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quem somos
Fundado em 1997, somos o escritório pioneiro em Direito Digital no país. 
Vimos nascer tendências, participamos delas e nos posicionamos 
sempre na vanguarda. Inovamos, perseguimos a excelência e 
ampliamos nossas frentes de atuação para atender, de forma ainda mais 
completa, nossos clientes.

Nossa atuação é reconhecida no Brasil e no exterior 
em rankings como Chambers & Partners, Who's 
Who Legal, The Legal 500, Best Lawyers, Leaders 
League, Análise Advocacia 500, entre outros.

https://opiceblum.com.br/wp-content/uploads/2022/02/cartilha_DPO_marco_versao_final.pdf
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Introdução
A ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) promoveu 
reuniões técnicas relativas à tomada de subsídios para elaboração 
de minuta da norma sobre o Encarregado pelo Tratamento de 
Dados Pessoais ou DPO (Data Protection Officer).

A elaboração dessa norma está prevista na agenda regulatória da 
ANPD para o biênio 2021-2022, prevendo o início do processo de 
regulamentação ainda neste primeiro semestre. Foram criados 
cinco blocos com perguntas elaboradas pela equipe técnica da 
ANPD, respondidas por especialistas externos. Nosso sócio Caio 
Lima foi um desses especialistas convidados e respondeu às 
questões do bloco 3, que trata da responsabilização e da 
terceirização do Encarregado (DPO as a Service).

Neste white paper, reunimos nossas respostas não apenas ao bloco 
3, como em relação a outros três blocos (1, 2 e 4).  

Boa
leitura!
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BLOCO 1 – CARACTERÍSTICAS E ATRIBUIÇÕES

Um dos principais pontos no debate sobre a atuação do 
Encarregado refere-se à formação e às habilidades que ele 
deveria possuir para desempenhar suas atividades e, no caso 
de vínculo empregatício, a posição ideal na estrutura 
organizacional que deveria ocupar para reduzir ineficiências.

Entendemos que não deva haver critérios de restrição para a 
designação do Encarregado, mas um rol exemplificativo dos 
elementos que serão utilizados para indicar se ele cumpre ou não 
sua função, considerando o contexto de sua atividade em relação 
ao agente de tratamento. Assim, deve-se avaliar a 
compatibilidade entre:

a) o risco e a complexidade das atividades de tratamento de dados 
realizadas pelo agente de tratamento; e
b) a experiência profissional, habilidades (tanto jurídicas quanto técnicas) 
e recursos disponíveis para que o Encarregado execute seu trabalho. Essa 
avaliação está em linha com o artigo 50¹ da LGPD; e com o artigo 39²  e 
Consideranda 973, ambos do GDPR.

Além disso, compatibilizar a estrutura de compliance com o tamanho e o 
risco que a organização oferece está em linha com as melhores práticas de 
avaliação de programas de compliance, como o capítulo 8 das Guidelines 
for Sentencing of Organizations4, as diretrizes do Principles of Federal 
Prosecution Of Business Organizations5 e as diretrizes constantes no 
Manual Prático de Avaliação de Programa de Integridade em PAR6, da CGU.

1 - Considerando o arcabouço legal ora existente, sob 
quais fundamentos a ANPD poderia dispor sobre eventuais 
critérios de restrição para que pessoas sejam designadas 

como encarregados de proteção de dados? Justifique.



Domínio das normas e práticas de proteção de dados, gerais e setoriais;

Conhecimento das operações de tratamento sob a responsabilidade 
do respectivo agente;

Conhecimento de tecnologia e segurança da informação;

Conhecimento do setor empresarial e da organização; e

Capacidade para promover uma cultura de proteção de dados                  
na organização.

Não. É importante, porém, que as qualificações sejam compatíveis com o 
risco das atividades de tratamento do controlador, bem como com a 
natureza e o porte da respectiva entidade. Similarmente, as Guidelines on 
Data Protection Officers (DPOs) do WP297 orientam que o nível de 
especialização necessário ao Encarregado seja proporcional à 
sensibilidade, complexidade e quantidade de dados que uma 
organização trata. Seguem algumas das qualificações desejáveis, de 
acordo com o risco: 

2 - Deveria haver critérios para que a pessoa possa ser 
designada como Encarregado? Por exemplo, formação 

mínima (qualificação e habilidades), experiência 
profissional, mecanismos formais para atestar os 

conhecimentos, entre outros. Justifique.

