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FGV DIREITO SP 
Fundada em 2002, a Escola de Direito de São Paulo da Funda-
ção Getulio Vargas (FGV Direito SP) foi pensada e planejada 
para oferecer um ensino jurídico inovador e de alta qualida-
de capaz de formar profissionais preparados para enfrentar 
as complexas demandas jurídicas da sociedade contempo-
rânea. Trata-se de uma escola comprometida com práticas 
inovadoras tanto no ensino, ao utilizar métodos participa-
tivos, quanto na pesquisa, ao conduzir estudos empíricos e 
interdisciplinares com o objetivo de fortalecer as institui-
ções brasileiras e melhorar o ambiente regulatório a partir 
do interesse público e do desenvolvimento do país. 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM INOVAÇÃO (CEPI)
O Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (CEPI) surge de 
uma experiência de 10 anos de diversas atividades ligadas 
a ensino e pesquisa na FGV Direito SP. Foi criado a partir 
da fusão entre o Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação 
(GEPI), braço da escola dedicado ao debate sobre a relação 
entre o direito e novas tecnologias, e o Núcleo de Metodo-
logia de Ensino (NME), braço dedicado à formação docente, 
metodologia de ensino e ao desenvolvimento de estratégias 
de ensino para habilitar os alunos às exigências profissio-
nais do século XXI. Nossas atividades visam a promover: (i) 
a expansão da inserção de debates sobre o direito e novas 
tecnologias nos currículos de cursos jurídicos de gradua-
ção e pós-graduação; (ii) a intensificação dos impactos ge-
rados pela pesquisa realizada dentro da instituição; e (iii) 
a qualificação do debate público e a contribuição de subsí-
dios a decisões judiciais e leis e regulamentos sobre ques-
tões relacionadas à agenda de direito e novas tecnologias.
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contextualizaçãoCAPÍTULO 1
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O presente documento apresenta as contribuições realiza-
das pelos pesquisadores do Centro de Ensino e Pesquisa em 
Inovação da FGV Direito SP (CEPI FGV Direito SP) à Consul-
ta Pública nº 2/2021 da Autoridade Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD), relativa à norma de aplicação da LGPD para 
microempresas e empresas de pequeno porte. A contribui-
ção ocorreu no âmbito do projeto “O regime de proteção de 
dados pessoais da Lei Geral de Proteção de Dados e o merca-
do de startups na área de saúde”, em desenvolvimento pelo 
CEPI FGV Direito SP. 

No início do ano de 2021, a ANPD iniciou o processo de re-
gulamentação da aplicação da Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018) para o caso de micro-
empresas, empresas de pequeno porte, startups, empresas 

de inovação e pessoas físicas que tratam dados pessoais¹ - 
nesse sentido, o objeto em comento possui grande relação 
com o projeto em desenvolvimento pelo CEPI, sendo neces-
sária a análise da nova norma. 

Tal processo foi iniciado com uma tomada de subsídios 
para regulamentação, iniciada em 29/01/2021 e finalizada em 
01/03/2021. A partir disso, elaborou-se a minuta de uma reso-
lução, que foi submetida para o processo de consulta públi-

1. AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Ainda na semana interna-
cional da proteção de dados, ANPD inicia tomada de subsídios sobre micro-
empresa. Publicado em: 29 jan. 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/
pt-br/acesso-a-informacao/assuntos/noticias/ainda-na-semana-internacional-
-da-protecao-de-dados-anpd-inicia-tomada-de-subsidios-sobre-microempresa. 
Acesso em: 21 set. 2021.

CAPÍTULO 1 contextualização

https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/assuntos/noticias/ainda-na-semana-internacional-da-protecao-de-dados-anpd-inicia-tomada-de-subsidios-sobre-microempresa
https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/assuntos/noticias/ainda-na-semana-internacional-da-protecao-de-dados-anpd-inicia-tomada-de-subsidios-sobre-microempresa
https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/assuntos/noticias/ainda-na-semana-internacional-da-protecao-de-dados-anpd-inicia-tomada-de-subsidios-sobre-microempresa
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ferentes iniciativas empresariais – e, por isso, faz sentido 
buscar uma regulação mais flexível e que estimule a inova-
ção -, os direitos dos titulares de dados pessoais não podem 
ser ignorados.² Nesse sentido, dispõe que

a norma proposta (...) busca facilitar a adaptação à 
LGPD pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte, bem como para iniciativas empresariais de ca-

ca a partir do dia 30/08/2021, com prazo final no dia 14/10/2021. 
É possível consultar a minuta da resolução submetida para 
apreciação no link: https://bit.ly/minutaresolucaoanpd

Também foi prevista a realização de audiência pública 
nos dias 14 e 15 de setembro de 2021, na qual o CEPI partici-
pou com contribuições. A audiência ocorreu online e pode 
ser acessada nos seguintes links: 

14.09.2021 https://bit.ly/audienciadia01 (a participação do 
CEPI pode ser conferida a partir do minuto 01:57:30);
15.09.2021 https://bit.ly/audienciadia02

De acordo com a própria Autoridade, ao mesmo tempo 
em que há grande importância no desenvolvimento de di-

2. Informações retiradas a partir do resumo disponível na plataforma de contri-
buição à consulta pública em questão. GOVERNO FEDERAL. Norma de aplicação 
da LGPD para microempresas e empresas de pequeno porte. Plataforma Parti-
cipa+Brasil. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/minuta-de-
-resolucao-para-aplicacao-da-lgpd-para-microempresas-e-empresas-de-peque-
no-porte->. Acesso em: 15 out. 2021.

