
Luca Belli Nicolo Zingales  Erica Bakonyi  Yasmin Curzi Walter B. Gaspar

out/2021 policy paper

CTS-FGV DIREITO RIO

PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS E STARTUPS
Contribuições do Centro de Tecnologia e Sociedade 

da FGV Direito Rio à Consulta Pública da ANPD

https://direitorio.fgv.br/pesquisa/centro-de-tecnologia-e-sociedade


O Centro de Tecnologia e Sociedade da 
FGV Direito Rio (CTS-FGV) congratula a 
Autoridade Nacional de Proteção de Da-
dos pela iniciativa da consulta e audiên-
cias públicas, ambos exemplos de como 
a democracia participativa pode fomen-
tar o aprimoramento da regulamenta-
ção. Entendemos que a participação 
social é fundamental para a criação de 
um panorama regulatório que se adapte 
às particularidades dos entes regula-
dos, considerando suas diferentes di-
mensões – técnicas, econômicas e  

sociais –,  sem deixar de lado os direitos 
dos titulares. Esperamos que as reco-
mendações a seguir possam comple-
mentar e aprimorar o regime proposto, 
visando o fomento de um efetivo mo-
delo de proteção de dados para micro 
e pequenas empresas e startups no 
Brasil.

Este documento apresenta a contribui-
ção do CTS-FGV de forma pormenoriza-
da e está organizado por artigos, tendo 
em vista ser esta a modalidade adotada 
para a contribuição na Plataforma Parti-
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cipa + Brasil. Trazemos maior destaque 
para alguns pontos que acreditamos 
tratarem de questões cruciais para a 
efetivação de princípios da Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). Estes são 
explicados com mais detalhamento na 
análise dos artigos 4º, 6º, 7º, 10º e 13º 
da resolução proposta. Este documento 
também traz sugestões de alteração da 
redação dos dispositivos 8º e 15º, em 
seu parágrafo 1º, e 19º, da resolução 
proposta. Por fim, o documento toma 
uma postura proativa, oferecendo como 
anexo sugestões para a disponibilização 
posterior pela Autoridade de (1) uma 
auto-declaração das empresas como 
agentes de tratamento de pequeno por-
te, bem como (2) uma avaliação simplifi-
cada de tratamento de dados pessoais 
e; (3) um aviso de autoavaliação simpli-
ficada.  

De forma geral, o CTS-FGV compreende 
que a proposta da Autoridade dedica-se 
a construir um sistema que não seja de-
masiadamente oneroso para pequenos 
atores e, de tal modo, não desincentive 
nem a inovação, nem a incorporação 
de valores da legislação. No entanto, 
consideramos que a via proposta deixa 
lacunas e potencialmente pode gerar 
o esvaziamento de princípios e valores 
fundamentais da legislação, a partir da 

opção por uma abordagem que excessi-
vamente abre espaços para dispensas e 
flexibilizações.

A nosso ver, são indesejáveis, principal-
mente, as dispensas (1) de manutenção 
de registros de operação e (2) de indica-
ção de um Encarregado (3) de portabi-
lidade – três pilares fundamentais para 
o exercício de direitos pelos titulares. 
Nestes eixos, recomendamos:

• A pormenorização de deveres dife-
renciados de portabilidade, com o 
estabelecimento de padrões simpli-
ficados e de ferramentas práticas e 
iniciativas pedagógicas por parte da 
Autoridade;

• A manutenção dos registros de ope-
ração, com o provimento pela Au-
toridade de modelos simplificados 
e ferramentas voltadas a auxiliar as 
pequenas e microempresas. Acre-
ditamos que a dispensa pode repre-
sentar o abandono dos princípios da 
transparência, da responsabilização 
e da prestação de contas, bem como 
esvaziar de sentido os esforços por 
uma postura ativa de cuidado com o 
tratamento de dados pessoais;

• Uma reforma do texto proposto 
sobre a dispensa de encarregados 
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para remover a ressalva inserta no 
caput do artigo 3º e aprimorar a exi-
gência de um canal de comunicação 
alternativo, introduzida pelo parágra-
fo único do artigo 13. Chama aten-
ção que a dispensa se mantenha até 
mesmo para as atividades ditas de 
“alto risco” e “larga escala” – ativida-
des para as quais um rápido canal de 
atendimento especializado poderia 
ser mais efetiva e menos custosa 
para os agentes de pequeno porte. 
Neste contexto, também, ferramen-
tas e ações educativas poderiam 
auxiliar os entes regulados.

De forma geral, chamamos atenção 
para o fato de que a Autoridade deveria, 
a priori, esclarecer padrões técnicos, 
modelos e processos de avaliação 
para, apenas então, instituir dispensas 
e flexibilizações. Também propusemos 
(1) a retirada da autorização de anoni-
mização dos dados, até a definição de 
procedimentos técnicos para sua im-
plementação; (2) a mudança da classifi-
cação das empresas, demasiadamente 
calcada na faixa de rendimentos e na 
legislação empresarial; e (3) que a Auto-
ridade exerça seu poder normativo com 
maior função pedagógica para a melhor 
compreensão dos entes regulados. 
Nestes eixos, recomendamos:

• Que a escolha pela anonimização 
seja retirada do texto proposto até 
que procedimentos adequados se-
jam definidos pela Autoridade, para 
que micro e pequenas empresas se-
jam capazes de implementar a técni-
ca de forma segura.

• Uma classificação mais pormenori-
zada dos entes regulados, a qual se 
adaptaria melhor à realidade do mer-
cado - levando em conta os tipos de 
dados processados, as formas de 
processamento e o nível de aperfei-
çoamento tecnológico. Entendemos 
que a classificação empresarial pro-
posta é inadequada e que a dinâmica 
de autoavaliação do enquadramento 
nesta classificação poderá culminar 
em insegurança jurídica e descum-
primento da norma.

• Por fim, a adoção de uma abordagem 
mais pedagógica, com modelos, fer-
ramentas e ações educativas, a qual 
poderia representar um meio-termo, 
talvez mais eficaz, mostrando o ca-
minho aos entes regulados sem criar 
um ambiente desregulado e nocivo à 
própria proteção de dados.
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O artigo 2º da referida resolução se pro-
põe a caracterizar os atores e instituições 
que podem ser contemplados pela dis-
pensa ou flexibilização no tratamento de 
dados de pequena escala. Dessa forma:

MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE

Em seu inciso primeiro dispõe que “mi-
croempresas e empresas de pequeno 
porte” são quaisquer “sociedade em-
presária, sociedade simples, empresa 
individual de responsabilidade limitada e 

o empresário a que se refere o art. 966 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil), incluído o microem-
preendedor individual, devidamente re-
gistrados no Registro de Empresas Mer-
cantis ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, que se enquadre nos termos 
do art. 3º da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006”.

Seguindo as legislações referenciadas 
no artigo, (1) o art. 966 do Código Ci-
vil considera como empresário “quem 
exerce profissionalmente atividade eco-

ARTS. 2º E 3º: 

AGENTES DE 

TRATAMENTO 

SUJEITOS AO 

REGIME ESPECIAL
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nômica organizada para a produção ou 
a circulação de bens ou de serviços”, 
desconsiderando em seu parágrafo 
único aquele que “exerce profissão in-
telectual, de natureza científica, literária 
ou artística, ainda com o concurso de 
auxiliares ou colaboradores, salvo se 
o exercício da profissão constituir ele-
mento de empresa”.

Já a compreensão de microempreende-
dores está vinculada (2) ao art. 3º da Lei 
Complementar 123/06, o qual considera 
como (destaques nossos)

microempresas ou empresas de pequeno 
porte, a sociedade empresária, a socieda-
de simples, a empresa individual de res-
ponsabilidade limitada e o empresário a 
que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), 
devidamente registrados no Registro de 
Empresas Mercantis ou no Registro Civil 
de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em 
cada ano-calendário, receita bruta igual 
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais); e

II - no caso de empresa de pequeno 
porte, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais).

O artigo 3º da LC 123 traz em seu pará-
grafo 4º hipóteses em que o tratamento 
jurídico diferenciado proposto não po-

derá se aplicar a determinadas pessoas 
jurídicas, dentre elas, (1) quando houver 
participação de outra pessoa jurídica 
em seu capital; (2) que são filiais, sucur-
sais, agências ou representações no 
país de empresa com sede no exterior; 
(3) que possuem pessoas físicas inscri-
tas como empresárias ou sócias de ou-
tras empresas enquadradas na LC 123, 
com participação no capital; para citar 
algumas das muitas hipóteses que pro-
curam limitar o tratamento diferenciado 
de empresas. A intenção do legislador 
foi clara em buscar resguardar o orde-
namento jurídico de possíveis tratamen-
tos injustos para empresas que podem 
aparentar possuir estruturas pequenas, 
mas que, em realidade, possuem diver-
sificação de capital e outros elementos 
que podem produzir a compreensão de 
que não se tratam, de fato, de microem-
presas e empresas de pequeno porte.