Em caso afirmativo, quais seriam as qualificações e 
habilidades adequadas para desempenhar as funções 

de encarregado? Justifique.



Sim, o Encarregado pode acumular funções, inexistindo na legislação 
vigente qualquer impedimento. As atribuições que o art. 41, §2º, da LGPD 
designa ao Encarregado são exclusivamente reativas (ou seja, dependem 
da provocação da ANPD ou do titular para que ele atue), não exigindo 
autonomia ou independência para sua execução. Portanto, não haveria 
fundamentação para indicar vedação, ainda que indireta ou 
consequencial, para o acúmulo de funções.

Note-se que, se o agente de tratamento designar ao Encarregado outras 
atribuições (art. 41, §2º, III da LGPD), como o exercício de atividades de 
monitoramento de conformidade (2ª linha de defesa – função de 
compliance officer), será necessário ter a cautela para que as outras 
funções não tragam conflito de interesses para sua atuação, cabendo à 
organização adotar mecanismos de governança.

Nesse contexto, o EDPB (European Data Protection Board) recomenda 
que, a depender das atividades, do tamanho e da estrutura da 
organização, pode ser uma boa prática para os agentes de tratamento:

Ao seguir posicionamento adotado pelo WP29 em suas “Guidelines” 
sobre o tema8, é importante destacar que conflitos de interesse 
poderão surgir apenas quando o Encarregado ocupar cargo dentro 
da organização que o leve a determinar as finalidades e os meios de 
tratamento de dados pessoais, algo que inviabilizaria a realização 
adequada de suas funções. O mero acúmulo de outras funções, 
porém, permanece como uma opção possível e não vedada pela 
legislação vigente.

3 - O Encarregado pode acumular funções? Em caso 
afirmativo, sob qual fundamento? E sob quais hipóteses?

Identificar posições que seriam incompatíveis com a função de DPO;

Elaborar normas internas para o efeito, a fim de evitar conflitos                
de interesses;

Incluir explicação mais geral sobre conflitos de interesses;



Declarar que seu Encarregado não tem conflito de interesses em 
relação à função que ocupa, como forma de conscientização sobre   
esse requisito;

Incluir salvaguardas no regulamento interno da organização e 
assegurar que o aviso de vaga para o cargo de Encarregado ou o 
contrato de serviço seja suficientemente preciso e detalhado, evitando 
conflitos de interesses.

Ao considerar a segunda hipótese indicada na resposta 
acima (quando o Encarregado assume função de 
compliance), o conflito de interesses estaria relacionado a 
ele ter o poder de indicar meios e/ou finalidades para o 
tratamento de dados pessoais, o que afetaria a 
independência para validar se a mesma atividade de

tratamento está ou não em conformidade com o programa de privacidade 
(na mesma linha indicada pelo EDPB nas “Guidelines” para DPOs9). Aqui, a 
nomeação de um Encarregado externo à organização seria vantajosa, 
uma vez que impossibilitaria sua influência indevida sobre a definição dos 
meios e das finalidades para o tratamento de dados pessoais.

Tendo em vista os mecanismos previamente elencados que podem 
servir para impedir a ocorrência de conflitos de interesses (vide 
questão anterior), tem-se que a análise, pela ANPD, de sua existência 
deveria se dar caso a caso, por meio da avaliação da efetividade da 
função, não sendo impostas limitações a priori. Novamente, é 
fundamental destacar que o acúmulo de funções do Encarregado 
com cargos jurídicos ou de compliance não é suficiente para 
caracterizar conflito de interesse (que surgirá apenas quando da 
existência de poderes decisórios sobre os meios e as finalidades das 
atividades de tratamento). 

4 - Em quais hipóteses pode se caracterizar conflito 
de interesses no desempenho da função de 

Encarregado? Justifique.