CAPÍTULO 1 contextualização

https://bit.ly/audienciadia01
https://bit.ly/audienciadia02
https://www.gov.br/participamaisbrasil/minuta-de-resolucao-para-aplicacao-da-lgpd-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte-
https://www.gov.br/participamaisbrasil/minuta-de-resolucao-para-aplicacao-da-lgpd-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte-
https://www.gov.br/participamaisbrasil/minuta-de-resolucao-para-aplicacao-da-lgpd-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte-
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Este documento está separado em 3 (três) partes: (i) a 
transcrição da minuta da resolução, juntamente com os 
comentários feitos pela equipe de pesquisadores e encami-
nhados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados; (ii) 
uma tabela contendo algumas das contribuições mais re-
levantes trazidas durante os dois dias de audiência pública; 
(iii) referências a outras contribuições de atores relevantes. 

ráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem 
startups ou empresas de inovação e outras entidades 
incluídas na minuta, que nomeou esse grupo como 
agentes de pequeno porte.³ 

Na mesma toada, e compreendendo a necessidade de flexi-
bilização de algumas obrigações dispostas na LGPD para as 
entidades de pequeno porte que não realizam operações 
de tratamento de dados pessoais de alto risco, o CEPI apre-
sentou os comentários abaixo com o objetivo de aperfeiço-
amento da regulação proposta. Ao elaborá-los, manteve-se 
sempre em mente (i) a centralidade da garantia de cumpri-
mento dos direitos dos titulares, e (ii) a busca pelo fomento 
do empreendedorismo tecnológico.

3. AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. ANPD abre consulta pública e 
inscrições para audiência pública sobre norma de aplicação da LGPD para mi-
croempresas e empresas de pequeno porte. Publicado em 30 ago. 2021. Disponível 
em:<https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-pu-
blica-e-inscricoes-para-audiencia-publica-sobre-norma-de-aplicacao-da-lgpd-
-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte>. Acesso em 21 set. 2021. 

CAPÍTULO 1 contextualização

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-e-inscricoes-para-audiencia-publica-sobre-norma-de-aplicacao-da-lgpd-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-e-inscricoes-para-audiencia-publica-sobre-norma-de-aplicacao-da-lgpd-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-abre-consulta-publica-e-inscricoes-para-audiencia-publica-sobre-norma-de-aplicacao-da-lgpd-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte
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comentáriosCAPÍTULO 2



FICHA TÉCNICA 10PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

MINUTA DE RESOLUÇÃO XXX DE 2021 
Regulamenta a aplicação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Da-
dos Pessoais (LGPD), para agentes de tratamento de pequeno porte.

O CONSELhO DIRETOR DA AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (APND), com base 
nas competências previstas no art. 55-j, inciso XVIII, da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, no 
art. 2º, inciso XVIII, do Anexo I do Decreto nº 10.474, de 26 de agosto de 2020, no art. 5º, inciso I do 
Regimento Interno da APND, tendo em vista a deliberação tomada em sua Reunião Delibera-
tiva nº xxxx, realizada em xx de xxx de 2021 e pelo que consta no processo 00261.000054/2021-37, 
resolve:

TÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta resolução regulamenta a aplicação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral 
de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), para agentes de tratamento de pequeno porte.



comentário 11

O artigo indica como âmbito temático da resolução a aplicação da LGPD para 
“agentes de tratamento de pequeno porte”, mas o preâmbulo menciona o art. 55-j, 
XVIII, da LGPD, que faz menção a “microempresas”, “bem como iniciativas em-
presariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou 
empresas de inovação”. 

A ideia de agentes de tratamento de pequeno porte (ATPP) é boa, mas a reso-
lução parece se aplicar a um âmbito mais amplo do que simplesmente agentes 
de tratamento de pequeno porte, como indicam o parágrafo único e os incisos 
II e III do art. 2º. Em várias passagens, o documento parece indicar mais preo-
cupação com o nível de risco da atividade de tratamento do que com o porte do 
agente propriamente dito. Esta dualidade está na base de muitos dos comentá-
rios à resolução. 

Seria conveniente que a ANPD avaliasse a pertinência de adotar uma de três 
escolhas para a resolução:
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 ▶ Continuar com o conceito de agentes de tratamento de pequeno porte 
(ATPP), enfatizando o porte (econômico ou administrativo) do agente. Neste 
caso, as previsões de startups, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, pessoas 
naturais e entes despersonalizados, sem indicação de porte, confundem o 
âmbito da resolução;

 ▶ Adotar a ideia de agentes de tratamento de dados com baixo risco (ATbR), en-
fatizando não mais o porte do agente, mas o risco das atividades desempe-
nhadas por todos os agentes, na linha da preocupação apresentada na pró-
pria resolução, com tratamentos de alto risco e larga escala. O foco deve ser 
no baixo impacto do tratamento de dados pessoais. sugestão de redação: 

“Esta resolução regulamenta a aplicação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), para agentes de tra-
tamento de dados com baixo risco”. 