Desse modo, é fundamental que, na 
declaração com fins de comprovação 
de contemplação em tais atividades, 
seguindo o art. 4º da referida resolução, 
a ANPD considere não apenas o regis-
tro realizado pelas empresas, ou suas 
faixas de lucratividade, mas também e, 
fundamentalmente, as exceções levan-
tadas pelo parágrafo 4º do art. 3º da LC 
123/2006, a fim de evitar que entidades 
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que prestam serviços para, ou integram 
grupos de empresas maiores, ou que 
possuem participação em seu capital 
de outros grupos, sejam abarcadas pelo 
tratamento simplificado, ainda que de-
vessem subsumir-se às hipóteses do 
art. 13 da resolução.

STARTUPS

Em relação às startups (inciso II, art. 
2º da resolução), há preocupação em 
relação à possível definição demasia-
damente abrangente da norma para 
fins de simplificação do tratamento de 
dados. A LC 182/2021, conhecida como 
“Marco Legal das Startups”, é advento 
recente que veio para facilitar o ingres-
so e a atuação destas estruturas inova-
doras no mercado. Desta forma, define 
como elegíveis para o tratamento espe-
cial (art. 4º, §1º):

o empresário individual, a empresa indi-
vidual de responsabilidade limitada, as 
sociedades empresárias, as sociedades 
cooperativas e as sociedades simples:

I - com receita bruta de até R$ 
16.000.000,00 (dezesseis milhões de 
reais) no ano-calendário anterior ou de 
R$ 1.333.334,00 (um milhão, trezentos e 
trinta e três mil trezentos e trinta e quatro 
reais) multiplicado pelo número de me-
ses de atividade no ano-calendário an-
terior, quando inferior a 12 (doze) meses, 
independentemente da forma societária 
adotada;

II - com até 10 (dez) anos de inscrição no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ) da Secretaria Especial da Receita 
Federal do Brasil do Ministério da Econo-
mia; e

III - que atendam a um dos seguintes re-
quisitos, no mínimo: a) declaração em seu 
ato constitutivo ou alterador e utilização 
de modelos de negócios inovadores para 
a geração de produtos ou serviços, nos 
termos do inciso IV do caput do art. 2º da 
Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004; 
ou b) enquadramento no regime especial 
Inova Simples, nos termos do art. 65-A da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006.

Tal Marco Legal foi desenvolvido com o 
intuito de incentivar o mercado de ino-
vação, sobretudo no campo tecnológi-
co, que tem sido fomentado nas últimas 
décadas, trazendo ainda um sandbox 
regulatório específico. No entanto, não 
se preocupa em trazer distinções sobre 
suas atividades – as quais, por sua vez, 
podem ser de extrema relevância para a 
proteção de dados pessoais.  A legisla-
ção, nesse sentido, é ampla o suficiente 
para contemplar tanto pequenas e no-
vas empresas, como startups já bem 
consolidadas no mercado. 

CRÍTICAS AO MODO DE DEFINIÇÃO 
ESCOLHIDO

A resolução previu exceções ao regime 
de flexibilização e dispensa das obri-
gações sobre tratamento de dados a 
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agentes de pequeno porte em seu art. 
3º, tais como “agentes de tratamento de 
pequeno porte que realizem tratamen-
to de alto risco e em larga escala para 
os titulares” (caput), salientando que 
tratamento de alto risco é aquele que 
envolve (art. 3º, §1º, I, II, III e IV) dados 
sensíveis ou dados de grupos vulnerá-
veis, incluindo crianças e adolescentes 
e idosos, de acordo com as definições 
presentes, respectivamente, no Esta-
tuto das Crianças e dos Adolescentes 
(Lei 8.069/90) e no Estatuto do Idoso 
(Lei nº 10.741/03); vigilância ou controle 
de zonas acessíveis ao público; uso de 
tecnologias emergentes, que possam 
ocasionar danos materiais ou morais 
aos titulares, tais como discriminação, 
violação do direito à imagem e à repu-
tação, fraudes financeiras e roubo de 
identidade, ou tratamento automatizado 
de dados pessoais que afetem interes-
ses dos titulares.

No entanto, tais exceções, sobretudo 
aquelas previstas nos incisos III e IV, 
grifados acima, carecem de definições 
mais assertivas e podem ser relativiza-
das no caso concreto. Seria importante 
que a resolução, neste ponto, fosse 
acompanhada de definições mais espe-
cíficas sobre o tipo de tratamento que é 
esperado de tais empresas no intuito de 

produzir uma cultura de maior adesão e 
maior compreensão da  legislação, bem 
como, segurança jurídica.

Recomendamos a adoção de classifi-
cação empresarial pautada não apenas 
pelo tamanho da empresa, represen-
tado pela sua receita, mas também, e 
principalmente, pelas características 
do tratamento de dados pessoais rea-
lizado. A classificação  atualmente pro-
posta cria categorias demasiadamente 
inclusivas, por exemplo, ao aplicar o 
mesmo tratamento a empresas que 
apresentem receita bruta entre 360.000 
reais e 4.800.000 reais. Dentro desta 
mesma faixa pode haver, e certamente 
haverá, desde empresas para as quais o 
tratamento de dados é mero subprodu-
to de uma atividade principal diversa até 
empresas cujo negócio central é tratar 
dados.

Para fazer frente à questão, poderá ser 
útil buscar inspiração na experiência 
internacional. O Regulamento Geral de 
Proteção de Dados europeu, por exem-
plo, ao traçar limites para a sua aplica-
bilidade baseados nas características 
dos entes regulados, prevê a dispensa 
de manutenção de registros. Isto se 
aplica no caso de empresas que empre-
gam menos do que 250 pessoas. Como 
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atesta o Considerando 13 (Recital 13) 
do RGPD, a “noção de micro, pequena 
e média empresa deve ser derivada do 
artigo 2º do Anexo da Recomendação 
da Comissão 2003/361/EC”. Esta, por 
sua vez, diz o seguinte1:

Artigo 2

Quadro de funcionários e tetos financei-
ros que determinam as categorias da 
empresa

1. A categoria de micro, pequenas e mé-
dias empresas (PME) é constituída por 
empresas que empregam menos de 250 
pessoas e têm um volume de negócios 
anual não superior a 50 milhões de euros 
e/ou um balanço total anual não superior 
a 43 milhões de euros.

2. Na categoria das PME, uma pequena 
empresa é definida como uma empresa 
que emprega menos de 50 pessoas e 
cujo volume de negócios anual e/ou ba-
lanço total anual não excede 10 milhões 
de euros.

3. Na categoria das PME, uma microem-
presa é definida como uma empresa que 
emprega menos de 10 pessoas e cujo 

1.  Disponível em: Recomendação da Comissão Europeia 2003/361/EC (Último acesso em: 
24/09/2021). 

2.  Tradução dos autores. Original: Article 2 Staff headcount and financial ceilings determining en-
terprise categories. 1. The category of micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) is made 
up of enterprises which employ fewer than 250 persons and which have an annual turnover not 
exceeding EUR 50 million, and/or an annual balance sheet total not exceeding EUR 43 million. 2. 
Within the SME category, a small enterprise is defined as an enterprise which employs fewer than 
50 persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not exceed EUR 10 
million. 3. Within the SME category, a microenterprise is defined as an enterprise which employs 
fewer than 10 persons and whose annual turnover and/or annual balance sheet total does not ex-
ceed EUR 2 million. 

3.  Art. 30(5), GDPR. 

volume de negócios anual e/ou balanço 
total anual não excede 2 milhões de eu-

ros.2

Ou seja, o regulamento europeu provê 
classificação baseada não apenas na 
receita bruta das empresas, mas tam-
bém em seu quadro de empregados, 
apresentando, ainda, subdivisões mais 
pormenorizadas. O regulamento ainda 
vai além: mesmo a empresa que, devi-
do às características citadas, estaria 
dispensada da obrigação em questão 
pode ser trazida de volta ao jugo da nor-
ma3:

As obrigações a que se referem os n.os 1 e 
2 não se aplicam às empresas ou organi-
zações com menos de 250 trabalhadores, 
a menos que o tratamento efetuado seja 
suscetível de implicar um risco para os 
direitos e liberdades do titular dos dados, 
não seja ocasional ou abranja as catego-
rias especiais de dados a que se refere o 
artigo 9o, n.o 1, ou dados pessoais relativos 
a condenações penais e infrações referi-
do no artigo 10o.

out/2021 policy paper

CTS-FGV DIREITO RIO

10

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF
https://direitorio.fgv.br/pesquisa/centro-de-tecnologia-e-sociedade


A norma, portanto, estabelece um triplo 
critério para o enquadramento na dis-
pensa. Dois são referentes às caracte-
rísticas estruturais da empresa e um ou-
tro conjunto de critérios faz referência, 
em última análise, às características do 
tratamento de dados pessoais realiza-
do. Vai muito além, portanto, da classifi-
cação proposta pela minuta, que se res-
tringe a seguir as faixas de receita bruta 
dispostas nas LC 182/21 e 123/06.