Aqui, relevante é a decisão proferida pela Autoridade de Proteção de 
Dados da Bélgica em abril de 2020, que aplicou multa ao agente de 
tratamento por falta de independência na atuação do Encarregado10.
De acordo com a autoridade, o responsável pela proteção de dados 
da empresa não estaria suficientemente envolvido no 
processamento de violações de dados pessoais e, destaque-se, a 
empresa não possuía um sistema para evitar o conflito de interesses 
do Encarregado (que ocupava outros cargos, como chefe do 
departamento de compliance e auditoria). Desse modo, verifica-se 
que o acúmulo de função não foi suficiente para ensejar a violação ao 
GDPR, mas, sim, a ausência de mecanismos eficazes adotados pela 
organização para garantir a atuação independente do Encarregado.

A premissa de que, em tese, o Encarregado é preposto, não deve prosperar. 
Quem tem competência para eleger seu preposto, outorgando poderes 
para tanto, é a respectiva organização. Ou seja, o Encarregado não precisa 
necessariamente ser o preposto perante a ANPD (a LGPD não traz essa 
obrigação, determinando, apenas, que ele “receba comunicações e adote 
providências”), podendo ser qualquer representante da empresa, ficando a 
cargo de cada organização essa delimitação. 

5 - Considerando o artigo 25 do Código de Ética da OAB, que veda 
que o advogado funcione como preposto no mesmo processo, 

considerando que o Encarregado pode, em tese, ser comparado 
a um preposto do agente de tratamento, pode existir conflito 

de interesse entre um Encarregado ao acumular a atividade de 
advogado na mesma interação com a ANPD? E se o Encarregado 

for um escritório de advocacia que também assumiu o patrocínio 
dessa interação com a ANPD? 

É o que se depreende dos artigos 1.169, 1.170 e 1.171 do Código Civil 
brasileiro, que disciplinam a matéria. Ademais, não é necessário que o 
preposto seja nem mesmo um empregado da organização: a Reforma 
Trabalhista acrescentou o §3º no art. 843 da CLT, permitindo que a 
empresa seja representada por qualquer pessoa, empregado ou não, 
desde que tenha conhecimento dos fatos11. 



Além disso, é importante observar que o aludido artigo 23 do 
Código de Ética da OAB veda apenas que o advogado atue, 
simultaneamente no mesmo processo, também como preposto 
do empregador ou cliente. Qualquer interpretação expansiva do 
texto normativo é de exclusividade da própria OAB.

A OAB nacional também já se manifestou sobre a inexistência de 
impedimento ou incompatibilidade quanto à atuação do advogado ou de 
escritório de advocacia como Encarregado de proteção de dados 
pessoais (vide Processo E-5604/2021 da OAB/SP13).

Assim, vislumbra-se a possibilidade de advogado, Encarregado e 
preposto da organização atuarem em conjunto perante a Autoridade. 
Será liberalidade da organização nomear seu preposto, que deverá ter 
conhecimento sobre os fatos tratados, podendo ou não optar pelo 
Encarregado. Apenas, então, em virtude dessa opção da organização, 
poderia surgir eventual conflito de interesse (Encarregado atuando 
também como preposto da empresa), não cabendo à ANPD impor 
limitação a priori para essa nomeação.

Finalmente, o acúmulo de funções entre Encarregado e advogado foi 
tratado pelo Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, em 
setembro de 2018, no âmbito do processo n.º 14/PP/2018-G¹². Nele, o 
Conselho Geral da Ordem dos Advogados de Portugal deliberou pela 
compatibilidade de acúmulo entre as funções de advogado e 
Encarregado de Proteção de Dados, sem especificar atos profissionais 
que dariam causa a conflito de interesse, o que deve ser avaliado 
casuisticamente pelas autoridades competentes. Para tanto, é preciso 
ter em mente:

a) os poderes decisórios existentes sobre a definição dos meios e das 
finalidades de tratamento; e

b) os mecanismos implementados pela organização para impedir a 
ocorrência, na prática, de conflitos de interesse, bem como sua 
efetividade para tanto.



Monitorar a conformidade dos processos internos do agente de 
tratamento com a LGPD e as normas setoriais aplicáveis, suas políticas 
e os procedimentos internos de privacidade;

Mensurar e documentar medidas adotadas para assegurar a 
conformidade com a LGPD e as normas setoriais aplicáveis;

Opinar sobre relatórios de impacto e avaliações de legítimo interesse;

Avaliar riscos de privacidade;

Manter atualizado o registro das operações de tratamento;

Acompanhar planos de ação para mitigação dos riscos identificados;

Conscientizar colaboradores e terceiros sobre a importância do uso 
lícito, ético, responsável e seguro de dados pessoais. 