13

 ▶ Adotar a ideia de agentes de tratamento com obrigações simplificadas (ATOS), 
na linha do que prevê o próprio art. 55-J, XVIII, da LGPD, já que as obrigações 
simplificadas podem independer do porte do agente. sugestão de redação: 

“Esta resolução regulamenta a aplicação da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), para agentes de tra-
tamento com obrigações simplificadas”.

Comentários mais específicos serão realizados nos dispositivos próprios.
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CAPÍTULO II DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para efeitos desta resolução são adotadas as seguin-
tes definições:
 
I microempresas e empresas de pequeno porte: socieda-
de empresária, 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 microempreendedor individual, devida-
mente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou 
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que se enquadre nos 
termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de de-
zembro de 2006;



comentário 15

A resolução menciona o microempreendedor individual, cuja regulação está no 
art. 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não no art. 3º. 
sugere-se alteração simples de redação: “microempresas e empresas 
de pequeno porte: sociedade empresária, sociedade simples, empresa indivi-
dual 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 microempreendedor 
individual, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que se enquadrem nos termos dos arts. 3º e 
18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006”. 

Recomenda-se que a Autoridade também se atente para algumas salvaguar-
das que a LCP 123 prevê, com o objetivo de evitar que os agentes econômicos bur-
lem as previsões. O art. 3º, § 4º, exclui do benefício da lei onze categorias de pesso-
as jurídicas, com destaque para grupos econômicos. Caso a Autoridade entenda 
que essa exclusão é desnecessária para fins da presente resolução, é importante 
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determinar se o faturamento a que alude a Resolução considera apenas a pes-
soa jurídica isoladamente ou dentro de um grupo econômico – principalmente 
no caso de startups que fazem parte de grupos ou têm participação de grandes 
empresas no quadro social. Incorporando as ressalvas previstas nos §§ 6º a §10, 
e levando em consideração a natureza dinâmica das atividades econômicas das 
empresas, seria conveniente que a Autoridade avaliasse se aplicará ao regime de 
proteção de dados pessoais as mesmas normas de transição previstas na LCP 123. 
Para exemplificar, se uma empresa de pequeno porte ultrapassa os limites de re-
ceita, a partir de quando ela estará sujeita integralmente às obrigações da LGPD? 
Seria importante indicar se os parágrafos do art. 3º da LCP 123 se aplicam integral-
mente também às obrigações de tratamento de dados.
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II - Startups: organizações empresariais ou societárias, 
nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracte-
riza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a 
produtos ou serviços ofertados, que atendam aos critérios 
previstos no § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 182, de 1º 
de junho de 2021;



comentário 18

O Marco Legal das Startups (LCP 182) emprega critério de receita bruta diferente 
da LCP 123 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Por-
te). Segundo o art. 4º da Lei Complementar 182 e o art. 3º da Lei Complemen-
tar 123, microempresa aufere receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00; 
empresa de pequeno porte (EPP) aufere receita bruta superior a R$ 360.000,00 e 
igual ou inferior a R$ 4.800.000,00; e startup é empresa com receita bruta até R$ 
16.000.000,00 – o que abre um espaço de receita superior a R$ 4.800.000,00 e infe-
rior a R$ 16.000.000,00 no qual encontraremos startups que, para fins da LCP 123, 
não serão EPPs – ainda que o sejam para outras políticas (ex. crédito pela FINEP).

Em princípio, isto não é um problema, já que há uma diversidade de defini-
ções de porte na legislação brasileira e do MERCOSUL, conforme a política públi-
ca referenciada por cada instituição (vide: https://www.contabilizei.com.br/con-
tabilidade-online/porte-de-empresa/; ANVISA: https://bit.ly/3uuRQnn; bNDES:  
https://bit.ly/3zGRpXS; FINEP: https://bit.ly/3zQ6Htk; MERCOSUL: https://bit.ly/3C-
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RwLq6). A ANPD pode ter sua própria definição de agentes de pequeno porte que 
aproveite, mas não se limite, à ideia de empresas de pequeno porte (EPPs) da LCP 123.

Observa-se incompatibilidade entre o uso de uma nomenclatura de “peque-
no porte” em “agentes de tratamento de pequeno porte”, e a combinação do 
critério de porte com outros ao longo da resolução, como a natureza jurídica 
(startups, pessoas jurídicas sem fins lucrativos e entes despersonalizados), sem 
associar com o porte. O interesse, na presente Resolução, parece ser o de flexibi-
lização para as entidades que tratem dados pessoais que tenham baixo impacto 
nos direitos e interesses dos titulares e terceiros. Nesse sentido, sugere-se que 
essa ideia fique mais clara ao longo da redação do texto normativo. A resolução 
se aplica a “agentes de tratamento de pequeno porte”, mas pode abranger, por 
exemplo, startups que, para fins da LCP 123, são empresas de médio porte. 