Ainda que a minuta proponha uma ex-
ceção às dispensas e flexibilizações 
para pequenas empresas que realizem 
tratamento de dados “de alto risco e em 
larga escala” (art. 3º, caput), esta espe-
cificação ainda é insuficiente para efe-
tivamente refletir a realidade do cenário 
de micro e pequenas empresas e star-
tups no Brasil. Conforme o texto atual, a 
classificação está dividida basicamen-
te em dois campos: o dos agentes de 
tratamento de pequeno porte que não 
realizam tratamento “de alto risco e em 
larga escala” e os que o fazem.

Seria recomendável que cada uma das 
subcategorias que compõem a classe 
de agentes de tratamento de pequeno 
porte – “microempresas, empresas de 
pequeno porte, startups e pessoas ju-

4.  Disponível em: CCPA, 1798.140 (Último acesso em: 24/09/2021).  

rídicas sem fins lucrativos, que tratam 
dados pessoais, e pessoas naturais e 
entes despersonalizados que realizam 
tratamento de dados pessoais” (art. 
2º, IV, da minuta) – tivesse obrigações 
diferenciadas de acordo com o perfil 
próprio de seu grupo. Além disso, seria 
importante que novas especificações 
fossem criadas, por exemplo, conside-
rando que o tratamento de dados pes-
soais seja ocasional, represente uma 
atividade secundária ou atividade prin-
cipal do modelo de negócios dos agen-
tes de tratamento de pequeno porte.

Exemplos de como os critérios de clas-
sificação devem ser multidimensionais 
também aparecem na legislação de pri-
vacidade de consumidores da Califórnia 
(California Consumer Privacy Act, ou 
CCPA, de 2018) e na lei de privacidade 
australiana. Para enriquecer a norma-
tização a respeito dessa classificação, 
verifica-se que a primeira adota a se-
guinte  definição de negócios4:

(c) “Negócios” significa:

(1) Sociedade unipessoal, parceria, so-
ciedade de responsabilidade limitada, 
corporação, associação ou outra entidade 
legal que é organizada ou operada para 
o lucro ou benefício financeiro de seus 
acionistas ou outros proprietários, que 
coleta informações pessoais dos con-
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sumidores, ou em nome das quais tais 
informações são coletadas e que sozi-
nhas, ou em conjunto com outros dados, 
determinam as finalidades e os meios de 
processamento das informações pessoais 
dos consumidores, que fazem negócios 
no Estado da Califórnia e que satisfazem 
um ou mais dos seguintes limites:

(A) Com receita bruta anual superior 
a vinte e cinco milhões de dólares ($ 
25.000.000), conforme ajustada de acor-
do com o parágrafo (5) da subdivisão (a) 
da Seção 1798.185.

(B) [Empresa que] sozinha ou em coope-
ração, anualmente compra, recebe para 
fins comerciais da empresa, vende ou 
compartilha com fins comerciais, isola-
damente ou em cooperação, as informa-
ções pessoais de 50.000 ou mais consu-
midores, residências ou dispositivos.

(C) [Empresa que] obtém 50% ou mais de 
suas receitas anuais da venda de informa-
ções pessoais dos consumidores.5

As condições impostas pela norma para 
o enquadramento no regime de prote-
ção de dados parecem ter o objetivo 
de atingir empresas de grande porte, 
aquelas para as quais o tratamento de 
dados representa elemento central da 

5.  Tradução dos autores. Original: (c) “Business” means: (1) A sole proprietorship, partnership, limi-
ted liability company, corporation, association, or other legal entity that is organized or operated 
for the profit or financial benefit of its shareholders or other owners, that collects consumers’ per-
sonal information, or on the behalf of which such information is collected and that alone, or jointly 
with others, determines the purposes and means of the processing of consumers’ personal infor-
mation, that does business in the State of California, and that satisfies one or more of the following 
thresholds: (A) Has annual gross revenues in excess of twenty-five million dollars ($25,000,000), 
as adjusted pursuant to paragraph (5) of subdivision (a) of Section 1798.185. (B) Alone or in com-
bination, annually buys, receives for the business’s commercial purposes, sells, or shares for com-
mercial purposes, alone or in combination, the personal information of 50,000 or more consumers, 
households, or devices. (C) Derives 50 percent or more of its annual revenues from selling consu-
mers’ personal information.

atividade de negócio ou aquelas que 
tratam grande volume de dados. Assim 
como o RGPD, a norma faz uso de múlti-
plos critérios que cobrem aspectos dis-
tintos tanto do próprio negócio quanto 
das operações de tratamento de dados 
realizadas, reconhecendo que mesmo 
empresas com faturamento menor do 
que o mínimo disposto no item (c)(1)(A) 
podem tratar volumes não desprezíveis 
de dados ou ter o tratamento de dados 
como foco principal do negócio.

A autoridade australiana de proteção 
de dados (Office of the Australian Infor-
mation Commissioner) também provê 
um exemplo esclarecedor a respeito da 
criação de regimes especiais para em-
presas de distintos portes. A Autoridade 
observa que pequenas empresas são 
aquelas que têm um rendimento anual 
menor do que 3 milhões de dólares 
australianos, o que equivale, no câmbio 
atual, a cerca de 11 milhões de reais. Em 
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seu documento de apresentação sobre 
a “Privacy Act for Small Business”6, a 
autoridade fala também que tal renda 
abrange a lucratividade de todas as fon-
tes – não incluindo ativos já detidos.

De forma mais restritiva, a autoridade 
preferiu dispor, taxativamente, que de-
vem seguir esta normativa quaisquer 
empresas, ainda que pequenas, que:

1. se encaixem em serviços de saúde;

2. que negociem/troquem informações 
pessoais;

3. que sejam contratantes sob contra-
tos de Commonwealth;

4. que operem bancos de dados de 
locação e órgãos de relatório de cré-
dito;

5. que sejam entidades relatoras para 
fins da Lei de Combate à Lavagem 
de Dinheiro e ao Financiamento do 
Terrorismo de 2006;

6. que sejam associações de funcio-
nários registradas ou reconhecidas 
pela Lei de Trabalho Justo de 2009;

7. que conduzam votações protegidas;

8. que sejam credenciadas no sistema 
de direitos de dados do consumidor;

6.  Disponível em: ALRC. Background (Último acesso em: 24/09/2021). 

9. que sejam relacionadas a empresas 
cobertas pela Lei de Privacidade;

10. que estejam prescritas pelo instru-
mento regulatório de privacidade de 
2013; ou

11. que tenham optado por compliance 
com a Lei de Privacidade.

A opção do legislador australiano veio 
no sentido de trazer equilíbrio entre a 
manutenção da efetividade da regula-
ção e a aplicação da legislação – trazen-
do explicitamente exceções taxativas a 
empresas considerando as atividades 
que apresentam potencial risco, inde-
pendentemente de seu porte. Institui, 
assim, na mesma linha dos demais 
exemplos descritos, uma categorização 
baseada em múltiplos fatores - desde 
características da própria empresa até 
características da operação de trata-
mento de dados realizada.

A DISPENSA PARA TRATAMENTO DE 
DADOS DE FUNCIONÁRIOS

A LGPD é uma legislação delineada 
para regular tratamentos de dados 
com o objetivo de proteger direitos de 
pessoas físicas/naturais. A exclusão 
de “espécies”/”tipo”/”classificação” – 
como funcionários, clientes/consumi-
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dores, colaboradores ou terceiros – de 
titulares de dados para flexibilizar tais 
direitos não apresenta fundamentação 
razoável e/ou compreensível por cons-
trução lógica. É ainda mais complexo 
referenciar “funcionários”, haja vista a 
vulnerabilidade e a hipossuficiência do 
profissional na relação contratual – que 
a própria sistemática prática depreendi-
da das lições aprendidas da experiência 
e jurisprudência europeia corrobora ao 
afastar a base do consentimento face 
às relações de trabalho.

Independentemente da classificação da 
empresa pelas balizas de rendimento 
anual, convém destacar hipóteses nas 
quais prestam-se serviços de trabalho 
temporário (“body shop”) e, portanto, 
o consequente número expressivo de 
funcionários. Tratando-se de uma das 
atividades-fim, não seria razoável man-
ter a exceção na medida em que tais 
profissionais demandarão – no mínimo 
– conscientização e treinamentos refe-
rentes à privacidade, proteção de dados 
e segurança da informação, para futuras 
alocações. Neste contexto, o ônus a ser 
suportado pelos agentes de tratamen-
to de pequeno porte seria ainda mais 
reduzido, caso  a ANPD cumprisse a 
função pedagógica destacada acima, 
fornecendo material educativo em for-
mato padronizado e simplificado, a fim 
de auxiliar os agentes – o que seria mais 

eficaz para assegurar o respeito aos di-
reitos dos titulares ao invés de comple-
tamente os desonerar.

