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Com a vigência da Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (Lei n. 13709/18 ou LGPD),
em setembro/2020, e a definição estrutural
da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (ANPD), os órgãos públicos
aceleraram o processo de adequação à
norma, um movimento que se encontrava
tímido até então, se comparado à iniciativa
privada. 

O processo de implementação deverá ser
um dos grandes desafios em 2021 e uma
das primeiras tarefas necessárias na
jornada rumo à adequação é a escolha do
profissional para exercer a função de
encarregado (Encarregado), a quem
incumbirá - de certa forma - facilitar a
conformidade. E, para exercer suas tarefas
com eficácia, além da autonomia e acesso
aos recursos que lhe devem ser
assegurados, alguns requisitos técnicos são
também desejáveis, o que pode acabar
esbarrando nas limitações - naturais e
esperadas - que são impostas à
Administração Pública, em especial quanto
à contratação de pessoal e/ou serviços.

O CONTEXTO
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm


aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar
esclarecimentos e adotar providências;

receber comunicações da autoridade nacional e adotar
providências;

orientar os funcionários e os contratados da entidade a
respeito das práticas a serem tomadas em relação à
proteção de dados pessoais; e

executar as demais atribuições determinadas pelo
controlador ou estabelecidas em normas complementares.

De acordo com o artigo. 5º, inciso VIII, da
LGPD, Encarregado é a pessoa indicada
pelo controlador e operador para atuar
como canal de comunicação entre o
controlador, os titulares dos dados e a
ANPD.

Quem é o 
encarregado?
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1.

TAREFAS DO ENCARREGADO

Nos termos do §2o, do artigo 41, da LGPD, ao Encarregado incumbe:



A redação da LGPD não faz distinção entre
a pessoa natural e a jurídica na assunção
dessa tarefa, valendo mencionar a
modificação da redação inicial do
dispositivo citado pela Lei n. 13.853/19, que
removeu a especial referência à pessoa
natural, o que significa, em princípio, que a
pessoa jurídica também pode atuar na
qualidade de Encarregado.

Nesse sentido, o Encarregado deve atender
às demandas dos titulares de dados
pessoais, intermediar o contato com a
ANPD, bem como promover a
conscientização e orientação dos
funcionários e contratados da entidade a
ele vinculada no que se refere à proteção
de dados pessoais. 

Em outras palavras, o Encarregado integra
o coração dessa nova estrutura imposta
pela LGPD, sendo uma peça-chave no
processo de governança de dados.
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A redação da LGPD é clara no que se
refere ao setor público, tornando a
indicação do Encarregado obrigatória
para as pessoas jurídicas de direito público
referidas no parágrafo único do artigo 1º,
da da Lei 12.527/11¹ (Lei de Acesso à
Informação ou LAI), quando realizarem
tratamento de dados pessoais (inciso III,
do artigo 23, da LGPD).

Obrigatoriedade 
do encarregado 
no setor público
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2.

aos órgãos públicos integrantes da administração direta
dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de
Contas, e Judiciário e do Ministério Público (a
Administração Direta); 

 às autarquias, às fundações públicas, às empresas
públicas, às sociedades de economia mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União,
Estados, Distrito Federal e Municípios (a Administração
Indireta). 

QUEM DEVE INDICAR O
ENCARREGADO NO SETOR PÚBLICO?

A obrigação do encarregado incumbe:



Há certa expectativa também quanto às
dispensas de indicação do Encarregado,
por normas complementares da ANPD,
conforme a natureza e o porte da entidade
ou o volume de operações de tratamento
de dados, como previsto no artigo 41, §3º,
da LGPD, sendo que, de acordo com a
Portaria Nº. 11, de 27 de janeiro de 2021, a
previsão é de que o tema seja tratado
mediante Resolução a ser editada pela
ANDP, na Fase 2 (primeiro semestre de
2022), minuta que neste momento já está
divulgada e sob consulta pública  
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A indicação
do encarregado 

Com a publicação da Instrução
Normativa SGD/ME n. 117² , em
20/11/2020 (IN SGD n. 117/2020), no
Diário Oficial da União, os órgãos
da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional
tiveram o prazo de 30 dias para
indicação do responsável pelo
tratamento das informações
relativas à privacidade do cidadão
e da proteção de seus dados
pessoais, em atendimento ao que
foi previsto na LGPD. 

Alguns requisitos técnicos foram
elencados e as possibilidades que
se colocam tornam a procura
pelo profissional ideal um dos
grandes desafios internos das
instituições públicas. Falar sobre
proteção de dados implica em
conceber uma prestação
profissional multidisciplinar, ou
seja, aquele que eventualmente
vai exercer a função de
Encarregado de proteção de
dados, para o desempenho do
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3.

