2022: começa a
ﬁscalização da LGPD
O que saber sobre o monitoramento
das atividades e a aplicação de sanções
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INTRODUÇÃO
Aprovada em agosto de 2018 e em vigor desde setembro de 2020, a Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais inaugurou o regramento geral para todas as entidades
que tratem dados pessoais, em qualquer tipo de ambiente. Isto é, a lei regulamenta
todo o tipo de operação feita com dados (não apenas o processamento ativo,
mas o mero armazenamento, a visualização, etc.) realizada por todo e qualquer
tipo de pessoa, não apenas as sociedades empresárias. Assim, todo o tipo de
constituição organizacional está sujeito à incidência da lei, tais como associações,
fundações, autarquias, os entes federativos, etc.
A LGPD, ao contrário do que muitos podem pensar, não protege “apenas” os
dados pessoais, já que seu art. 1º declara que são objetos de proteção a privacidade,
a liberdade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Isso
torna a lei mais complexa do que se possa imaginar, ainda mais porque ela se
aplica não apenas os dados digitais ou digitalizados, mas, inclusive, a dados
pessoais contidos em suportes físicos.
Neste sentido, a LGPD instituiu uma série de regras para o tratamento de dados
pessoais, regras estas que não se limitam às já conhecidas hipóteses legais de
tratamento (“bases legais”), como o consentimento, a execução de contrato, o
legítimo interesse, entre outras tantas. Há muitas regras relacionadas às
responsabilidades pelas operações realizadas com dados pessoais, tais como a
da responsabilidade e prestação de contas que é a possibilidade de demonstrar
que se adotou medidas eﬁcazes e suﬁcientes para que a LGPD seja respeitada.
Exige-se, ainda, que os tratamentos sejam direcionados por princípios da ﬁnalidade,
adequação, necessidade, entre outros.
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Por ser aplicada para toda operação realizada no território nacional, ou que
oferte produtos ou serviços destinados ao Brasil, todas as organizações precisam
estar de acordo com as novas regras, seja para aumentar a transparência
nessas relações, seja para respeitar direitos dos titulares ou para assumir a
responsabilidade pelos atos praticados. Mas, como garantir a segurança dos
dados pessoais de clientes, colaboradores e prestadores de serviços? Como
fazer com que a gestão de riscos, o compliance digital e a cibersegurança sejam
tratados de forma satisfatória? Em razão disso, a LGPD previu sanções para o
caso de descumprimento da lei. Penalidades que poderão ser aplicadas pela
ANPD nos termos da Resolução CD n. 01, que antes de ser editada teve uma
rodada de consulta pública, feita por meio de audiência que contou com a
participação do sócio do Peck Advogados, Marcelo Crespo. E, desde janeiro de
2022 os compromissos exigidos por parte dos que coletam e controlam essas
informações começam a ser cobrados pela autoridade de ﬁscalização.
Entender o regulamento do processo administrativo sancionador, assim, signiﬁca
conhecer os possíveis passos do órgão ﬁscalizador e, mais do que isso, permitir
organização interna para atuar administrativa e até mesmo judicialmente em
casos de autuação pelo descumprimento da lei. Por tal razão, o Peck Advogados
criou este importante material com os principais pontos a saber sobre o processo
administrativo sancionador. Aﬁnal, se faz parte dos esforços da ANPD fazer
cumprir a lei, faz parte das atividades do Peck Advogados manter nossos clientes
sempre bem informados e preparados para lidar com os desaﬁos jurídicos mais
atuais.
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REGULAMENTO DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO E
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

O que é: regimento que
determina os procedimentos
do processo de ﬁscalização e
as regras a serem observadas
pela ANPD no monitoramento
das atividades de tratamento
de dados pessoais e aplicações
de sanções e multas.

Como funciona: o processo de ﬁscalização
será norteado por atividades de monitoramento,
orientação e prevenção, e em caso de atuação
repressiva, a ANPD instaurará um processo
administrativo sancionador, que comtempla a
possibilidade de celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC), cujas regras
seguirão regulamentação própria a ser editada
pela Autoridade e as legislações aplicáveis.

A quem se aplica: o Regulamento se aplica aos titulares de dados, aos agentes de
tratamento, pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou privado e demais
interessados no tratamento de dados pessoais.