Para além, nesse mesmo cenário, a 
exclusão referente à gestão adminis-
trativa pode, eventualmente, envolver 
perfilhamentos os quais, em quantidade 
expressiva, podem expor os titulares de 
dados a risco e a suportar ações dis-
criminatórias. A flexibilização proposta 
pelo parágrafo é temerosa e, nesses 
termos, merece ser afastada. Outros-
sim, respectivo processo de gestão ad-
ministrativa – e, provavelmente, em uma 
de suas vertentes, perfilhamento – po-
derá embasar-se no legítimo interesse, 
o que sobreleva relevância de princípios 
como o da transparência e eventual ne-
cessidade de produção de relatório de 
impacto (art. 10, § 3º).

Ante o exposto, propõe-se exclusão do 
parágrafo ou, por conclusão contrária 
ao que se defende, alternativamente, 
a adequação do texto nos termos que 
seguem: “Para fins deste artigo não será 
considerado tratamento de larga escala 
o tratamento de dados de funcionários 
ou para fins exclusivos de gestão admi-
nistrativa do agente de tratamento de 
pequeno porte, salvo quando a ativida-
de-fim da empresa envolver serviços de 
trabalho temporário”.
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UMA MELHOR DEFINIÇÃO DE ESCOPO

É importante o reconhecimento de que 
há hipóteses em que mesmo operações 
de tratamento de dados empreendidas 
por empresas de pequeno porte ou nas-
centes podem envolver riscos significa-
tivos para os titulares de dados. As refe-
ridas exceções ao regime especial são 
fundadas nos conceitos de “alto risco” 
e de “larga escala”, que merecem ser 
tratados em maiores detalhes para que 
a sociedade compreenda com precisão 
as hipóteses em que se lhe aplicarão os 
termos da regulação proposta.

Quanto à definição do “alto risco”, vale 
olhar para a experiência europeia. O 
próprio Regulamento Geral sobre Pro-
teção de Dados enumera exemplos do 
tipo, como o perfilamento baseado em 
processamento automatizado, o pro-
cessamento em larga escala de dados 
de caráter especial (dados sensíveis) e 
o monitoramento sistemático de áreas 
públicas compartilhadas7. Estes tipos 
estão vislumbrados pela regulação pro-
posta, porém há outros exemplos de 

7.  Disponível em: GDPR, art. 35(1) (Último acesso em: 24/09/2021)

8.  Disponível em: Article 29 Working Party, Guidelines on Data Protection Impact Assessment 
(DPIA) and determining whether processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Re-
gulation 2016/679. (Último acesso em: 24/09/2021).

9.  Disponível em: HBR. Disruptive Technologies: Catching the Wave (Último acesso em: 
24/09/2021).  

processamento de “alto risco”, como a 
combinação ou cruzamento de bases 
de dados e os tratamentos que, por 
si mesmos, são determinantes para o 
exercício de um direito ou o acesso a 
um serviço ou contrato8.

Um ponto da definição trazida que me-
rece análise cuidadosa é a conceitua-
ção de “tecnologias emergentes”. O 
conceito de tecnologia emergente, ou 
disruptiva, é bem conhecido nos estu-
dos de inovação9, apesar do termo ter 
se tornado lugar-comum no discurso 
público. O processo de ciência, tecnolo-
gia e inovação é longo, complexo e fre-
quentemente desemboca em resultados 
imprevisíveis, de modo que uma análise 
de antemão do que é ou não é uma tec-
nologia emergente é tarefa árdua.

Mirando esforços analíticos e regula-
tórios pretéritos em outras jurisdições, 
vê-se que essas tecnologias compreen-
didas como “emergentes” são marca-
das por profunda complexidade e têm 
potencialidades e usos ainda não com-
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pletamente concretizados ou conheci-
dos. Na seara das tecnologias digitais, 
caracterizam-se por serem fortemente 
baseadas no uso de dados (pessoais ou 
não), que são coletados e tratados de 
diversas formas10. Porém, tal categoria 
permanece extremamente elástica e 
nos parece arriscado utilizá-la como cri-
tério de isenção de obrigações. 

A redação proposta parece mirar espe-
cificamente as tecnologias emergentes 
e, dentre estas, aquelas com potencial 
para causar danos materiais ou morais 
ao titular. Parece haver a aglutinação, 
neste ponto, entre hipóteses que deve-
riam estar separadas: nem toda tecno-
logia emergente terá tal potencial e nem 
todo tratamento que o apresente en-
volverá necessariamente o uso de uma 
tecnologia emergente.

Como visto nas recomendações euro-
peias e legislações nacionais, fala-se 
mais comumente em “processamento 
que envolva o uso de novas tecnologias 
[de acordo com o estado da técnica] ou 
o uso inovador ou combinado de tecno-
logias consolidadas”11. Recomendamos 

10.  Disponível em: European Commission. Liability for emerging digital technologies. (Último aces-
so em: 24/09/2021).  

11.  Sobre isto, ver: Guidelines on Data Protection Impact Assessment (DPIA) and determining whe-
ther processing is “likely to result in a high risk” for the purposes of Regulation 2016/679 (Último 
acesso em: 24/09/2021).  

manter a menção ao processamento 
tendente a produzir danos morais ou 
materiais, mas em dispositivo separa-
do. Cria-se, assim, uma dupla proteção: 
usos “inovadores”, seja de tecnologias 
emergentes ou consolidadas, devem 
atender inteiramente aos requerimentos 
legais, dada a imprevisibilidade de seus 
efeitos; e os usos que reconhecidamen-
te envolvem potenciais danos igualmen-
te se sujeitam à força total da lei.

Uma última nota acerca da redação pro-
posta para o artigo 3º envolve o trecho 
que ressalva “a hipótese prevista no art. 
13, Parágrafo único”.  O artigo referido 
trata da dispensa da obrigação de in-
dicação de Encarregado. Ou seja, pela 
ressalva mantém-se a dispensa de indi-
cação de Encarregado justamente nas 
operações de “alto risco” e em “larga 
escala”. Isto parece desarrazoado, visto 
que são precisamente estas operações 
que requerem atenção redobrada e ca-
pacidade de resposta rápida, focada e 
especializada.
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REDAÇÃO ORIGINAL PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

Art. 3º A dispensa e a flexibilização das 
obrigações previstas nesta resolução não são 
aplicáveis a agentes de tratamento de pequeno 
porte que realizem tratamento de alto risco e 
em larga escala para os titulares, ressalvada a 
hipótese prevista no art. 13, Parágrafo único.

Art. 3º A dispensa e a flexibilização das 
obrigações previstas nesta resolução não são 
aplicáveis a agentes de tratamento de pequeno 
porte que:

I - realizem tratamento de dados pessoais de 
alto risco ou em larga escala;

II - ofereçam serviços de saúde; ou

III - derivem ao menos 50% de sua receita do 
tratamento de dados pessoais.

§1º Para fins desta resolução, será considerado 
tratamento de alto risco para os titulares, entre 
outras hipóteses, o tratamento que envolva:

I - dados sensíveis ou dados de grupos 
vulneráveis, incluindo crianças e adolescentes e 
idosos;

II - vigilância ou controle de zonas acessíveis ao 
público;

III - uso de tecnologias emergentes, que 
possam ocasionar danos materiais ou morais 
aos titulares, tais como discriminação, violação 
do direito à imagem e à reputação, fraudes 
financeiras e roubo de identidade; ou

IV - tratamento automatizado de dados pessoais 
que afetem os interesses dos titulares, incluídas 
as decisões destinadas a definir o seu perfil 
pessoal, profissional, de consumo e de crédito 
ou os aspectos de sua personalidade.

§1º Para fins desta resolução, será considerado 
tratamento de alto risco para os titulares, entre 
outras hipóteses, o tratamento que envolva:

I - dados sensíveis ou dados de grupos 
vulneráveis, incluindo crianças e adolescentes e 
idosos;

II - vigilância ou controle de zonas acessíveis ao 
público;

III - uso de tecnologias emergentes ou usos 
inovadores de tecnologias consolidadas;

V - usos que envolvam o cruzamento de bases 
de dados distintas;

VI - usos que condicionem ou determinem o 
acesso a direitos ou serviços essenciais;

VII - usos em que o tratamento de dados 
pessoais configure a atividade principal do 
agente de tratamento;

VIII - tratamento automatizado de dados 
pessoais que afetem os interesses dos titulares, 
incluídas as decisões destinadas a definir o seu 
perfil pessoal, profissional, de consumo e de 
crédito ou os aspectos de sua personalidade.
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REDAÇÃO ORIGINAL PROPOSTA DE ALTERAÇÃO

§ 3º Para fins deste artigo não será considerado 
tratamento de larga escala o tratamento de 
dados de funcionários ou para fins exclusivos de 
gestão administrativa do agente de tratamento 
de pequeno porte.

Recomendamos a remoção do parágrafo. 
Alternativamente, caso a remoção não seja 
aceita, recomendamos a seguinte redação:

§ 3º Para fins deste artigo não será considerado 
tratamento de larga escala o tratamento de 
dados de funcionários ou para fins exclusivos de 
gestão administrativa do agente de tratamento 
de pequeno porte, salvo quando a atividade-fim 
do agente de tratamento envolver serviços de 
trabalho temporário.
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O artigo 4º da resolução proposta de-
termina que:

Art. 4º Caberá ao agente de tratamen-
to de pequeno porte avaliar e, quando 
solicitado pela ANPD, comprovar o seu 
enquadramento nas disposições do art. 2º 
e do art. 3º.