Recomenda-se harmonizar as duas regulações e, para isso, sugerimos algu-
mas possibilidades de redação:
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 ▶ Se mantiver a ideia de porte como diretriz para a resolução, a Autoridade pode: 
(i) dividir entre “startups de pequeno porte” e “startups de médio porte”, con-
siderando-se de pequeno porte aquelas que atendem o § 1º do art. 4º limitadas 
pelo valor de R$ 4.800.000,00 da renda bruta anual, conforme art. 3º da LCP 123, e 
excluindo da aplicação desta resolução as startups de médio porte; ou (ii) ado-
tar a solução empregada, por exemplo, pela FINEP, e considerar que são empre-
sas de pequeno porte para fins desta Resolução todas aquelas com “receita ope-
racional bruta anual ou anualizada inferior ou igual a R$ 16 milhões” (acesse o 
link), afastando a diferenciação dos valores previstos no art. 3º da LCP 123.

 ▶ Afastar a ideia de porte como diretriz para a resolução, alterando a sua apli-
cação para “agentes de tratamento de dados em pequena escala”, “agentes de 
tratamento de dados de baixo risco (ou baixo impacto)” ou “agentes de trata-
mento com obrigações simplificadas”. Neste caso, o próprio parágrafo único 
deixa de ser necessário no art. 2º.

https://sistemas3.finep.gov.br/cliqueFinep-web/view/desktop/quatroperguntas/quatroPerguntas.finep
https://sistemas3.finep.gov.br/cliqueFinep-web/view/desktop/quatroperguntas/quatroPerguntas.finep
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III - pessoas jurídicas sem fins lucrativos: associações, fun-
dações, organizações religiosas e partidos políticos; 



comentário 22

Neste ponto, novamente, não estão claros os critérios para se estabelecer quais 
serão as entidades que poderão ser consideradas como agentes de tratamento de 
pequeno porte (agentes de tratamento de baixo risco ou agentes de tratamento 
com obrigações simplificadas) para fins de aplicação desta resolução. Da maneira 
como se encontra atualmente redigido, o dispositivo dá a entender que todas as 
fundações seriam consideradas como agentes de tratamento de pequeno porte, o 
que inclui, por exemplo, organizações como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
Fundação Carlos Chagas (FCC), Fundação Roberto Marinho, basicamente me-
tade das instituições privadas de ensino superior, fundações de grandes empre-
sas (para uma lista exemplificativa, confira-se a lista de associados do Grupo de 
Institutos Fundações e Empresas – GIFE: https://gife.org.br/associados/), dentre 
outras. Para se evitar que haja uma classificação errônea de tipo de agente de tra-
tamento, caso a Autoridade deseje manter o critério do porte, seria importante 
estabelecer algum critério para separar pessoas jurídicas sem fins lucrativos de 

https://gife.org.br/associados/
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médio e grande porte daquelas de pequeno porte. Uma experiência pode ser a 
adotada pela ANVISA, que aplica para instituições filantrópicas/sem fins lucrati-
vos a mesma distribuição de portes que aplica para empresas e cooperativas (vide 
item 6, https://bit.ly/3ug5r1s).

sugestão de redação: “III – pessoas jurídicas sem fins lucrativos de peque-
no porte: associações, fundações, organizações religiosas e partidos políticos 
[ACRESCENTAR O CRITÉRIO QUE jULGAR CONVENIENTE]”. Uma alternativa é usar 
o mesmo critério de receita anual bruta da LCP 123 ou do Marco Legal das Startups.

https://bit.ly/3ug5r1s
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IV - agentes de tratamento de pequeno porte: microem-
presas, empresas de pequeno porte, startups e pessoas ju-
rídicas sem fins lucrativos, que tratam dados pessoais, e 
pessoas naturais e entes despersonalizados que realizam 
tratamento de dados pessoais, assumindo obrigações típi-
cas de controlador ou de operador;
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O uso do termo “pequeno porte” é subjetivo quando aplicado aos demais en-
tes que não microempresas, empresas de pequeno porte e startups. Trata-se de 
uma nomenclatura muito abstrata, que acaba sendo pouco efetiva na prática, 
ainda que haja definição exemplificativa acima. Além disso, pode não represen-
tar a realidade da entidade em questão: por exemplo, de acordo com a redação 
apresentada anteriormente, fundações de grande porte também seriam con-
sideradas como agentes de tratamento de pequeno porte para fins da presente 
Resolução. O inciso também se afasta da nomenclatura utilizada nos incisos an-
teriores ao tratar de “pessoas naturais e entes despersonalizados que realizam 
tratamento de dados pessoais”, texto que pode: (i) no tocante às pessoas natu-
rais, conflitar com o art. 4º, I, da LGPD (“realizado por pessoa natural para fins 
exclusivamente particulares e não econômicos”); (ii) no tocante aos entes des-
personalizados, introduzir ator que não foi definido anteriormente – são ape-
nas os entes despersonalizados que desempenham atividade econômica (socie-
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dade simples) ou outros entes também, como espólio ou massa falida? A massa 
falida de uma grande empresa (ex. Varig) é considerada agente de tratamento 
de pequeno porte?

Novamente, recomenda-se que a ANPD leve em consideração se são os agentes 
de tratamento que são de pequeno porte, se o tratamento de dados é de pequena 
escala ou se são as obrigações que são simplificadas para esses agentes. Sem dife-
renciação de pessoas jurídicas sem fins lucrativos, é melhor indicar “agentes de 
tratamento com obrigações simplificadas”, atraindo a redação do art. 55-J, XVIII. 