Os atos administrativos serão realizados,
em regra, por meio eletrônico, inclusive
por meio de videoconferências, dispondo
da possibilidade de atos de comunicação
por suporte físico de forma excepcional.
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QUANDO HOUVER INCIDENTES
O titular deve recorrer previamente ao controlador, para que possa submeter seu
requerimento à ANPD, caso sua solicitação não tenha sido atendida no prazo estabelecido pela regulamentação ou pela LGPD.
A autoridade poderá receber denúncias anônimas, desde que não seja necesário o
conhecimento do autor para apuração dos fatos.

Titular dos dados

Encarregado de
Dados Pessoais

Controlador

Anônimo
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QUANDO HOUVER APLICAÇÃO DE SANÇÕES
Em caso de aplicação de sanção monetária, se o pagamento não for feito até a data
do vencimento, o devedor poderá ser inscrito no Cadastro Informativo de Crédito
não quitados do Setor Público Federal (Cadin) e o débito poderá ser inscrito da
Dívida Ativa da União.

Cadin

Está previsto no regulamento a revisão de processo administrativo
tanto a pedido, como de ofício, no caso de surgimento de novos
fatos relevantes que justiﬁquem a inadequação da sanção aplicada.
O pedido de revisão de decisão transitada em julgado não impede
que os efeitos da sanção sejam aplicados.
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O CAMINHO DA FISCALIZAÇÃO DA ANPD
Conﬁra como é o ﬂuxo do processo administrativo ﬁscalizatório

Lavratura
do auto de
infração
10 dias úteis
intimação do agente
de tratamento /
interessado

Recurso
administrativo ao
Conselho Diretor
Poderá ter efeito
suspensivo

Fase de
instrução

Defesa do
autuado

Alegações
ﬁnais
10 dias
úteis

Juntada e produção
de provas

Decisão

Conclusão para
decisão da
coordenação
geral de
ﬁscalização

Relatório
de instrução
Encerramento da
fase de instrução

Decisão de
arquivamento

10 dias úteis

10 dias úteis
Trânsito em
julgado da
decisão

Decorrência do
prazo para
cumprimento
da sanção
pecuniária

Cobrança e
execução da
sanção
pecuniária

Juízo de
reconsideração

Nova decisão
+ intimação
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Recurso
administrativo
ao Conselho
Diretor

Alegações
recursais
Distribuição e
processamento

Poderá
remeter à
assessoria ou
outros órgãos

Poderá ter
efeito
suspensivo

Acompanhamento
do cumprimento da
decisão pela
coordenação geral
de ﬁscalização

Decisão cumprida
Arquivamento dos
autos

Julgamento

Relatoria

Decisão
Não cabe recurso
administrativo
da decisão

Decisão transitada
em julgado sem
recurso
Fase de cobrança /
execução
Não cumprimento
da sanção
pecuniária

Intimação
do devedor

65 dias

Não pagamento da
sanção pecuniária:
Inscrição no CADIN
Cadastro de dívida ativa
Encaminhamento para a
AGU

Pagamento da
sanção pecuniária:
Arquivamento dos
autos
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Pedido de
revisão
(art. 68 do
regulamento)

De ofício

Novos fatos ou
circunstâncias
relevantes
suscetíveis de
justiﬁcação

Mediante requerimento:
novo procedimento em
autos próprios

Decisão do Conselho
Diretor
Relator diverso do
processo administrativo

Seguirá o mesmo rito do
processo administrativo

Coordenação geral de
ﬁscalização realizará o
juízo de admissibilidade
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É IMPORTANTE SABER

01

Há a possibilidade de a ANPD admitir a participação de interessados
com representatividade adequada (apesar desse critério não estar
claramente deﬁnido no regulamento) no processo administrativo sancionador. A decisão sobre a sua admissibilidade será administrativa e
irrecorrível. O terceiro interessado terá acesso somente aos documentos
e peças processuais públicas, o que garante ao controlador que seus
documentos sigilosos serão preservados.

Os prazos para defesa, alegações ﬁnais e recursos, todos de até 10
dias, serão contados similarmente ao Código de Processo Civil,
em dias úteis, e as regras já têm em consideração possíveis instabilidades
no sistema, o que é fundamental considerando que muitos procedimentos
serão, em regra, virtuais.