F A L A R  S O B R E
P R O T E Ç Ã O  D E
D A D O S  I M P L I C A  E M
C O N C E B E R  U M A
P R E S T A Ç Ã O
P R O F I S S I O N A L
M U L T I D I S C I P L I N A R

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-sgd/me-n-117-de-19-de-novembro-de-2020-289515596#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20indica%C3%A7%C3%A3o%20do,federal%20direta%2C%20aut%C3%A1rquica%20e%20fundacional.


seu papel, deve não apenas ter
conhecimento sobre uma área
específica, mas, sim, uma visão
macro da instituição, unindo as
áreas de gestão, análise jurídica,
detalhamento técnico em
proteção de dados pessoais,
funcionamento do setor público,
análise de riscos e governança de
dados pessoais. 

Ainda que o nível de
especialização necessário para
isso não seja estritamente
definido na norma, deve ser
compatível com a complexidade
e quantidade de dados que a
organização processa. 

10

D E V E  S E R
A S S E G U R A D O  A O
E N C A R R E G A D O  O
A C E S S O  D I R E T O  
À  A L T A
A D M I N I S T R A Ç Ã O

Outro ponto que merece
destaque na regulamentação
citada é a imperatividade de que
deve ser assegurado ao
Encarregado o acesso direto à
alta administração, além do apoio
das unidades administrativas ao
atendimento das solicitações de
informações relacionadas ao
tratamento de dados pessoais,
demonstrando a permeabilidade
que o Encarregado deve ter
dentro do poder público.



Como o papel do Encarregado de
Proteção de dados é vital ao
funcionamento não apenas da
aplicação da LGPD, mas também
do bom funcionamento da
cultura de privacidade e proteção
de dados, é necessário que o
mesmo seja independente. O
Encarregado de Proteção de
Dados deve se dirigir ao que está
no controle hierárquico da
Administração, portanto, a
escolha deve levar em
consideração as implicações,
necessidades e possibilidades do
cargo, sem que o mesmo esteja
atrelado a nenhuma pressão
interna ou externa, mas apenas
focado nas atribuições que lhe
são conferidas em lei, visando o
bom funcionamento e aplicação
da LGPD.

Deve-se analisar, assim, na
escolha do Encarregado de
Proteção de Dados, se existe
algum conflito de interesses,
mesmo que potencial, a fim de 
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garantir uma atuação mais
robusta e objetiva. Pode,
inclusive, ser considerada uma
boa prática da privacidade, que a
função de Encarregado de
Proteção de Dados não seja
atribuída a quem já detém outra
função na instituição que possa
impor um potencial conflito de
interesses, como por exemplo
aqueles lotados na área de
tecnologia³ ou de  compliance.

O grande bloco de construção,
aqui, diante do contexto sensível
que circunda a proteção de dados
no setor público e a estrutura
operacional de pessoal, está
relacionado à possibilidade de se
buscar a indicação do
Encarregado externamente,
através dos modelos de
contratação previstos na
legislação administrativa.

Assim, diante da esfera de
discricionariedade permitida ao
gestor público, importante se faz 
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refletir sobre as possibilidades e
implicações quanto à indicação
de profissional para exercer essa
função, seja através da nomeação
de servidor já integrante do
quadro de pessoal (Encarregado
in-house), ou da contratação de
colaborador externo
(Encarregado as a service), pelo
que se avança na compilação da
fundamentação legal a subsidiar
essa tarefa.
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Fundamentação legal para 
 as possibilidades de
indicação do encarregado

3.1

Com amparo na legislação
administrativa, foi possível chegar
às seguintes possibilidades para
indicação do Encarregado no
setor público, enfatizando-se a
diferenciação necessária entre a
Administração Pública Direta,
Autárquica e Fundacional e
Indireta, em razão da legislação
aplicável a cada caso: 

Nomeação de servidor público já
integrante do quadro de pessoal
(art. 37, II , CF/88)   ;

Nomeação para função de
confiança ou cargo em comissão
(art. 37, V, CF/88);

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA,
AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL

INTERNAMENTE EXTERNAMENTE

Sobre a designação de função de
confiança ou ainda cargo em comissão
como contrapartida, vide a restrição do
art. 37, V, CF/88, que prevê que essas se
destinam apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento. 

Se for entendida como uma
atividade-meio, a proteção de dados
comporta a chamada “terceirização”
(as a service), a ser exercida com base
em um contrato de serviço (art. 37,
XXI , CF/88; art. 10, §7o DL 200/67 ,
arts. 1o e 3o Decreto 2271/97 , Súmula
331 III - TST    );

Abre-se a possibilidade de
contratação, nesse caso, tanto de
pessoa física como pessoa jurídica,
através de licitação (Lei n. 14.133/21)
[NOVA LEI];

Sugere-se verificar a possibilidade de
inexigibilidade de licitação com base
no art. 74, III, da Lei 14.133/21 [NOVA
LEI].
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Nomeação de empregado público
já contratado - mesma carreira
(verificar o regramento de cada
carreira);

Contratação por processo seletivo
público (art. 37, II, CF).