Por fim, e com relação à possível confusão envolvendo a menção às “pessoas 
naturais”, sugerimos que seja adicionada a informação de que a Resolução abran-
ge pessoas naturais que tratam dados para fins econômicos, em acordo com o art. 
4º, I, da LGPD. Ainda que pessoas naturais mais dificilmente tratem dados em lar-
ga escala, vale notar que o critério é mais amplo do que o de microempreende-
dores individuais (aufere receita bruta de até R$ 81.000,00, conforme art. 18-A, §1º 
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da LCP 123), o que deve ser levado em consideração caso a Autoridade considere 
conveniente manter a noção de “porte” como pilar para toda a Resolução. 

sugestão final de redação: “IV - [agentes de tratamento de dados com bai-
xo risco/ ou agentes de tratamento de dados com obrigações simplificadas]: 
microempresas, empresas de pequeno porte, startups e pessoas jurídicas sem 
fins lucrativos, que tratam dados pessoais, pessoas naturais que tratam dados 
pessoais para fins econômicos, e entes despersonalizados de pequeno porte que 
realizam tratamento de dados pessoais, assumindo obrigações típicas de con-
trolador ou de operador;”. 
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V - Zonas acessíveis ao público: espaços abertos ao público, 
como praças, centros comerciais, vias públicas, estações 
de ônibus e de trem, aeroportos, portos, bibliotecas públi-
cas, dentre outros.



comentário 29

Identifica-se um problema na relação entre esta previsão e o inciso II do §1º, art. 
3º. “Zonas acessíveis ao público” não é um conceito definido no ordenamento 
brasileiro, tendo sido importado do art. 35 do RGPD europeu. O inciso II do §1º, art. 
3º, dá a entender que a Resolução procura coibir o tratamento maciço de dados 
em espaços com trânsito de pessoas, mas ela dá margem a um amplo espectro de 
interpretação. Alguns exemplos: universidades públicas podem ou não ter con-
trole de acesso. O prédio da Faculdade de Direito da USP do Largo de São Fran-
cisco seria uma zona acessível ao público? Um hospital público seria uma zona 
acessível? Um hospital privado? Um shopping center (como centro comercial)? 
A rigor, qualquer ambiente que permita que pessoas entrem poderia se enqua-
drar em zonas acessíveis ao público, desde passeios públicos até espaços privados 
abertos para o trânsito de pessoas, como posto pelo termo da norma. Chamamos 
a atenção para o potencial de aplicação do dispositivo, abrangendo espaços pú-
blicos e privados.
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 Também é de se notar que a provável preocupação da ANPD é com relação ao 
tratamento de dados em massa. No entanto, para a melhor definição do termo 

“zonas acessíveis ao público”, é importante que também se estabeleça se “massa” se 
refere ao número de usuários afetados ou ao volume de dados tratados. Em outras 
palavras, o problema são zonas acessíveis a muitas pessoas (vias públicas) ou zonas 
que permitem a coleta de uma grande quantidade de dados, ainda que de menos 
pessoas (como um loteamento residencial particular). Recomenda-se que haja a 
definição de um critério de escala para identificar qual tipo de zona é aplicável. 

Além disso, no Direito Administrativo é importante a distinção entre bens pú-
blicos de uso comum e bens públicos de uso especial. A indicação de zonas aces-
síveis ao público pode conflitar com essa nomenclatura em algumas espécies de 
bens públicos de uso especial, como escolas públicas, universidades, hospitais 
públicos, repartições públicas etc. Esses locais são abertos ao público, ainda que 
não sejam destinados à utilização geral, mas a uma finalidade específica. Apenas 
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para exemplificar, uma instituição como o Ministério Público de São Paulo tem 
um prédio público, mas com acesso controlado de visitantes.

sugestões de redação: “zonas acessíveis ao público: espaços públicos ou 
privados, abertos ao público, como praças, centros comerciais, vias públicas, es-
tações de ônibus e de trem, aeroportos, portos, bibliotecas públicas, dentre ou-
tros, ainda que tenham controle de acesso” ou, de maneira restritiva, “zonas 
acessíveis ao público: espaços abertos ao público sem controle de acesso, como 
praças, centros comerciais, vias públicas, estações de ônibus e de trem, aeropor-
tos, portos, bibliotecas públicas, dentre outros”.
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Parágrafo único. Para fins desta resolução, consideram-
-se, ainda, agentes de tratamento de pequeno porte, os que 
possuem receita bruta máxima estabelecida no art. 4º, §1º, 
inciso I, da Lei Complementar nº 182, de 1º de junho de 2021.