03

02

As normas que regulam o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, previstas na Lei nº 9.784/1999, aplicam-se subsidiariamente
ao Regulamento.

Embora o regulamento apresente avanços, a proporcionalidade
das medidas foi contemplada apenas no art. 39 do Regulamento,
de forma genérica e sem o detalhamento esperado. Fábio Medina
Osório 2 adverte que o postulado da proporcionalidade permite
somente um embasamento abstrato da tese ao comparar os tipos
sancionadores, tendo em conta a necessária proporcionalidade
estatal na proteção de bens jurídicos. Exige-se de parte do Estado
coerência e unidade de critérios, com obediência à segurança
jurídica, quando selecionar comportamentos proibidos e puni-los.
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2 Disponível em: OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. Editora RT. 7ª Ed, p. 215.
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DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR E SUAS FASES

1.

Poderá ser instaurado: (i) de ofício pela Coordenação-Geral de
Fiscalização; (ii) em decorrência do processo de monitoramento;
ou (iii) mediante requerimento em que a Coordenação-Geral de
Fiscalização, após efetuar a análise de admissibilidade, deliberar
pela abertura imediata de processo sancionador.

Não caberá recurso administrativo contra o despacho de
instauração do processo administrativo sancionador.

3.

2.

Procedimento Preparatório: a Coordenação-Geral de Fiscalização
poderá, de ofício ou diante de requerimento, efetuar
averiguações preliminares, quando os indícios da prática de
infração não forem suﬁcientes para a instauração imediata de
processo administrativo sancionador. O procedimento preparatório
poderá tramitar em sigilo, no interesse das investigações, a
critério da Coordenação-Geral de Fiscalização.

A Coordenação-Geral de Fiscalização poderá, quando
necessário para o esclarecimento da demanda, determinar
a realização de diligências.

3.1
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3.2

Concluída a fase de instrução do procedimento preparatório, a
Coordenação-Geral de Fiscalização poderá arquivá-lo ou instaurar
processo administrativo sancionador, sem prejuízo da adoção de
medidas de orientação e prevenção, conforme o caso.

Considerando a gravidade, natureza das infrações, os direitos
pessoais afetados, da reincidência, o grau do dano ou do prazo
de prescrição administrativa aplicável, a Coordenação-Geral de
Fiscalização poderá instaurar processo administrativo sancionador
de imediato, independentemente de procedimento preparatório
ou da adoção de medidas de orientação e prevenção.

4.

Termo de ajustamento de conduta: o interessado poderá apresentar
à Coordenação-Geral de Fiscalização a proposta de celebração
de termo de ajustamento de conduta, que será submetida ao
Conselho Diretor para deliberação, observando-se as disposições
do Regimento Interno da ANPD.

A assinatura do termo de ajustamento de conduta suspenderá o
processo administrativo sancionador. Com a veriﬁcação do
cumprimento integral do TAC, o processo será arquivado.

5.

3.3

4.1

Das Fases de Instauração e de Instrução.
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O processo administrativo sancionador será instaurado, através
da lavratura de um auto de infração, pela Coordenação-Geral de
Fiscalização, garantindo-se ao acusado o contraditório e a ampla
defesa.

5.2

O auto de infração será lavrado e conterá (i) a identiﬁcação da pessoa
natural ou jurídica infratora; (ii) a enunciação da suposta conduta
ilícita imputada ao autuado, com a indicação dos fatos a serem
apurados; e (iii) o dispositivo legal ou regulamentar relacionado à
suposta infração.

Em caso de decisão de lavratura do auto de infração, a CoordenaçãoGeral de Fiscalização intimará o agente de tratamento interessado
para apresentar defesa no prazo máximo de dez dias úteis, na
forma indicada na intimação.

5.4

5.1

5.3

A ANPD poderá realizar diligências e juntar novas provas aos
autos, independentemente do prazo de defesa do autuado,
visando à celeridade processual e à mitigação de riscos, assegurado
o contraditório.