Parágrafo único. A ANPD poderá alterar o 
enquadramento apresentado pelo agente 
de tratamento de pequeno porte em sua 
atividade fiscalizatória.

Disto se depreende que o agente de 
tratamento não terá qualquer obriga-
ção de reporte regular à ANPD para 
conferência e comprovação de seu en-

quadramento, devendo fazê-lo apenas 
quando requisitado pela Autoridade. 
Essa sistemática parece preocupante. A 
obrigação de reporte regular, com apre-
sentação de documentação comproba-
tória por parte do agente de tratamento, 
contribuiria para uma cultura de cons-
ciência  em relação à proteção de dados 
que, em última análise, beneficiaria os 
próprios agentes de tratamento, sendo 
igualmente salutar para os titulares.

O conjunto de dispensas e flexibiliza-
ções proposto pela resolução deve vir 

ART. 4º: 

AUTOAVALIAÇÃO DE 

SUJEIÇÃO AO REGIME 

ESPECIAL
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acompanhado de um sistema de garan-
tia de direitos dos titulares – o que pas-
sa, necessariamente, por um olhar aten-
to sobre a classificação dos agentes. 
Permitir que, por desconhecimento ou 
má-fé, agentes que realizam tratamento 
significativo se enquadrem nas hipóte-
ses de dispensa e flexibilização pode 
levar a graves violações de direitos.

Além disso, agentes que efetivamente 
tenham pequeno porte e volume des-
prezível de tratamento de dados estarão 
em situação de menor segurança jurí-
dica em um sistema de autoavaliação. 
Sem uma confirmação regular por parte 
da Autoridade, ocuparão um “limbo” 
jurídico até que sejam efetivamente re-
quisitados e recebam o parecer positivo 
ou negativo. A ignorância sobre a LGPD 
poderia assim permitir ou até justificar 
o descumprimento da lei. Caso a ANPD 
exerça sua capacidade de alteração do 
enquadramento, por exemplo, removen-
do um agente de tratamento do status 
diferenciado, já se terá configurado na 
prática um estado anterior de dispensas 
e flexibilizações. Como ficam, diante 
disto, os direitos dos titulares e a res-
ponsabilidade do agente?

Para mitigar o problema, propomos a 
instituição de um dever de declaração 

regular simplificada. A ANPD deverá 
produzir e disponibilizar modelos para 
essa declaração (anexamos a este do-
cumento um potencial modelo a ser 
adotado pela Autoridade). Isto permitiria 
ao agente de tratamento de pequeno 
porte ter indicações concretas e práti-
cas sobre o seu enquadramento e obri-
garia uma postura de auto-consciência 
constante necessária à realização da 
proteção de dados e a criação de uma 
verdadeira cultura de proteção de da-
dos que ainda falta no tecido social bra-
sileiro. 

Em paralelo, sugere-se, alternativamen-
te, eventual acordo de cooperação com 
a Receita Federal a fim de unificar am-
biente de reporte, bem como de com-
partilhar expertise adquirida pela expe-
riência com a declaração do Imposto de 
Renda (Art. 43 da Lei n. 5.172/66).
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DECLARAÇÃO DE AGENTE DE TRATAMENTO DE PEQUENO PORTE (MINUTA DE 
RESOLUÇÃO XXX DE 2021)

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº___________________, com sede _______________ (endereço completo), por in-
termédio de seu representante legal, __________ (nome completo), CPF__(nº)___, 
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta 
empresa, na presente data, que se enquadra na modalidade de:

(x) MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso I ou II do 
art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.

(x) STARTUP, conforme o § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 182, de 
01/06/2021.

(x) PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS, _________________ (identificação), 
conforme _________________(inscrição).

Declara igualmente que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º 
do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, não possuin-
do nenhum dos impedimentos previstos.

____________________(Local), ___ de _______ de 20__

_________________________________

Assinatura do Representante Legal

REDAÇÃO ORIGINAL PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
Art. 4º Caberá ao agente de tratamento 
de pequeno porte avaliar e, quando 
solicitado pela ANPD, comprovar o seu 
enquadramento nas disposições do art. 
2º e do art. 3º.

Art. 4º Caberá ao agente de tratamento 
de pequeno porte, comprovado o seu 
enquadramento nas disposições do art. 
2º e 3º, a realização anual de avaliação 
simplificada.
Parágrafo único: O formulário para 
a avaliação simplificada é aquele 
disponibilizado pela ANPD.
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AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (MINUTA 
DE RESOLUÇÃO XXX DE 2021)

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº___________________, com sede _______________ (endereço completo), por in-
termédio de seu representante legal, __________ (nome completo), CPF__(nº)___, 
DECLARA:

1.    Descreva brevemente a atividade negocial/comercial exercida na empresa: 
(máx. 300 caracteres)

 2.    Canal de Comunicação ___________________________, sob responsabilida-
de de __________________ (identificação da equipe ou do profissional).

3.    Quantidade de funcionários: __________________

4.    Quantidade de demais colaboradores, parceiros comerciais, terceiros: 
_______________________ (identificação)

5.    Quantidade mensal de clientes/consumidores (aprox.): __________________

6.    Os dados pessoais tratados estão relacionados a quais tipos de indivíduos 
(possível assinalar mais de uma opção):

a)       Funcionários (atual)

b)      Ex-funcionários

c)       Prospecção de funcionários (novos)

d)      Clientes/Consumidores (atual)

e)      Ex-Clientes/Consumidores

f)        Prospecção de Clientes/Consumidores (leads)

g)       Colaboradores externos (prestadores de serviços)

h)      Terceiros
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7.    Dados pessoais tratados (possível assinalar mais de uma opção):

a) Cadastrais (nome completo, documentação de identificação, endereço físico 
e eletrônico, telefone de contato, outros)

b)  Dependentes (dados de familiares)

c)  Dados sensíveis (saúde, biometria, religião, medidas físicas, outros)*

d) Educacionais e profissionais (CV, certificações, treinamentos, outros)

e) Financeiros (contas bancárias, salário, reembolsos, outros)

f)  Desempenho profissional e relacionamento (avaliações, queixas, advertên-
cias, outros)

g)       Outros: _________________________________

8.    * Há tratamento de dados pessoais sensíveis (art. 5º, inciso II, da Lei n.º 
13.709/2018)?

(x) SIM _____________________ (qual[is])

(x) NÃO

9.    Há tratamento de dados pessoais de grupos vulneráveis como, por exem-
plo, crianças, adolescentes ou idosos?

(x) SIM _____________________ (qual[is])

(x) NÃO

10.   São utilizadas tecnologias na atividade de tratamento de dados?

(x) SIM _____________________ (tecnologia[s]); _____________________ (país[es])

(x) NÃO

11.   São realizados tratamento automatizado de dados pessoais?

(x) SIM _____________________ (tecnologia[s]); _________________ (finalidade); 
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________________________(tipos de indivíduos); ____________________ (espaço 
geográfico); _________________ (dados pessoais)

(x) NÃO

12.   São utilizadas tecnologias de vigilância e/ou controle?

(x) SIM _____________________ (qual[is]); __________________________ (finalida-
de); _______________ (espaço geográfico de monitoramento)

(x) NÃO

13.   Há transferência internacional de dados pessoais?

(x) SIM _____________________ (país[es])

(x) NÃO

14.   Após encerramento do tratamento, os dados pessoais serão:

(x) Eliminados

(x) Anonimizados conforme os padrões estabelecidos pela ANPD1

(x) Bloqueados 

Por ser expressão da verdade, assumindo-se inteira responsabilidade, assina-se 
para que se produza efeitos legais.

____________________(Local), ___ de _______ de 20__

_________________________________

Assinatura do Representante Legal

1.  Sugere-se a manutenção desta possibilidade de tratamento, apenas na hipótese de não ex-
clusão da anonimização, contrário àquilo proposto na presente manifestação (“Art. 6o: Anonimi-
zação de dados”, p. 21-25).
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Por fim, optando-se pela adoção de um modelo simplificado de autoavaliação 
para reporte à autoridade, e sobrelevando-se o princípio transparência (art. 6º, 
VI, da LGPD), sugere-se versão resumida daquela declarada formalmente, para 
disponibilização em site profissional e/ou empresarial, sistema ou, ainda, apre-
sentação presencial, in loco, a fim de informar e orientar titulares de dados en-
volvidos de forma objetiva e padronizada. Nesse sentido, propõe-se:

AVISO DE AUTOAVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DE TRATAMENTO DE DADOS PES-
SOAIS (MINUTA DE RESOLUÇÃO XXX DE 2021)

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o 
nº___________________, com sede _______________ (endereço completo), por in-
termédio de seu representante legal, __________ (nome completo), CPF__(nº)___, 
DECLARA:

 1.    Descreva brevemente a atividade negocial/comercial exercida na empresa: 
(máx. 300 caracteres)

 2.    Canal de Comunicação ___________________________, sob responsabilida-
de de __________________ (identificação da equipe ou do profissional).