comentário 33

O parágrafo único tenta resolver o problema do conflito entre os critérios de 
receita bruta para empresas de pequeno porte da LCP 123 e de startups da LCP 
182 – o grupo de startups que auferem receita entre R$4,8 milhões e R$16 milhões. 
Contudo, a redação não deixa claro se a Resolução se aplica a todas as socieda-
des empresárias, sociedades simples, empresas individuais de responsabilida-
de limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janei-
ro de 2002 (Código Civil), que auferem receita bruta até R$ 16.000.000,00, na linha 
da estratégia adotada pela FINEP para definição de empresas de pequeno porte 
(cf. recomendamos no comentário para o inc. II). A estratégia de redação pode 
confundir mais do que ajudar, tendo em vista que utiliza, ao mesmo tempo, os 
critérios de valor da LCP 123 e da LCP 182. Se o interesse da ANPD é abranger como 
agentes de tratamento de pequeno porte todas as entidades que auferem até R$ 
16.000.000,00, a definição do inciso I para microempresas e empresas de pequeno 
porte poderia ser afastada porque não contribuiria para a definição do porte, 
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sendo o parágrafo único a regra geral. Vale notar que a semelhança entre mi-
croempresas, empresas de pequeno porte e startups (mesmo as de médio porte) 
é a sua fragilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Mesmo as startups (ou 
empresas de alto potencial de crescimento) de médio porte ainda gastam muito 
dinheiro no processo de escala.

Nota-se ainda que a Resolução não inclui para a definição de agentes de tra-
tamento de pequeno porte algumas situações frequentes e recorrentes para a 
inovação aberta (open innovation), como parcerias, incubação e operações de 
transferência de tecnologia entre startups e grandes empresas. Tratando-se de 
um conjunto de atividades relevante para a economia da inovação, recomen-
da-se que a ANPD preveja se parcerias com empresas ou organizações que não 
sejam agentes de tratamento de pequeno porte, ou que tenham participação 
em grupo econômico, desnaturam ou descaracterizam a natureza de agente de 
tratamento de pequeno porte.
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Além disso, destacamos uma situação que sugerimos que seja avaliada: aplica-
tivos “white label”. Esses aplicativos são soluções desenvolvidas por uma empresa 
e que podem ser adotadas por múltiplas pessoas jurídicas que pretendem ofere-
cer seus serviços com base nesse aplicativo. Um exemplo é a empresa Mobiler (ht-
tps://mobiler.com.br/quais-sao-as-melhores-empresas-de-saas-whitelabel-de-

-mobilidade-urbana-do-brasil/), que fornece aplicativos como serviço (Software 
as a Service) para empresas que desejam oferecer soluções de mobilidade urbana 
ou entrega. Ainda que a LGPD indique que qualquer pessoa que participe do fluxo 
de dados poderá ser responsabilizada, é importante regular a situação quando o 
agente de tratamento de pequeno porte, que terá obrigações flexibilizadas, adota 
a solução fornecida como serviço por outra empresa. Seria conveniente, portan-
to, que a ANPD levasse em consideração esse modelo de negócios.

https://mobiler.com.br/quais-sao-as-melhores-empresas-de-saas-whitelabel-de-mobilidade-urbana-do-brasil/
https://mobiler.com.br/quais-sao-as-melhores-empresas-de-saas-whitelabel-de-mobilidade-urbana-do-brasil/
https://mobiler.com.br/quais-sao-as-melhores-empresas-de-saas-whitelabel-de-mobilidade-urbana-do-brasil/
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Art. 3º A dispensa e a flexibilização das obrigações previs-
tas nesta resolução não são aplicáveis a agentes de trata-
mento de pequeno porte que realizem tratamento de alto 
risco e em larga escala para os titulares, ressalvada a hipó-
tese prevista no art. 13, Parágrafo único.



comentário 37

O presente artigo apresenta questões redacionais. 
1. A primeira delas diz respeito à redação “ressalvada a hipótese prevista no art. 

13, parágrafo único”. O parágrafo, porém, não traz uma dispensa ou flexibi-
lização, e sim uma alternativa de cumprimento à obrigação. A dispensa da 
obrigação está no art. 13, caput: “Os agentes de tratamento de pequeno porte 
não são obrigados a indicar o encarregado pelo tratamento de dados pesso-
ais exigido no art. 41 da LGPD”. Da maneira como redigido o artigo, a questão 
é: o art. 3º permite que quem trate dados com alto risco e em larga escala 
não precise ter encarregado? Esta ressalva leva a um problema de entender 
quem será responsável por fazer análises de risco e dialogar com a ANPD.

2. Em segundo lugar, o uso da preposição “para” na redação “tratamento de 
alto risco e em larga escala para os titulares” dá a entender que se trata de 
um tratamento em favor ou no interesse dos titulares. Mas há, por exemplo, 
startups cujo modelo de negócio se baseia na agregação de dados (muitas 
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vezes de fontes públicas) que é realizada em favor de terceiros, não para os 
próprios titulares. Na letra da lei, elas estariam excluídas. Sugere-se a modi-
ficação da redação, para supressão da expressão “para os titulares”. 

3. Em terceiro lugar, chama-se atenção para o critério relacionado à possibili-
dade ou não de dispensa ou flexibilização das obrigações para agentes de pe-
queno porte (agentes de tratamento com baixo risco/ agentes de tratamento 
com obrigações simplificadas): “alto risco e em larga escala”. Entendemos 
que há três possíveis caminhos e interpretações a serem seguidas, e que de-
vem passar por apreciação criteriosa pela ANPD.