Atividades relacionadas à segunda linha de defesa da organização em 
relação aos temas de privacidade e proteção de dados, bem como 
aquelas listadas no §2º do artigo 50, como:

O grau de autonomia dependerá dos papéis e das responsabilidades 
atribuídos ao Encarregado, além do risco e da complexidade das 
atividades de tratamento realizadas pelo agente de tratamento.

6 - Quais outras atividades, além das listadas no art. 41, 
§2º da LGPD, poderiam ser exercidas pelo Encarregado?

7 - Qual grau de autonomia que o Encarregado deverá 
possuir no desempenho de sua função? Como fomentar 

um cenário de autonomia para essa função? Quais os 
riscos e benefícios relacionados à autonomia?



No cenário em que o Encarregado recebe atribuições de conformidade, a 
autonomia deve permitir que ele avalie de forma imparcial (e reporte os 
problemas identificados para a alta gestão):

a) a conformidade das atividades de tratamento realizadas; e

b) os riscos que essas atividades de tratamento impõem às garantias e 
aos direitos fundamentais dos titulares de dados.

A autonomia pode ser fomentada por meio de limitação ao acúmulo de 
função, nível de reporte para a organização, nível de subordinação 
hierárquica dentro da organização e regras para tomada de decisão em 
casos de conflito de interesses. É importante considerar que o nível zero 
de autonomia e independência deve ser buscado, mas dificilmente será 
alcançado na prática.

Não há limite, desde que não sejam transferidas ao Encarregado 
as responsabilidades inerentes ao próprio agente de tratamento 
(conforme artigo 42 da LGPD); e, nos casos em que ele assume 
funções de conformidade, que isso não impeça sua atuação com 
autonomia e independência.

8 - Existe algum limite para a determinação de 
atribuições por parte do controlador ao 

Encarregado? Justifique.



BLOCO 2 – FORMAS DE ATUAÇÃO DO ENCARREGADO
O presente bloco busca identificar a maneira mais eficiente, considerando 
a LGPD, de indicação do Encarregado e sua atuação junto ao controlador.

As atividades relacionadas à proteção de dados tendem a aumentar 
consideravelmente nos próximos anos, em razão do crescimento da 
economia digital, sendo necessário, em certos casos, que a atuação do 
Encarregado junto ao controlador seja assessorada por uma equipe em 
todos os processos de negócio das instituições, inclusive empresas em 
outros países.

Quanto maiores o risco e a complexidade das atividades de 
tratamento de dados pessoais, mais sofisticada deve ser a 
atuação do Encarregado, variando do mínimo necessário 
(executar as atividades do artigo 41) e chegando à gestão 
completa de programa de privacidade robusto, estabelecido com 
base nos pilares básicos de programas de compliance e que 
obedeça aos parâmetros do art. 50 da LGPD.

Para empresas de médio e grande portes, principalmente, as atribuições 
mínimas previstas no art. 41 da LGPD ao Encarregado podem não ser 
suficientes. Isso porque essas organizações costumam abarcar 
atividades de tratamento de larga escala, ou envolver categorias 
especiais de dados pessoais ou titulares de dados, exigindo 
acompanhamento regular e sistemático das atividades desempenhadas. 
Nessas hipóteses, é natural que haja um escalonamento das atribuições 
e responsabilidades atribuídas ao Encarregado.

Essa abordagem está refletida nos resultados da pesquisa realizada pela 
IAPP em seu Privacy Governance Report de 2021, segundo a qual 
empresas com menor receita têm menos responsabilidades de 
privacidade do que as maiores; da mesma forma, empresas menores no  
número de funcionários tendem a ter menos responsabilidades do que 
as empresas maiores.

1 - Existem atribuições distintas do Encarregado, 
considerando o porte da entidade ou o volume das 

operações de tratamento de dados? Quais os principais 
impactos dessas atuações diferenciadas? Fundamente.