3.    Os dados pessoais tratados estão relacionados a quais tipos de indivíduos 
(possível assinalar mais de uma opção):

a)       Funcionários (atual)

b)      Ex-funcionários

c)       Prospecção de funcionários (novos)

d)      Clientes/Consumidores (atual)

e)      Ex-Clientes/Consumidores

f)        Prospecção de Clientes/Consumidores (leads)

g)       Colaboradores externos (prestadores de serviços)

h)      Terceiros
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4.   São utilizadas tecnologias na atividade de tratamento de dados?

(x) SIM _____________________ (tecnologia[s]); _____________________ (país[es])

(x) NÃO

5.   São realizados tratamento automatizado de dados pessoais?

(x) SIM _____________________ (tecnologia[s]); _________________ (finalidade); 
________________________(tipos de indivíduos); ____________________ (espaço 
geográfico); _________________ (dados pessoais)

(x) NÃO

6.   São utilizadas tecnologias de vigilância e/ou controle?

(x) SIM _____________________ (qual[is]); __________________________ (finalida-
de); _______________ (espaço geográfico de monitoramento)

(x) NÃO

7.   Há transferência internacional de dados pessoais?

(x) SIM _____________________ (país[es])

(x) NÃO

Por ser expressão da verdade, assumindo-se inteira responsabilidade, assina-se 
para que se produza efeitos legais.

____________________(Local), ___ de _______ de 20__

_________________________________

Assinatura do Representante Legal
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A redação proposta para o § 1º do arti-
go 6º institui a dispensa de portabilida-
de dos dados tratados para agentes de 
tratamento de pequeno porte. A mera 
dispensa indiscriminada, especialmente 
tendo em vista a grande amplitude da 
categoria de “agentes de tratamento de 
pequeno porte”, implica uma limitação 
considerável, e a nosso ver despro-
porcional,  de um direito crucial para o 
titular em um grande número de casos. 
Além disso, se antecipa a um passo 
necessário, qual seja, a definição de 

padrões técnicos de portabilidade e 
interoperabilidade. Nos parece que es-
tabelecer dispensas sem antes criar os 
padrões objetivos que serão dispensa-
dos inverta a lógica do processo regu-
latório. Neste sentido, lamentamos que 
a ANPD esteja propondo uma limitação 
da portabilidade antes de ter começado 
– ou mesmo planejado o começo – dos 
trabalhos de regulamentação dos pa-
drões de interoperabilidade, conforme 
o artigo 40 da LGPD. O ideal seria que 
os padrões fossem desenvolvidos an-

ART. 6º: DISPENSA DE 

PORTABILIDADE
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tes de se definir qualquer limitação ao 
direito à portabilidade e que fossem ela-
borados de maneira participativa – com 
o contributo das próprias pequenas e 
médias empresas e startups, entre os 
demais atores interessados – e, apenas 
então, que se falasse em dispensas ou 
flexibilizações.

Já existem hoje em dia soluções técni-
cas de diversos níveis de complexidade 
para a portabilidade. Experiências de 
open banking, por exemplo, demons-
tram que o uso de APIs (do inglês “appli-
cation programming interfaces”) aber-
tas para o compartilhamento de dados 
beneficiam não apenas os usuários dos 
serviços, mas as instituições financeiras 
e micro e pequenas empresas1. Similar-
mente, o esforço representado pelo pro-
jeto IndiaStack2 para reunir APIs abertas, 
com a estruturação de um rico ecossis-
tema de dados baseado na autenticação 
de identidade do sistema Aadhaar3, de-
monstra a possibilidade de construção 
de serviços digitais fundados na portabi-
lidade e de forma facilitada.

1.  Disponível em:  WHITE, Olivia; et al. Financial data unbound: The value of open data for indivi-
duals and institutions. McKinsey Global Institute Discussion Paper, junho de 2021. (Último acesso 
em: 24/09/2021).

2.  Disponível em: About – IndiaStack.  (Último acesso em: 24/09/2021).  

3.  Disponível em: Aadhaar 2.0: Creating India’s digital infrastructure (livemint.com). (Último acesso 
em: 24/09/2021).

Deveres diferenciados de portabilida-
de, com o estabelecimento de padrões 
simplificados e, especialmente, de ferra-
mentas práticas e iniciativas educativas 
por parte da Autoridade, representariam 
um meio-termo, talvez mais eficaz, entre 
o abandono total proposto e a obriga-
ção de um sistema complexo de por-
tabilidade e interoperabilidade exigível 
apenas para grandes atores. Por exem-
plo, XML e JSON são formatos ampla-
mente utilizados  por desenvolvedores 
para permitir a troca de informações 
entre diferentes computadores e aplica-
ções, independentemente do formato 
original da informação a ser transferida. 
Portanto, um nível mínimo de interope-
rabilidade poderia envolver a utilização 
de um desses padrões, e um nível mais 
avançado a capacidade de reconhecer 
formatos menos comuns, tanto na ex-
portação quanto na importação de da-
dos. O desenvolvimento de APIs e fer-
ramentas de software livre que possam 
auxiliar os controladores de dados na 
organização de dados, cumprindo suas 
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obrigações e permitindo o pleno gozo 
dos direitos do titular, ao invés de excluir 
tal possibilidade, nos parece um cenário 
mais desejável.

REDAÇÃO ORIGINAL PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
Art. 6º Os agentes de tratamento de 
pequeno porte podem atender às 
requisições dos titulares de dados 
pessoais, descritas no art. 18 da LGPD, 
por meio eletrônico ou impresso.
§1º Os agentes de tratamento de 
pequeno porte estão dispensados de 
conferir portabilidade dos dados do 
titular a outro fornecedor de serviço ou 
produto, nos termos do inciso V do art. 
18 da LGPD.

Art. 6º Os agentes de tratamento de 
pequeno porte podem atender às 
requisições dos titulares de dados 
pessoais, descritas no art. 18 da LGPD, 
por meio eletrônico ou impresso.
§1º Os agentes de tratamento de 
pequeno porte devem prover meios 
de portabilidade dos dados ao titular 
e a outros fornecedores de serviço ou 
produto, por exemplo atendendo a 
requisições de portabilidade com dados 
estruturados em formatos legíveis por 
máquina, de preferência em padrões 
abertos.
§2º A Autoridade definirá padrões de 
portabilidade simplificados  adaptados 
para agentes de tratamento de pequeno 
porte.
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A anonimização de dados é um ponto 
crucial para o exercício de direitos dos 
titulares, mas também para a seguran-
ça jurídica das empresas – sobretudo 
das de menor porte. Acreditamos que 
a Autoridade tem aqui a oportunidade 
de exercer um papel de liderança com 
uma atuação normativo-pedagógica, 
estabelecendo, preliminarmente, os 
padrões técnicos para a anonimização, 
bem como definindo modelos e proces-
sos de avaliação. Acreditamos também 
que somente após o esclarecimento 

destes padrões, modelos e procedi-
mentos, a Autoridade poderia instituir 
dispensas e flexibilizações. Isto porque 
a anonimização dos dados é, em si, um 
tema profundamente delicado, tanto do 
ponto de vista técnico, quanto do ponto 
de vista do funcionamento da Lei Geral 
de Proteção de Dados. A possibilidade 
de anonimização dá ensejo a uma am-
pliação da liberdade do controlador em 
relação aos dados tratados que deve vir 
acompanhada de controles e cuidados 
proporcionais. Porém, nenhum proces-

ARTIGO 6º, §2º: 

ANONIMIZAÇÃO DE 

DADOS
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so de anonimização pode ser conside-
rado como comprovadamente seguro e 
eficaz ad infinitum.

Este é um ponto em que uma atuação 
enérgica da Autoridade, com o estabe-
lecimento de tais patamares técnicos 
necessários para um processo de ano-
nimização razoavelmente seguro e efi-
caz, poderia demarcar claramente sua 
posição como órgão dedicado à forma-
ção de uma dinâmica de proteção de 
dados saudável e bem informada dentre 
os entes regulados. É preocupante a 
proposta de opção pela anonimização 
antes destas definições, especialmente 
considerando-se que o tema sequer fi-
gura na agenda regulatória da Autorida-
de para o período 2021-20221. De fato, 
o ideal seria que definições fossem ex-
pedidas pela Autoridade o quanto antes 
não apenas para empresas de pequeno 
porte, mas para todos os entes regula-
dos, sob risco de se instituírem práticas 
de anonimização inseguras e ineficazes, 
e se concretizarem situações fáticas de 
vulnerabilidade de titulares de dados 
pessoais.

