agentes regulados.

Solicitação de regularização

Nas situações em que a regularização deva ocorrer em prazo determinado, podendo
haver com, a devida justificativa, uma prorrogação do prazo por igual período.

Plano de Conformidade

•

objeto;

•

prazos;

•

ações previstas para reversão da situação identificada;

•

critérios de acompanhamento;

•

trajetória de alcance dos resultados esperados.

O não cumprimento do plano de conformidade enseja a progressão da ANPD para a atuação repressiva, com a adoção
das medidas compatíveis, e será considerado agravante caso seja instaurado procedimento sancionador.

Iniciada pela Coordenação Geral de Fiscalização ou em decorrência do processo de monitoramento, não cabendo recurso contrário

•

Atendimento a fins de interesse geral;

•

Adequação entre meios e fins, dentro do estritamente
necessário ao atendimento do interesse público;

•
Critérios para a condução dos processos administrativos

A observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos interessados;

•

Simplicidade, meios suficientes para propiciar assertividade,
segurança e respeito aos direitos dos interessados;

•

Impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo
da atuação dos interessados;

•

Interpretação da norma administrativa da forma que melhor
garanta o atendimento do fim público.

Após instrução, poderá haver o arquivamento ou instauração do
processo administrativo sancionador, independente de outras ações.

Atividade
de
Repressão

Fase Preparatória

Poderá haver averiguação preliminar, quando os indícios da prática
de infração não forem suficientes para continuidade do processo.
O interessado poderá apresentar à Coordenação Geral de
Fiscalização proposta de celebração do TAC.

Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
A suspensão do processo iniciará após a assinatura do TAC e poderá
haver o arquivamento após verificado o cumprimento integral.

Auto de Infração

•

Identificação da pessoa natural ou jurídica infratora;

•

Enunciação da suposta conduta ilícita com indicação dos fatos;

•

Dispositivo legal/regulamentar relacionado à suposta infração.
Defesa no prazo máximo de 10 dias!
Poderá haver diligências e juntar novas provas aos autos.

•

Deverá provar os fatos que alegar;

•

Possui o direito de requerer produção de provas periciais e no

caso de deferimento do pedido, poderá indicar perito auxiliar;

Defesa do Autuado
•

Havendo novas provas até a fase da instrução, é facultado o
prazo de dez dias úteis para a manifestação de defesa;

•

Transcorrido o prazo de defesa será elaborado relatório de
instrução que subsidiará a decisão de primeira instância.

•

A Coordenação Geral de Fiscalização aplicará sanção, quando
cabível, seguindo os parâmetros e critérios definidos no §1º do
art. 52 da LGPD e na regulamentação expedida pela ANP;.

•

No caso de sanção administrativa, será determinado o
cumprimento e o respectivo prazo para a execução;

Fase de Decisão
•

Poderá ser acionado recurso administrativo ao Conselho
Diretor, no prazo de dez dias úteis a contar da decisão.

Caso a sanção administrativa pecuniária não seja quitada, o
processo será remetido para cobrança e execução.

Termos & Definições
•
•
•
•

Agentes Regulados: tratadores e demais integrantes ou interessados no
tratamento de dados pessoais.
Autuado: agente regulado tendo o devido processo administrativo sancionador
contra si, por meio de auto de infração;
Denúncia: comunicação feita à ANPD por qualquer pessoa, natural ou jurídica,
de suposta infração cometida.
Obstrução à atividade de fiscalização: ato, comissivo ou omissivo, direto ou
indireto, da fiscalização ou de seus pressupostos, que impeça, dificulte ou
embarace a atividade de fiscalização exercida pela ANPD.

Deveres dos Agentes Regulados (art. 5º)
•
•
•
•

Fornecer cópia de documentos, físicos ou digitais, dados e informações relevantes
para a avaliação das atividades de tratamento de dados pessoais, no prazo, local,
formato e demais condições estabelecidas pela ANPD;
Permitir acesso e o conhecimento às instalações, recursos, sistemas, documentos,
dados e qualquer informação relevante para a avaliação das atividades de
tratamento de DP, em seu poder ou em poder de terceiros;
Manter documentos e demais informações durante os prazos estabelecidos;
Disponibilizar responsável apto a oferecer suporte à atuação da ANPD quando
necessário.

Dúvidas? Contate o DPO:
https://www.linkedin.com/in/adriano-dpo - Nov/2021