Políticas de privacidade, procedimentos e governança;
Conscientização e treinamento relacionados à privacidade em toda        
a empresa;
Resposta a incidentes;
Acompanhamento de desenvolvimentos legislativos sobre privacidade 
e proteção de dados;
Resolução de problemas de privacidade com produtos e serviços;
Execução de Relatórios de Impacto;
Comunicações relacionadas à privacidade;
Orientação sobre o design e a implementação de controles                        
de privacidade;
Processamento de requisições de titulares de dados;
Investigações relacionadas à privacidade; 
Participação em comitês internos relacionados a dados pessoais               
e privacidade;
Monitoramento relacionado à privacidade;
Gerenciamento de fornecedores;
Inventário e mapeamento de dados;
Acompanhamento de medidas de privacy by design e privacy by 
default em produtos;
Garantia de transferência de dados transfronteiriça adequada;
Desenvolvimento e treinamento específico de pessoal de privacidade;
Métricas do programa de privacidade (coleção, análise e/ou relatórios);
Assessoria jurídica relacionada à privacidade (interno);
Conformidade com a legislação de privacidade e proteção de            
dados pessoais.

Ainda segundo o relatório, destacamos as seguintes atividades 
comumente atribuídas ao Encarregado, juntamente ao seu time de 
privacidade, que demonstram a possibilidade e a necessidade de 
escalonamento das atribuições previstas no art. 41 da LGPD: 



Sim, como Encarregados para diferentes segmentos de negócio 
em uma mesma empresa, ou Encarregados que se 
complementem para cobrir “pontos de conflitos de interesse” um 
do outro. Ademais, inexistem impedimentos para que o 
Encarregado interno atue em conjunto com outras pessoas da 
organização, ou com empresa ou profissionais externos, que 
possam auxiliá-lo. Não é incomum que programas mais robustos 
de governança tenham camadas de defesa mais complexas, que 
se sobrepõem para assegurar a supervisão de riscos e as tomadas 
de decisão em diferentes níveis operacionais.

É temerário que a organização permita que atribuições do 
Encarregado deixem de ser cumpridas. Desse modo, não há 
necessidade da nomeação formal de um Encarregado 
suplente, devendo ser garantida governança estabelecida e 
funcional sobre as respectivas obrigações do Encarregado 
durante o período de sua ausência.

Ressalta-se que no “Privacy Governance Report” da IAPP 
de 202114 verificou-se que 74% das empresas avaliadas 
têm um DPO, com 41% com apenas um DPO, 18% com 
mais de um e 15% terceirizando a função.

2 - Seria possível um controlador indicar mais de um 
Encarregado? Justifique.

3 - É necessária a indicação de um substituto ao 
Encarregado no caso de ausência ou impedimento 

deste? Justifique.



É necessária a indicação de Encarregado que tenha capacidade de se 
comunicar com os titulares de dados e com a ANPD (especialmente em 
língua portuguesa), e demais atribuições que lhe forem conferidas, 
dentro dos prazos estabelecidos em Lei, mas não há necessidade de que 
ele esteja estabelecido fisicamente no Brasil. Ainda segundo o relatório 
feito pela IAPP, 6 em cada 10 organizações com um Encarregado interno 
disseram que a função lida com assuntos em todos os países, enquanto 4 
em 10 têm Encarregados específicos de cada país.

4 - No caso de agentes de tratamento com sede situada 
fora do território nacional, que se enquadrem nas 

hipóteses previstas no art. 3º da LGPD, independentemente 
de disporem de sucursal, filial ou qualquer outra 

representação no País, seria necessária a indicação de 
Encarregado situado no Brasil? Justifique.

Sim, desde que tenha capacidade para cumprir com seus papéis e 
responsabilidades. É o que preceitua, por exemplo, o art. 37(2) do GDPR, 
segundo o qual um grupo de empresas pode designar um único DPO, 
desde que ele seja facilmente acessível a cada um dos estabelecimentos. 
A noção de acessibilidade refere-se às funções do Encarregado como 
ponto de contato em relação aos titulares dos dados e à Autoridade de 
Supervisão, e internamente na organização, considerando suas funções 
perante ela.

5 - No caso de empresas integrantes de grupos 
econômicos de fato ou de direito, é possível a 

indicação de um único Encarregado para todo o grupo 
econômico? Justifique. 



Bloco 3 - Norma do Encarregado:
responsabilização e DPO as a Service

Além disso, relativamente à responsabilização por danos patrimoniais, 
morais, individuais ou coletivos, causados a outrem, em violação à 
legislação de proteção de dados pessoais, a LGPD, em seu artigo 42, prevê 
a responsabilização dos agentes de tratamento, todavia não o faz em 
relação ao Encarregado.