Além disso, a redação proposta, em 
nosso entendimento, extrapola a ca-

1.  Disponível em: BRASIL, PORTARIA Nº 11, DE 27 DE JANEIRO DE 2021 DOU - Imprensa Nacional 
(Último acesso em: 24/09/2021).  

pacidade normativa de uma resolução. 
A Lei Geral de Proteção de Dados cria 
algumas hipóteses autorizativas de ano-
nimização de dados (art. 11, II, c; art. 13; 
art. 16, II e IV; art. 18, IV). Em particular, a 
lei estabelece, em seu artigo 18, IV, o di-
reito do titular de optar pela anonimiza-
ção, bloqueio ou eliminação “de dados 
desnecessários, excessivos ou tratados 
em desconformidade com o disposto 
nesta Lei”. A redação proposta pela 
LGPD efetivamente altera este direito, 
suprimindo a escolha do titular e trans-
ferindo-a ao agente de tratamento de 
pequeno porte. Bem se sabe que uma 
resolução não tem a capacidade norma-
tiva para contrariar a lei - especialmente 
quando isto se traduz na supressão de 
direitos. Assim, a redação proposta, 
além de precoce, devido à ausência de 
patamares técnicos objetivos a respeito 
da anonimização de dados, viola a hie-
rarquia das normas em nosso ordena-
mento jurídico.

Propomos a retirada da autorização de 
anonimização dos dados, visto que o 
risco de desanonimização é real e pro-
cedimentos para a sua implementação 
devem ser definidos a priori pela Auto-
ridade. O estabelecimento destes pa-
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drões será de utilidade até mesmo para 
as empresas visadas pela norma, que, 
na ausência de orientação, enfrentariam 
sozinhas, na melhor das hipóteses,  a 
tarefa particularmente desafiadora de 

anonimizar dados de forma segura, ou 
mais provavelmente ignorariam in toto o 
disposto na lei, na ausência de orienta-
ções sobre um assunto tão complexo.

REDAÇÃO ORIGINAL PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
Art. 6º Os agentes de tratamento de 
pequeno porte podem atender às 
requisições dos titulares de dados 
pessoais, descritas no art. 18 da LGPD, 
por meio eletrônico ou impresso.
§2º É facultado ao agente de tratamento 
de pequeno porte, quando solicitado 
pelo titular de dados, optar entre 
anonimizar, bloquear ou eliminar os 
dados desnecessários, excessivos ou 
tratados em desconformidade com o 
disposto na LGPD, na forma do art. 18, 
inciso IV, da LGPD.

Supressão do §2º.
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Os artigos 7º e 10 da resolução propos-
ta envolvem dispensas correlatas. O 
primeiro dispensa os agentes de trata-
mento de pequeno porte da obrigação 
de prover ao titular dos dados a decla-
ração clara e completa ordenada pelo 
art. 19, II, da LGPD. O segundo cria dis-
pensa da obrigação de manutenção de 
registros de operações de tratamento 
de dados pessoais, conforme ordenado 
pelo artigo 37 da LGPD. As propostas 
se relacionam porque o conteúdo da 
declaração e dos registros referidos se 

sobrepõem em muitos aspectos: dizem 
respeito aos dados tratados, à forma de 
obtenção e à finalidade do tratamento. 
Em verdade, a manutenção de registros 
pode ser vista como etapa necessária 
ao correto provimento de informações 
ao titular de dados a fim da correta for-
mação do consentimento, visto que, 
para que se informe sobre um tratamen-
to e o titular de dados possa concordar 
ou recusar o tratamento, é necessário 
que o mesmo esteja registrado.

 

ART. 7º E ART. 10: 

REGISTROS DE 

OPERAÇÕES DE 

TRATAMENTO 

DE DADOS
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A dispensa da manutenção de registros 
não é algo inédito. O RGPD europeu a 
institui para empresas com menos de 
250 funcionários (artigo 30(5)). O Go-
verno britânico estuda atualmente a 
possibilidade de instituí-la de forma ain-
da mais ampla, removendo a obrigação 
de manutenção de registros do artigo 
30 do RGPD, na consulta pública sobre 
a reforma da lei de implementação do 
regulamento no Reino Unido1. É interes-
sante, no entanto, estudar os motivos e 
a forma de implementação da dispensa 
para compreender se a situação é com-
parável a o que se propõe na minuta ora 
analisada.

O que propõe o governo britânico é a 
substituição de uma série de obriga-
ções pormenorizadas da lei por uma 
obrigação geral de implementação de 
um programa de proteção à privacidade 
e proteção de dados por cada ente re-
gulado (chamada “privacy management 

1.  Disponível em: Open consultation. Data: a new direction. Gov.uk, 10 de setembro de 2021. Últi-
mo acesso em: 24/09/2021).  
2.  Idem, p. 60.
3.  Tradução dos autores. Original: This requirement can involve the creation of large amounts of 
paperwork, which largely duplicates information required by other provisions in the legislation, 
particularly the requirement to provide information to data subjects. Disponível em: https://www.
gov.uk/government/consultations/data-a-new-direction. Último acesso em: 24/09/2021).  
4.  Tradução dos autores. Original: There are risks that removing the requirements under Article 30 
could hinder effective enforcement and offer less regulatory protection to data subjects. Dispo-
nível em: https://www.gov.uk/government/consultations/data-a-new-direction. Último acesso em: 
24/09/2021).   

programme”). No caso específico do de-
ver de manutenção de registros, a justi-
ficativa é a duplicação de informações2:

Este requisito pode envolver a criação de 
grande quantidade de papelada, o que 
duplica em grande medida as informa-
ções exigidas por outras disposições da 
legislação, em particular o requisito de 
fornecer informações aos titulares dos 
dados.3

O documento reconhece, no entanto, 
os graves riscos envolvidos em uma 
dispensa desse caráter, pontuando que 
“Existem riscos de que a remoção dos 
requisitos do Artigo 30 possa prejudi-
car a aplicação eficaz e oferecer menos 
proteção regulamentar aos titulares 
dos dados.”4. A dispensa proposta, na 
visão do regulador britânico, apenas se 
justifica porque outras obrigações já em 
curso preservariam a necessidade de 
manutenção de registros – eliminando-
-se, assim, apenas o problema da dupli-
cação dos mesmos:
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Os novos requisitos sob um programa 
de gerenciamento de privacidade ainda 
devem exigir que determinados registros 
sejam mantidos, mas as organizações 
terão mais flexibilidade sobre como fazer 
isso de uma forma que reflita o volume e 
a sensibilidade das informações pessoais 
que manipulam e o(s) tipo(s) de proces-
samento de dados que realizam. Além 
disso, os Artigos 13 e 14 do RGPD no Rei-
no Unido ainda exigirão que muitas das 
mesmas informações sejam registradas 
em notificações de privacidade.5

Ou seja, mesmo uma proposta de re-
forma do regime de proteção de dados 
que se declara “pró-crescimento e pró-
-inovação”6 e que implementa dispen-
sas em muitos aspectos mais radicais 
do que as propostas pela minuta em 
análise reconhece a necessidade de 
haver algum tipo de guarda de registros 
de operações de tratamento de dados 
e não elimina totalmente as obrigações 
de manutenção de registros de opera-
ções de tratamento de dados pessoais.

Naturalmente, a análise comparada é 
um processo complexo e não se encer-
raria em alguns parágrafos. No entanto, 
uma mirada à experiência internacional 

5.  Tradução dos autores. Original: The new requirements under a privacy management program-
me would still require certain records be kept but organisations will have more flexibility about 
how to do this in a way that reflects the volume and sensitivity of the personal information they 
handle, and the type(s) of data processing they carry out. In addition, Articles 13 and 14 of the UK 
GDPR will still require much of the same information to be recorded in privacy notices. Disponível 
em: https://www.gov.uk/government/consultations/data-a-new-direction. Último acesso em: 
24/09/2021).  

6.  Idem, p. 2.

pode servir como aviso ao regulador 
nacional: a manutenção de registros 
é uma obrigação crucial para um pro-
cesso saudável de administração das 
operações de tratamento de dados, e 
não deve ser excetuada sem que se in-
terponha ferramenta alternativa, a fim 
de auxiliar os agentes a cumprir suas 
responsabilidades mais fundamentais.

Aqui, como em outros pontos da minuta 
analisada, a ANPD pode assumir papel 
mais pró-ativo e prover ferramentas 
concretas para o cumprimento dos de-
veres de forma simplificada, adaptada à 
realidade de agentes de tratamento de 
pequeno porte. Ao invés de dispensar 
a declaração de que trata o artigo 19, II, 
seria possível instituir um modelo sim-
plificado de declaração, a ser fornecido 
aos agentes sujeitos ao regime especial 
em formato editável.

Nesse sentido, ao invés da dispensa da 
obrigação de manutenção de registros, 
a ANPD pode desenvolver ferramentas 
para que a importância do processo de 
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registro seja entendida pelos regulados 
e tal processo seja facilitado e integrado 
ao atendimento dos pedidos de confir-
mação de existência ou acesso (art. 19, 
LGPD) e que as etapas de coleta, tra-
tamento e eliminação de dados sejam 
simples e automaticamente registradas. 
Isto, em acréscimo à necessária revisão 
da classificação dos entes regulados, 
tornaria o regime especial efetivamente 

específico e adaptado às realidades da 
miríade de agentes de tratamento de 
pequeno porte, contribuindo positiva-
mente à criação de uma cultura nacional 
de proteção de dados, no âmbito de uma 
dinâmica colaborativa e dialógica entre 
regulador e regulados, ao invés de pro-
por uma simples desregulamentação.