O autuado poderá juntar as provas que julgar necessárias à sua
defesa. Quando for necessária a prestação de informações ou a
apresentação de provas adicionais pelo autuado, serão expedidas
intimações para esse ﬁm. Não sendo atendida a intimação, a
Coordenação-Geral de Fiscalização poderá, se entender relevante
a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir
a decisão.

5.5
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5.6

A ANPD poderá admitir a utilização de prova produzida em outro
processo, administrativo ou judicial, inclusive por autoridades
de proteção de dados de outros países, atribuindo-lhe o valor
que considerar adequado, observados o contraditório e a ampla
defesa.

Participação de interessados: a ANPD poderá solicitar ou admitir
a participação de interessado com representatividade adequada
na condição de terceiro interessado. Em caso de deferimento, a
admissibilidade e os poderes do terceiro interessado e os prazos
para sua manifestação, serão deﬁnidos por decisão administrativa
irrecorrível.

7.

6.

Defesa do autuado: cabe ao autuado a prova dos fatos que
alegar, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente
para instrução. Qualquer que seja a fase do processo, nele
poderá intervir o revel, sem direito à repetição de qualquer ato já
praticado.

Poderá o autuado solicitar a produção de provas, que serão
analisados pela Coordenação-Geral de Fiscalização e poderão ser
indeferidos.

7.1
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7.2

Prova pericial: (i) a Coordenação-Geral de Fiscalização deﬁnirá os
requisitos relevantes para a instrução processual e os quesitos a
serem respondidos pelo perito; (ii) o autuado poderá formular
quesitos suplementares e requerer esclarecimentos ao perito; e
(iii) a perícia poderá ser realizada por autoridade ou servidor da
ANPD, especiﬁcamente designado para este ﬁm pelo Conselho
Diretor, ou de qualquer órgão público, ou por proﬁssional objeto
de Termo de Cooperação previamente celebrado, ou, ainda, por
proﬁssional especialmente contratado para tal ﬁm, sendo possível ao interessado a indicação de assistente técnico.

Alegações ﬁnais: o autuado poderá, no prazo de dez dias úteis,
apresentar alegações ﬁnais antes da elaboração do relatório de
instrução, caso forem produzidas novas provas entre a defesa e
a instrução processual.

9.

8.

Relatório de instrução: transcorrido o prazo de defesa,
independentemente da sua apresentação, será elaborado
indepen
relatório de instrução que subsidiará a decisão de primeira
instância e o processo será concluso à Coordenação-Geral de
Fiscalização
Fis
calização para decisão.

O relatório de instrução encerra a fase de instrução, salvo se a
análise processual indicar que o processo não se encontra
suﬁcientemente instruído, hipótese em que será emitido despacho
determinando as diligências a serem realizadas.

9.1
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10.

Decisão pela Coordenação-Geral de Fiscalização: decisão de primeira
instância, com resumo publicado no Diário Oﬁcial da União.
Decisão deve ser motivada, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, bem como com a aplicação da respectiva sanção,
quando cabível, seguindo os parâmetros e critérios deﬁnidos no
§1º do art. 52 da LGPD e na regulamentação expedida pela ANPD.

Caso a decisão de primeira instância decrete a aplicação de
sanção administrativa, a intimação prevista no art. 58 também
determinará o cumprimento da sanção pelo autuado e o respectivo
prazo para a execução.

10.2

Transitada em julgado a decisão e transcorrido o prazo para
cumprimento da sanção administrativa pecuniária sem a sua
respectiva comprovação, o processo será remetido para
cobrança e execução, observado o disposto no art. 67.

É possível a reunião para julgamento conjunto dos processos que
possam gerar risco de prolação de decisões conﬂitantes
ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem
conexão entre eles, seja na fase de decisão em primeira instância
ou recursal.

11.

10.1

10.3

Recurso: o autuado será intimado para cumprir a decisão de primeira
instância ou interpor recurso administrativo ao Conselho Diretor,
como instância administrativa máxima, no prazo de dez dias
úteis, contados da intimação da decisão. O recurso administrativo
deverá ser dirigido à autoridade que proferiu a decisão e deverá
ser protocolizado na forma indicada na intimação.
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A intimação do autuado encerra a fase de decisão.

