
Atendendo à Lei 13.460/2017 (“Lei da Ouvidoria”), a ANPD
divulgou o seu primeiro Relatório de Gestão de Ouvidoria,
consolidando informações relativas às manifestações
recebidas em 2021, dentre as quais, o número de
manifestações e seus motivos. De acordo com o relatório, “As
demandas tratadas pela Ouvidoria têm auxiliado a ANPD na
melhoria da sua atuação e reforçado o trabalho educativo
realizado pela Autoridade perante a sociedade”.

Relatório de Gestão de Ouvidoria de 2021
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A ANPD lançou versão atualizada do Guia, especialmente
para revisar o tópico envolvendo a figura do Encarregado. A
versão 2.0 do Guia orienta que, por exemplo:

✓ no momento, não há necessidade, tendo em vista a
ausência de previsão legal ou regulamentar, de
comunicação ou de registro da identidade e das
informações de contato do encarregado perante a ANPD.

✓ há hipótese de dispensa da necessidade de indicação do
encarregado, especialmente em razão Resolução
CD/ANPD nº 2, de 27 janeiro de 2022, que aprova o
Regulamento de Aplicação da LGPD para Agentes de
Tratamento de Pequeno Porte.

Versão 2.0 do Guia Orientativo para a 
Definição dos Agentes de Tratamento e 
do Encarregado
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Confira os destaques do mês de abril no que se refere à temática de privacidade
e proteção de dados no Brasil:
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Para saber mais, 
envie um e-mail para:

pi@ldr.com.br

O Decreto nº 11.034, de 5 de abril de 2022, que entra em
vigor em meados de outubro, revoga o Decreto nº 6.523, de
31 de julho de 2008, que também dispunha sobre o SAC, para
acrescentar, especialmente, questões sobre privacidade e
proteção de dados. O Decreto expressamente menciona que:

✓ O tratamento dos dados pessoais dos consumidores
deverá ocorrer exclusivamente nos termos do disposto na
LGPD;

✓ O acesso inicial ao atendente não será condicionado ao
fornecimento prévio de dados pelo consumidor.

Governo Federal edita novo decreto para 
estabelecer diretrizes e normas sobre o 
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 
no âmbito dos fornecedores dos serviços 
regulados pelo Poder Executivo federal

Acesse aqui

Legislativo

A Portaria autoriza o Serviço Federal de Processamento de
Dados (SERPRO) a fornecer acesso a dados pessoais detidos
pela Receita Federal. Em reação à publicação da Portaria, a
ANPD publicou nota de esclarecimento comunicando, em 20
de abril de 2022, a instauração de procedimento investigativo
administrativo, em cumprimento ao seu dever de zelar pela
proteção dos dados pessoais.

Portaria:

Nota de esclarecimento:

Ministério da Economia edita a Portaria 
RFB nº 167, de 14 de abril de 2022 para 
compartilhamento de dados pela SERPRO
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