EMPRESAS PÚBLICAS E 
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

INTERNAMENTE

Se for entendida como uma
atividade-meio, a proteção de dados
comporta a chamada “terceirização”
(as a service), a ser exercida com
base num contrato de serviço ( art.
37, XXI, CF, DL 200/67, Decreto
2271/97, Súmula 331 III - TST). Abre-se
a possibilidade de contratação,
nesse caso, tanto de pessoa física,
como pessoa jurídica, através de
licitação (Lei n.13.303/16). 

EXTERNAMENTE

Ainda, é possível que sejam criadas estruturas
complexas, como órgãos e comitês gestores de
privacidade, dentro da entidade da
Administração Pública, para auxiliar na execução
das funções do Encarregado. 

Todavia, importante registrar que a escolha do
modelo mais adequado a cada instituição
dependerá da análise de muitos fatores internos,
levando em consideração principalmente as
implicações que cada possibilidade reflete, e
tendo em vista ainda a necessidade de se
assegurar a independência funcional do
indicado, como já mencionado anteriormente,
mas sem abrir mão da especialização que uma
boa prática de governança de dados requer.



A construção de um modelo de indicação de
Encarregado dentro do setor público mostra-se
como um grande desafio, haja vista a falta de
padronização e regulamentação específica pela
ANPD. Para a implementação do ecossistema de
proteção de dados dentro da Administração
Pública, deve-se levar em consideração não apenas
a normativa trazida pela LGPD, como também as
normas específicas de serviço público e suas
vedações. 

Aliado a isso, os prazos exíguos impostos pelo
Governo Federal para indicação do Encarregado
(vide IN SGD n. 117/2020), têm levado a soluções
diversas por todo país. De órgãos coletivos à
contratação externa com dispensa de licitação,
tudo voltado a atender estritamente às
determinações normativas e afastar a
responsabilização dos gestores públicos, ainda que
a complexidade que envolve essa indicação exija
estudos prévios quanto aos modelos disponíveis, na
busca pelo que melhor se adeque à realidade de
cada entidade. 

Uma possibilidade que se abre diante desse cenário
é a contratação de consultores externos - na forma
da lei - para auxiliar as tarefas relativas à 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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governança de dados pessoais. Entretanto, é
importante assegurar que não haja confusão
quanto à figura do Encarregado, seu status e
tarefas, sendo aquela apenas uma figura de apoio,
agregando expertise e maior sensibilidade nessa
jornada rumo à conformidade, cuja importância foi
reforçada agora em agosto de 2021, quando as
sanções previstas pela LGPD entraram em vigor, já
que esta é uma atividade perene que deve
acompanhar as instituições por toda sua existência.

Desta forma, é importante que o gestor público
esteja atento não só à normativa nacional atinente à
proteção de dados e às futuras recomendações
emitidas pela ANPD, como também às normas
administrativas que permeiam o setor público, mas
sem perder de vista que a indicação do Encarregado
deve recair sobre profissional tecnicamente
qualificado, sendo-lhe asseguradas a independência
funcional e acesso à alta administração necessárias
para o cumprimento do seu munus, ainda que para
viabilizar a implantação e manutenção de um
programa de privacidade aderente às melhores
práticas seja necessário um trabalho de apoio a ser
realizado por comitê gestor de privacidade e/ou
mesmo consultores externos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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notas de rodapé
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1 LAI, Art. 1º, Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo,
Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; 
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia
mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.

2 Dispõe sobre a indicação do Encarregado pelo Tratamento dos Dados Pessoais no âmbito
dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e
fundacional.

3 Tanto que a IN SGD/ME n. 117, já citada, em seu art. 1ª, II, traz vedação expressa nesse
sentido: (...) II - não deverá se encontrar lotado nas unidades de Tecnologia da Informação
ou ser gestor responsável de sistemas de informação do órgão ou da entidade.

4 TURKU, Helga. How to ensure you appoint an independent DPO. In ThePrivacy Advisor,
INTERNATIONAL PRIVACY PROFESSIONALS ASSOCIATION. (2020). Disponível em:
https://iapp.org/news/a/how-to-ensure-you-appoint-an-independent-
dpo/#:~:text=Review%20the%20risk%20associated%20with,making%20in%20choosing%20a
%20DPO. Acesso em: 05.abr.21.

5 Constituição Federal, 1988 - Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

6 V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo
efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos,
condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento.

https://iapp.org/news/a/how-to-ensure-you-appoint-an-independent-dpo/#:~:text=Independence%20as%20a%20core%20value,ideally%20the%20board%20of%20directors
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7 XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o
qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações.

8 Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente
descentralizada. § 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento,
coordenação, supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento
desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da
realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução
indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente
desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução. 

9 Art. 1º. No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional
poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais
ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou
entidade. § 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes,
informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de
prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta. § 2º
Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias
funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa
disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente,
no âmbito do quadro geral de pessoal. Art. 3º. O objeto da contratação será definido de
forma expressa no edital de licitação e no contrato exclusivamente como prestação de
serviços. 

10 (...) III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de
vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços
especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade
e a subordinação direta. 
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