O primeiro deles é a manutenção da redação atual, o que faz com que a simpli-
ficação trazida pela resolução seja aplicável apenas aos agentes que realizarem 
tratamentos de alto risco e que sejam de larga escala, i.e., configurando (i) alto 
risco e (ii) larga escala concomitantemente. Aqueles que realizarem tratamentos 
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de alto risco apenas não serão abrangidos pela norma. É o caso de startups na 
área de saúde em fases de validação e operação, nos quais ainda são pequenas 
e não escalaram.

A segunda interpretação que recomendamos que seja avaliada pela Autorida-
de é a troca do termo “e” em “alto risco e larga escala” para “ou” - “alto risco ou 
larga escala”. Com essa redação, pode-se entender que há um foco maior na pro-
teção dos titulares. Podemos mencionar, por exemplo, o caso de uma startup que 
lida com dados de saúde de cerca de 20 pessoas para fins de teste de uma funciona-
lidade ou de uma organização religiosa ou política com poucos associados, mas 
com dados de filiação que indicam religião ou posicionamento político. Caso haja 
um incidente de segurança que afete esses dados, o potencial lesivo aos titulares 
pode ser grande, ainda que não haja o tratamento em larga escala – independen-
temente do conceito de “escala” que se adote (com base em volume de dados ou 
número de pessoas).



40

O terceiro caminho possível para lidar com essa questão é o de englobar o 
critério de “larga escala” no conceito de “alto risco”, ou seja, entender que a 
escala do tratamento é um dos elementos que compõem a noção de alto risco. 
Nesse sentido, o conceito de “larga escala” seria apresentado nos incisos do art. 
3º, juntamente com os demais critérios, para compor o quadro de como consi-
derar um tratamento como sendo de “alto risco”. Ainda seria necessário, vale 
apontar, definir se a larga escala se refere: i) à quantidade de pessoas com dados 
tratados; ii) ao volume de dados tratados, mesmo que de poucas pessoas; iii) a 
outros critérios, como abrangência geográfica; iv) ou a uma combinação des-
ses critérios. Esta posição leva a uma maior necessidade de avaliação do caso 
concreto, para identificação dos vários critérios de alto risco, mas simplifica os 
termos e harmoniza a proteção.

Por fim, no balanceamento entre interesses dos titulares e ônus impostos à 
inovação, a ANPD pode avaliar a gradação dos graus de simplificação de obriga-
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ções. É possível alterar a redação da resolução para prever um conjunto de obri-
gações que são simplificadas de acordo com o tipo de usuário. Assim, por exem-
plo, seria possível imaginar uma escala:
1. Baixo risco + pequena escala = simplificado nível I com mais flexibilizações 

e dispensas;
2. Baixo risco + larga escala = simplificado nível II com flexibilizações mais pro-

cedimentais e voltadas para análise de risco;
3. Alto risco + pequena escala = simplificado nível III com flexibilizações mais 

procedimentais, protegendo mais o direito dos usuários;
4. Alto risco + larga escala = obrigações integrais previstas na LGPD.

Caso a Autoridade entenda por incluir a escala como um critério para definição 
de alto risco, seria possível conceber uma regulação da seguinte forma:
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Avaliação de risco = escala + natureza dos dados + categorias especiais de da-
dos + riscos de discriminação + riscos de violação de direitos + tipo de tecnologia
1. Baixo risco = simplificado nível I com mais flexibilizações e possibilidade de 

dispensas de algumas obrigações;
2. Médio risco = simplificado nível II com algumas flexibilizações ou aplicação 

total da LGPD, a depender do nível de proteção desejado;
3. Alto risco = aplicação total da LGPD. 
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§1º Para fins desta resolução, será considerado tratamento 
de alto risco para os titulares, entre outras hipóteses, o tra-
tamento que envolva:



comentário 44

Da classificação de criticidade e alto risco quanto ao tratamento dos dados, vale a 
adição de: (i) tratamento que combine dados de várias fontes; (ii) tratamento com 
tecnologias que permitam fuga de informação na web; e (iii) tratamento com so-
lução de baixa maturidade no uso de tecnologias no mercado, que exigem atuali-
zações frequentes, e que resulte em bugs e vulnerabilidades.

Seria interessante trazer as definições de alto risco e larga escala para as de-
finições do art. 2º. No caso, é importante entender o que é risco para a resolução. 
Os incisos I e II indicam que alto risco envolve risco de discriminação (na sensi-
bilidade dos dados ou no controle e vigilância); inciso III traz risco de danos mo-
rais e materiais; inciso IV engloba riscos de discriminação. O inciso III menciona 

“dano”, enquanto o inciso IV menciona “interesses”.
Caso a Autoridade entenda que tais definições não competem à presente reso-

lução, frisamos a importância da elaboração de outros materiais que tragam de 
maneira específica o que pode ser classificado como alto risco. O rol do parágrafo 
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1º do artigo 3º é exemplificativo e a LGPD não traz propriamente uma definição 
de risco. Guias e orientações podem ser muito úteis para esse objetivo. Já o ter-
mo “larga escala”, apesar de mais bem abordado no parágrafo 3º do mesmo artigo, 
também é objeto de dúvidas, de forma que a sua abordagem em documento apar-
tado também seria válida.       
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I - Dados sensíveis ou dados de grupos vulneráveis, incluin-
do crianças e adolescentes e idosos;



comentário 47

A LGPD não traz uma definição para “dados de grupos vulneráveis”. Seria im-
portante que a resolução trouxesse uma definição no art. 2º sobre o que são 

