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RESUMO 

O artigo analisa a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD - com a 

publicação da Medida Provisória (MP) 869/18, de 28 de dezembro de 2019, notadamente após 

o surgimento da lei de proteção de dados pessoais no Brasil (Lei nº13.709/18). A ANPD terá 

poderes para zelar pela proteção dos dados pessoais, editar normas e procedimentos, deliberar 

sobre a interpretação da Lei Geral de Proteção de Dados, requisitar informações aos 

operadores de dados pessoais, fiscalizar e aplicar sanções em caso de violação das normas de 

proteção de dados, elaborar estudos sobre privacidade, entre outras funções. Foi também 

criado o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade ficará 

responsável por propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da 

Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD, 

elaborar relatórios, propor ações e estudos acerca da temática. A pesquisa tem como objetivo 

analisar a natureza jurídica da referida autoridade, em especial a sua vinculação à Presidência 

da República e sua criação por meio de instrumento normativo de autoridade do representante 

do Poder Executivo. É utilizado o método hipotético-dedutivo, partindo de uma análise dos 

requisitos para se editar uma MP, analisando-se, em seguida, a LNPD e as características 

essenciais para que a Agência ou Autoridade de Dados possa entrar em operação e proteger e 

regular de forma efetiva a circulação e armazenamento dos dados pessoais. Como método de 

procedimento é realizado estudo de caso a partir da MP acima identificada. É utilizada a 

técnica da revisão e pesquisa bibliográfica. São analisados os elementos essenciais e que 

devem ser atribuídos a um ente nacional para que a proteção seja efetiva e venha ao encontro 

dos princípios da novel legislação e estejam inseridos nos parâmetros internacionais do tema. 

Ao final, percebe-se a relevância de se operacionalizar a ANPD, contudo, a sua criação como 

autoridade independente e com autonomia administrativa e financeira por meio de lei federal 

trará maior segurança ao sistema jurídico de proteção de dados brasileiro. A medida 

provisória restringe o debate acerca do tema e fornece um grau de subjetividade significativo 

ao Presidente da República. O caráter de urgência e relevância desse instrumento não tem sido 

observado e redunda num fortalecimento do Presidente em termos de criação legislativa, 

abreviando o devido processo legal legislativo constitucional. E, dada a relevância da 

temática, a qual envolve a privacidade e proteção de dados sensíveis, é desejável um maior 

debate público e uma estabilidade democrática que pode ser propiciada pela segurança tanto 

do processo legislativo que a constitui como o que futuramente possa modifica-la. 
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