Não há, portanto, impedimento à terceirização da função de 
Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais, tanto no que se 
refere à terceirização da posição/função quanto das atribuições 
inerentes ao DPO. Diante disso, entendemos que as atribuições do 
Encarregado podem ser parcial ou totalmente terceirizadas, 
devendo ele continuar atento ao desenvolvimento das tarefas que 
lhe são atribuídas, uma vez que permanecerá responsável por elas. 

A LGPD não distingue se o Encarregado deve ser pessoa natural ou 
jurídica, e se deve ser um funcionário do controlador ou um agente 
externo. Suscita-se, assim, a possibilidade de contratação de pessoas 
jurídicas para exercer essa função, ou seja, a possibilidade de terceirização 
do Encarregado.

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) não distingue se o 
Encarregado deve ser pessoa natural ou jurídica, bem como se 
deve ser funcionário do controlador ou agente externo. Dessa 
forma, existe a possibilidade de contratação de pessoas jurídicas 
para exercer essa função, ou seja, a possibilidade de terceirização 
do Encarregado (DPO as a Service).

1 - O papel de Encarregado pode ser terceirizado? 
Alternativamente, as atribuições de Encarregado, 

seja de forma parcial, seja de forma total, podem ser 
terceirizadas? Se sim, quais?



Relativamente à responsabilização por danos patrimoniais, 
morais, individuais ou coletivos causados a outrem, em violação 
à legislação de proteção de dados pessoais, a LGPD, nos artigos 
42 e 52, prevê a responsabilização dos agentes de tratamento, 
mas não o faz em relação ao Encarregado.

3 - No contexto de terceirização das atividades de 
Encarregado, devem ser definidas as formas de 

responsabilização do Encarregado? Se sim, de que forma?

Ao levar em consideração que inexistem limitações para que uma 
pessoa jurídica assuma a função de Encarregado, decorre também a 
inexistência de limitações para que suas funções sejam delegadas a 
outra pessoa jurídica, podendo essa função ser exercida também com 
base em Contrato de Prestação de Serviço, celebrado com indivíduo 
ou companhia externa ao agente de tratamento.

Nesse último caso, o EDPB (European Data Protection Board) 
recomenda que cada membro da organização que exerça as funções de 
Encarregado cumpra todos os requisitos aplicáveis à função (por 
exemplo, verificando a existência de possíveis conflitos de interesses).

2 - É possível terceirizar as atribuições do 
Encarregado tanto para pessoa física quanto para 

pessoa jurídica?



Por outro lado, no que diz respeito à responsabilização civil, em caso 
de ocorrência de danos causados ao agente de tratamento, deve ser 
obedecido o regime de responsabilidade subjetiva previsto no 
Código Civil (vide artigos 186 e 927, parágrafo único). Dessa forma, 
não entendemos como plausível o regime de responsabilidade 
objetiva do Encarregado, nem mesmo quando o titular se confunde 
com a figura de consumidor (o que também atrai a aplicação do 
Código de Defesa do Consumidor, à luz do artigo 45 da LGPD).

Dessa forma, no que diz respeito à responsabilização no 
sentido de distribuição de papéis dentro da organização 
(vide princípio do accountability), é necessário que 
estejam claras as competências e as atribuições do 
Encarregado frente ao agente de tratamento, bem como 
os mecanismos adotados para tomada de decisões e 
delegação de atividades. Essa definição de 
responsabilização é necessária até mesmo para que 
fiquem nítidos os limites de responsabilidade para 
empregados e stakeholders do programa de privacidade.

Se fosse possível a responsabilização do Encarregado nesses casos, 
estaríamos diante de um caso de transferência de responsabilidade 
pela conformidade com a LGPD para terceiro, que não o agente de 
tratamento. Além disso, tanto o artigo 42, caput, quanto o 52 da LGPD 
são claros no sentido de que a responsabilidade por danos causados 
aos titulares, bem como pela sujeição a infrações administrativas, é dos 
agentes de tratamento.