REDAÇÃO ORIGINAL PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
Art. 7º Os agentes de tratamento de 
pequeno porte ficam dispensados de 
fornecer a declaração clara e completa 
de que trata o art. 19, inciso II, da LGPD.

Art. 7º Os agentes de tratamento de 
pequeno porte deverão fornecer a 
declaração de que trata o art. 19, inciso 
II, da LGPD em formato simplificado 
com base em modelo provido pela 
Autoridade.

REDAÇÃO ORIGINAL PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
Art. 10. Os agentes de tratamento de 
pequeno porte ficam dispensados da 
obrigação de manutenção de registros 
das operações de tratamento de dados 
pessoais constante do art. 37 da LGPD.

Art. 10. A ANPD fornecerá modelos para 
o registro simplificado das atividades de 
tratamento por agentes de tratamento 
de pequeno porte.

Parágrafo único. A ANPD fornecerá 
modelos para o registro voluntário 
e simplificado das atividades de 
tratamento por agentes de tratamento 
de pequeno porte, e considerará a 
existência de tais registros para fins do 
disposto no art. 6º, inciso X e no art. 52, 
§1º, incisos VIII e IX da LGPD.

Supressão do parágrafo único.
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Em relação ao artigo 8º, sua redação 
não esclarece se a forma de disponi-
bilização das informações sobre o tra-
tamento de dados pessoais deve ser 
definida pelo titular dos dados ou pelo 
controlador. Acreditamos que a garantia 
de uma forma adequada para a com-
preensão do titular, compreendendo os 
critérios de hipossuficiência, vulnera-
bilidade e assimetria informacional que 
regem o Código de Defesa do Consu-
midor (CDC) deveria ser o norte para a 
reformulação desta regra. 

Novamente, a necessidade de que a 
ANPD exerça um papel normativo-pe-
dagógico neste tópico se faz presente. 
A apresentação de informações pelos 
controladores aos titulares também 
poderia ser norteada por critérios esti-
pulados previamente pela Autoridade, 
que poderia disponibilizar um modelo 
de prestação de tais informações em 
seu website ou, idealmente, criar um 
portal no qual tal declaração possa ser 
preenchida em formato eletrônico di-
retamente pelos agentes. Desta forma, 

ARTIGO 8º: 

APRESENTAÇÃO 

DE INFORMAÇÕES 

AOS TITULARES DE 

DADOS
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fomentaria que os titulares de dados es-
tivessem protegidos pela uniformização 
de critérios para tal prática, bem como 

preservaria a segurança jurídica das 
empresas de menor porte.

REDAÇÃO ORIGINAL PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
Art. 8º A disponibilização das 
informações sobre o tratamento de 
dados pessoais, nos termos do art. 
9º da LGPD, pode ocorrer por meio 
eletrônico ou por qualquer outra forma 
que assegure o acesso facilitado às 
informações pelo titular dos dados 
pessoais.

Art. 8º A disponibilização das 
informações sobre o tratamento de 
dados pessoais, nos termos do art. 9º 
da LGPD, deve ser realizada por meio 
eletrônico ou por qualquer forma 
que assegure o acesso facilitado às 
informações pelo titular de dados 
pessoais, seguindo os padrões 
estipulados pela ANPD.
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Face à realidade socioeconômica expe-
rimentada por respectivos atores dis-
criminados na minuta ora em análise, a 
flexibilização da regra acerca da neces-
sidade de nomeação de um encarrega-
do pelo tratamento de dados pessoais 
faz-se relevante. Apesar da nova – pro-
vável – opção legislativa, nada obsta 
a nomeação de uma equipe ou de um 
profissional que seja responsável pelo 
canal de comunicação formalizado junto 
às empresas ou startups. 

A operacionalização e o atendimento 
de eventual requisição de titulares de 
dados poderão demandar maior conhe-
cimento acerca dos fluxos e bancos de 
dados, demandando, por vezes, envol-
vimento de outros profissionais. Ante o 
exposto, e a fim de garantir, ao menos 
formalmente, o atendimento aos pra-
zos estabelecidos legalmente – ainda 
que em dobro -, acrescido à menção 
de registro simplificado e voluntário 
dos tratamentos de dados realizados, 
recomenda-se mínima estruturação 

ART. 13: DEVER DE 

INDICAÇÃO DE UM 

ENCARREGADO
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de lógica de reporte e atendimento de 
requisições (não apenas dos titulares 
de dados, mas também de autoridades 
administrativas ou judiciárias).

Recomenda-se, outrossim, que para 
cumprir sua função pedagógica da me-

lhor forma, a ANPD disponibilize mate-
rial pedagógico com informações e trei-
namento para auxiliar os encarregados/
responsáveis pela comunicação com o 
titular de dados.

REDAÇÃO ORIGINAL PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
Art. 13. Os agentes de tratamento de 
pequeno porte não são obrigados a 
indicar o encarregado pelo tratamento 
de dados pessoais exigido no art. 41 da 
LGPD.
Parágrafo único. O agente de 
tratamento de pequeno porte que 
não indicar um encarregado deve 
disponibilizar um canal de comunicação 
com o titular de dados.

Art. 13. Os agentes de tratamento de 
pequeno porte não são obrigados a 
indicar o encarregado pelo tratamento 
de dados pessoais exigido no art. 41 da 
LGPD.
§ 1º O agente de tratamento de 
pequeno porte que não indicar um 
encarregado deve disponibilizar um 
canal de comunicação com o titular de 
dados.
§ 2º A identidade e as informações 
de contato da equipe ou do 
profissional responsável pelo canal de 
comunicação deverão ser divulgadas 
publicamente, de forma clara e objetiva, 
preferencialmente no sítio eletrônico do 
controlador.
§ 3º A ANPD disponibilizará material 
pedagógico e informativo para auxiliar 
o cumprimento das obrigações dos 
encarregados.
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O conceito de “criticidade” não é defini-
do em nenhum momento na legislação, 
nem em outros instrumentos legais. 
Sugerimos a alteração do parágrafo 1º 

do artigo 15 e do artigo 19 para constar 
que se trata do conceito de “alto risco”, 
ou que o termo seja removido.

ART. 15, §1º E ART. 

19: “CRITICIDADE” DE 

DADOS TRATADOS

REDAÇÃO ORIGINAL PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
Art. 15. Os agentes de tratamento de 
pequeno porte podem estabelecer política 
simplificada de segurança da informação, 
que contemple requisitos essenciais para 
o tratamento de dados pessoais, com o 
objetivo de protegê-los de acessos não 
autorizados e de situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer forma de 
tratamento inadequado ou ilícito.

Art. 15. Os agentes de tratamento de 
pequeno porte podem estabelecer política 
simplificada de segurança da informação, 
que contemple requisitos essenciais para 
o tratamento de dados pessoais, com o 
objetivo de protegê-los de acessos não 
autorizados e de situações acidentais ou 
ilícitas de destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer forma de 
tratamento inadequado ou ilícito.
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REDAÇÃO ORIGINAL PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
§1º A política simplificada de 
segurança da informação deve 
levar em consideração os custos de 
implementação, bem como a estrutura, 
a escala e o volume das operações 
do agente de tratamento de pequeno 
porte, bem como a sensibilidade e a 
criticidade dos dados tratados diante 
dos direitos e liberdades do titular.
§2º A ANPD considerará a existência das 
políticas simplificadas de segurança da 
informação para fins do disposto no art. 
6º, inciso X e no art. 52, §1º, incisos VIII 
e IX da LGPD.

§1º A política simplificada de 
segurança da informação deve 
levar em consideração os custos de 
implementação, bem como a estrutura, 
a escala e o volume das operações 
do agente de tratamento de pequeno 
porte, bem como a sensibilidade e o 
alto risco dos dados tratados diante dos 
direitos e liberdades do titular.

REDAÇÃO ORIGINAL PROPOSTA DE ALTERAÇÃO
Art. 19. A ANPD poderá determinar 
ao agente de tratamento de pequeno 
porte o cumprimento de obrigações 
dispensadas ou flexibilizadas 
nesta Resolução, considerando as 
circunstâncias relevantes da situação, 
tais como a natureza e o volume das 
operações, os riscos para os titulares e a 
sensibilidade e a criticidade dos dados 
tratados.
Parágrafo único. A decisão de que trata 
o caput será motivada, assegurado 
o direito ao contraditório e à ampla 
defesa.

Art. 19. A ANPD poderá determinar 
ao agente de tratamento de pequeno 
porte o cumprimento de obrigações 
dispensadas ou flexibilizadas 
nesta Resolução, considerando as 
circunstâncias relevantes da situação, 
tais como a natureza e o volume das 
operações, o alto risco para os titulares 
e a sensibilidade dos dados tratados.
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