
 

 

RESOLUÇÃO DEN 5/2021 

Dispõe sobre a nomeação do DPO da                  
União dos Escoteiros do Brasil (UEB) 

Considerando: 

a) o disposto na Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados – LGPD); 

b) o estabelecido na Resolução DEN 01/2020; 
c) o previsto na Política de Tratamento de Dados dos Escoteiros do Brasil. 

A Diretoria Executiva Nacional (DEN) da UEB, fazendo uso de suas atribuições 
estatutárias, RESOLVE: 

Art. 1º. Nomear o dirigente Felipe Eduardo Portela de Paulo, registro UEB nº. 310390, para o 
exercício do cargo de Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (Data Protection 
Officer / DPO),  função essa de caráter voluntária no âmbito da UEB, tendo como canal oficial 
de contato o e-mail dpo@escoteiros.org.br  

Art. 2º. Serão atribuições do DPO aquelas previstas na LGPD e em normas complementares 
estabelecidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), na forma da Lei 
Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018, garantindo e gerenciando a total adesão da 
instituição no que tange à regulação em vigor, em especial as seguintes: 

I - Aceitar reclamações e comunicações dos titulares de dados pessoais, prestar 
esclarecimentos e adotar providências; 
II - Receber comunicações da ANPD e adotar providências; 
III - Orientar os funcionários, contratados e voluntários da UEB a respeito das práticas a serem 
tomadas em relação à proteção de dados pessoais; e 
IV - Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador de dados ou 
estabelecidas em normas complementares. 
 
Art. 3º. Caberá ao Escritório Nacional divulgar publicamente, de forma clara e objetiva, as 
informações do DPO no sítio eletrônico da UEB, inclusive o seu currículo. 

Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação oficial e revoga as 
disposições em contrário. 

Curitiba/PR, 13 de agosto de 2021. 

 

 

Rafael Rocha de Macedo 
Diretor-presidente da DEN 
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ANEXO I – CV do DPO nomeado 
 

FELIPE EDUARDO PORTELA DE PAULO 
 

Advogado responsável pelo jurídico na América do Sul de multinacional norueguesa, líder 
no ramo da indústria marítima, com anos de experiência corporativa, em especial no tema 
transacional, atualmente sendo o DPO para o Brasil.  
Ampla bagagem e vivência internacional, em mais de 40 países, trabalhando de forma 
voluntária em atividades e projetos de desenvolvimento social, gerenciamento de equipes, 
treinamento de recursos adultos e inserção da juventude em processos de decisão, com 
experiência em organizações não-governamentais e agências governamentais 
internacionais, em especial a Organização das Nações Unidas (ONU).  
Possui formação pelas principais faculdades do país, em especial pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). 
Associado à International Bar Association e American Bar Association, em seções de Young 
Laywer, Business e Antitrust.  
Membro da Associação Brasileira de Direito Marítimo, YoungShips e Coordenador do Legal 
Cttee. da Norwegian Brazilian Chamber of Commerce - Rio de Janeiro (2021-2022, Vice-
coordenador 2021-2021) de mecanismos de compliance, LGPD e ethical decisions. 
Ampla Bagagem em ethical decisions, LGPD/GDPR e compliance/Integridade. 
 
2016-2021 – Assessor Jurídico da área Cível da Região Escoteira de São Paulo  
2013-2016 – Comissário Internacional dos Escoteiros do Brasil 
2011-2014 – Assessor Juvenil do Comitê Mundial Escoteiro (WOSM) – Presidente do Fórum 
Mundial Escoteiro de Jovens  
2009-2011 – Coordenador do Núcleo Nacional de Jovens Líderes – Membro do Conselho de 
Administração Nacional (CAN) dos Escoteiros do Brasil 
Atuou na Equipe Mundial de Métodos Educativos da Organização Mundial do Movimento 
Escoteiro (WOSM), colaborando com a Política Mundial de Envolvimento Juvenil e Frame da 
WB. 
Coautor do Manual Prático de Atuação no Regime Disciplinar e de guias e manuais da 
atualização do Programa Educativo dos Escoteiros do Brasil, lançados no período de 2010 a 
2013. 
Atuou em diversas posições do nível Local dos Escoteiros do Brasil em especial como 
Assistente e Chefe de Tropa Escoteira por mais de 8 anos; em nível Regional, no apoio para 
reconhecimento e valorização de voluntários; e na esfera internacional participou de diversas 
atividades: Jamborees Mundiais, Conferências Mundiais, etc.  
Recebeu diversas condecorações estrangeiras e nacionais, em especial a Comenda 
Tiradentes, sendo Insígnia de Madeira (IM) nas linhas Dirigente Institucional e Escotista 
(Ramos Escoteiro e Sênior), assim como IM3. 
 