Entendemos que a ANPD não deveria regulamentar as 
hipóteses em que o Encarregado pode ser civil e pessoalmente 
responsabilizado por danos causados ao agente de tratamento,

ponderando o fato de que a criação de regimes de responsabilização que 
não estejam previstos na LGPD é de competência da União (vide artigo 22, 
I, da Constituição Federal). Além disso, como já mencionado, entendemos 
que o Código Civil já traz o arcabouço jurídico necessário para a 
responsabilização do Encarregado frente ao agente de tratamento para 
o qual atua.

4 - A ANPD deveria regulamentar as hipóteses em que o 
Encarregado pode ser civil e pessoalmente 

responsabilizado por danos causados ao agente de 
tratamento? Em caso afirmativo, quais os principais 

critérios a serem adotados?

5 - O descumprimento de atribuições por parte do 
Encarregado acarreta consequências jurídicas? 
Em caso afirmativo, quais seriam? Fundamente.

Acreditamos que o descumprimento de atribuições por parte do 
Encarregado frente ao agente de tratamento pode trazer 
consequências jurídicas, como trabalhistas (insubordinação) e civis 
(responsabilização por danos e descumprimento de contrato no caso de 
Encarregado terceirizado).

No entanto, não entendemos que o Encarregado possa ser 
responsabilizado perante os titulares de dados. A exceção 
ficaria nas raras situações em que o Encarregado assuma a 
condição de controlador de dados, passando a ser abarcado 
pela regra definida no artigo 42 da LGPD.



Devem ser divulgadas apenas as informações de contato do 
Encarregado, a fim de que titulares de dados e Autoridades de 
Supervisão possam entrar em contato fácil e diretamente com ele, 
sem ter de contatar a outra parte da organização.

Os dados de contato divulgados devem, portanto, incluir informações 
que permitam que titulares e autoridades o alcancem facilmente (por 
meio de endereço postal, número de telefone dedicado ou endereço 
de e-mail dedicado). Essas são recomendações emitidas pelo WP29 
em suas “Guidelines” sobre o tema15. 

1 - Como devem ser divulgadas publicamente a identidade 
e as informações de contato do Encarregado?

2 - Caso exista o substituto do Encarregado, 
as informações de contato devem ser 

divulgadas publicamente?

Não é necessário que os dados de contato publicados incluam o 
nome do Encarregado, cabendo ao agente de tratamento decidir se 
isso é necessário de acordo com as circunstâncias específicas             
da organização.

Em linha com a resposta anterior, sendo o substituto do 
Encarregado apenas alguém para o qual é delegado um 
conjunto de papéis e responsabilidades, mas o responsável 
final continua sendo o Encarregado “principal”, não há 
necessidade de identificação de substituto.

BLOCO 4 – INFORMAÇÃO DE CONTATO DO 
ENCARREGADO, DISPENSA E FLEXIBILIZAÇÃO DE 

INDICAÇÃO DO ENCARREGADO



Não, uma vez que a LGPD tem como pilares de sustentação dois 
pontos: accountability e avaliação de riscos. O Encarregado é função 
primordial que recebe a responsabilidade pela conformidade com a 
lei, produzindo evidências de que o programa de privacidade existe e 
é eficiente para atingir seu propósito, bem como para avaliar 
corriqueiramente os riscos das atividades de tratamento.

Deve haver ponderação se a ausência de nomeação gera risco 
suficiente de ausência de governança apta à aplicação de sanção 
administrativa. Caso positivo, sim, por ser obrigação prevista na 
LGPD, além, claro, de ser mecanismo importante para assegurar o 
cumprimento do princípio da responsabilização e prestação de 
contas, exercício dos direitos dos titulares, bem como capacitação 
de empregados (e, se extrapolarmos o artigo 41, para análise de 
riscos, monitoramento de conformidade etc).

O que pode ser feito para minimizar o custo e a complexidade que 
a função pode trazer aos agentes de tratamento é compatibilizar 
suas atribuições (como habilidades mínimas exigidas e recursos 
disponibilizados) ao nível de risco e à complexidade das 
atividades de tratamento realizadas pelo agente.

3 - A inobservância ao dever de indicar o Encarregado 
pode ser considerada infração para fins de aplicação 

de sanções administrativas pela ANPD? Justifique.

4 - Na sua opinião, a dispensa à indicação de 
Encarregado deveria se estender a outras hipóteses 

para além dos Agentes de Tratamento de Pequeno 
Porte? Se sim, quais? Justifique.
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