11.2

11.1

Caso a decisão seja pelo arquivamento do processo administrativo,
a Coordenação-Geral de Fiscalização informará terceiros interessados
habilitados no processo, que poderão recorrer ao Conselho Diretor
no prazo de até dez dias úteis da notiﬁcação.

O recurso administrativo terá efeito suspensivo limitado à
matéria contestada da decisão, ressalvadas as hipóteses de fundado
receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da
execução da decisão recorrida.

12.

11.3

Juízo de reconsideração: com o recebimento do recurso administrativo,
a Coordenação-Geral de Fiscalização poderá reconsiderar sua
decisão, de forma fundamentada. O exercício do juízo de
reconsideração a que se refere o caput ensejará a expedição de
uma nova decisão, a qual opera efeito substitutivo em relação à
decisão recorrida, devendo o autuado ser intimado da nova decisão.

Do exercício do juízo de reconsideração não poderá resultar
agravamento da sanção originalmente aplicada.

12.1
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12.2

Mantida ou reconsiderada parcialmente a decisão, a Coordenação
Geral de Fiscalização remeterá o processo ao Conselho Diretor
para prosseguimento. Em caso de reconsideração parcial, a decisão
deve explicitar a parte reconsiderada, bem como a ratiﬁcação
dos demais termos.

No caso da reconsideração resultar na exoneração total da
sanção originalmente aplicada, a nova decisão proferida estará
sujeita a reexame necessário pelo Conselho Diretor.

13.

Relatoria: o procedimento de distribuição e processamento do
recurso seguirá as regras do Regimento Interno da ANPD. O Diretor
relator poderá remeter o processo à Assessoria Jurídica ou a
outros órgãos da ANPD para análise e manifestação, nos termos
do Regimento Interno.

Julgamento do recurso: para a deliberação do Conselho Diretor, o
Diretor Relator se manifestará sobre a admissibilidade e sobre o
provimento total ou parcial, ou indeferimento do recurso,
fundamentando seu voto e, em seguida, os demais Diretores
votarão conforme os fundamentos legais e regulamentares.

14.1

12.3

14.

Se da apreciação do recurso puder decorrer gravame à situação
do recorrente, este deverá ser intimado para formular suas alegações
no prazo máximo de dez dias úteis, antes da decisão.
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A decisão do Conselho Diretor será publicada na forma da lei,
intimando-se os interessados para ﬁns de ciência e cumprimento
da determinação, conforme o caso.

15.

Do Cumprimento da Decisão e da Inscrição na Dívida Ativa: o processo
será encaminhado para a Coordenação-Geral de Fiscalização para
acompanhamento e adoção de providências quanto ao cumprimento
da decisão.

Cumprida a decisão e não havendo outras providências a serem
adotadas, os autos serão arquivados.

15.2

14.2

15.1

Havendo sanção pecuniária não paga até a data do vencimento,
o devedor será intimado sobre a existência do débito, fornecendo-se
todas as informações pertinentes à dívida, e sobre a sua
inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal (Cadin), no prazo de setenta e cinco dias
contados dessa intimação, bem como que o débito será encaminhado
para inscrição na Dívida Ativa da União.

Restando débito vencido e não pago, o processo será encaminhado
ao órgão competente da Advocacia-Geral da União.

15.3
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16.

Da revisão: os processos administrativos que resultem sanções
poderão ser revistos, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício,
quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis
de justiﬁcar a inadequação da sanção aplicada.

O pedido de revisão será recebido como novo procedimento e
autuado em autos próprios, cabendo ao interessado instruir o feito
com cópia integral ou dos principais documentos do processo cuja
revisão se pleiteia. O pedido de revisão não suspenderá os efeitos
da sanção aplicada por decisão administrativa transitada em julgado.

16.2

16.1

A Coordenação Geral de Fiscalização exercerá o juízo de admissi
admissibilidade do processo de revisão, apontando o atendimento ou
não dos requisitos legais e, em seguida, o remeterá para conhecimento
e decisão do Conselho Diretor, apensando ao processo principal.
O pedido de revisão será distribuído a Diretor que não tenha
atuado como relator no processo objeto da revisão.

A revisão do processo sancionador não poderá resultar agravamento
da sanção, bem como seguirá o mesmo rito do recurso administrativo.

16.3
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