“dados de grupos vulneráveis”. O Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação 
da FGV Direito SP indica, em seu Guia para Análise de Discurso de Ódio, que 

“grupo vulnerável é aquele que está mais propenso a sofrer violência ou dis-
criminação em comparação com outros grupos sociais, tais como crianças e 
adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres, dentre outros” (p. 9, 
https://bit.ly/3usrxhA). Exemplificando com algumas discussões: pessoas não 
alfabetizadas seriam grupos vulneráveis para fins da resolução? E pessoas sem 
letramento digital? O senso comum tem uma definição de grupo vulnerável, 
mas a vulnerabilidade em proteção de dados pode ser mais ampla, incluindo 
pessoas que estejam mais propensas a sofrer violência ou discriminação na 
Internet, como crianças, adolescentes, idosos, pessoas não alfabetizadas, pes-
soas com deficiência, imigrantes e refugiados (em virtude de barreira linguís-

https://bit.ly/3usrxhA
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tica) e até mesmo pessoas de classes sociais de menor renda, que têm menos 
condições de optar por outros serviços na Internet (por conta de planos de 
telefonia ou tipo de aparelho) ou exercer seus direitos na Justiça.
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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 discri-
minação, violação do direito à imagem e à reputação, frau-
des financeiras e roubo de identidade; ou



comentário 50

Da forma como redigido atualmente, o dispositivo é de difícil aplicação concre-
ta. Seria relevante adicionar uma definição do que se entende como “tecnologia 
emergente” para fins de aplicação desta norma e quais os critérios para entender 
se uma tecnologia emergente pode ocasionar os danos mencionados. 

Essa definição se faz relevante inclusive considerando que muitas das em-
presas mencionadas como passíveis de enquadramento nesta resolução uti-
lizam ou mesmo têm como base do modelo de negócio a utilização de tecno-
logias emergentes.
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IV - tratamento automatizado de dados pessoais que afe-
tem os interesses dos titulares, incluídas as decisões desti-
nadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consu-
mo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade.
 
§ 2º O tratamento de dados será caracterizado como de lar-
ga escala quando abranger número significativo de titula-
res, considerando-se, ainda, o volume de dados envolvidos, 
bem como a duração, a frequência e a extensão geográfica 
do tratamento realizado.



comentário 52

O conceito de tratamento de larga escala está definido de uma maneira mui-
to genérica, sendo difícil entender quando ele poderá ser considerado como 
tal. Deve-se deixar mais claro: (i) o que é um número significativo de titulares; 
(ii) qual é a extensão geográfica a partir da qual o tratamento será considerado 
como de larga escala; (iii) a duração a partir da qual um tratamento será con-
siderado como crítico; (iv) e qual o volume do tratamento a partir da qual este 
será considerado como crítico. Esses fatores provavelmente vão depender do 
caso concreto, mas parece faltar uma métrica mais tangível. Sem um parâme-
tro mais específico, os agentes de tratamento de dados não conseguirão, por si 
só, definir se seu tratamento será considerado de larga escala ou não. A questão 
é especialmente sensível para as startups da economia digital que disponibili-
zam aplicativos em lojas de aplicativos e, portanto, possibilitam a disponibili-
zação de serviços para qualquer pessoa abrangida pela área do aplicativo e que 
tenha acesso à loja.
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Vale a pena indicar explicitamente se o importante é haver uma larga escala 
efetiva (tratamento atualmente realizado) ou uma larga escala potencial (pos-
sibilidade de tratamento em larga escala). No caso especialmente de startups, a 
própria ideia de escalabilidade pressupõe que a empresa tem intenção em tratar 
dados em larga escala. Um risco é, neste caso, haver insegurança jurídica sobre 
quando a empresa passou do nível de pequena para larga escala.

Avaliar a conveniência da redação: “O tratamento de dados será caracterizado 
como de larga escala quando abranger ou puder abranger número significativo 
de titulares, considerando-se, ainda, o volume de dados envolvidos, bem como a 
duração, a frequência e a extensão geográfica do tratamento realizado.”
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§ 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.



comentário 55

Pode ser interessante que haja uma definição do que se entende por “gestão ad-
ministrativa” do agente de tratamento. A partir desse termo, entende-se, por 
exemplo, que essa gestão envolve dados trabalhistas. Havendo necessidade de 
compartilhamento desses dados com algum agente (para fins de cumprimento 
de obrigação legal, por exemplo), e a depender da quantidade de funcionários 
envolvidos (a presente resolução não faz referência à quantidade máxima de 
funcionários no âmbito de um agente de tratamento de pequeno porte), esse 
tratamento poderia ser enquadrado como de larga escala em razão do volume 
de dados e número de titulares envolvidos. Além disso, o vazamento de dados 
de funcionários pode gerar um grande dano a estes também. O que deve ser so-
pesado nessa questão, também, é o objetivo de trazer mais equilíbrio para as re-
lações, não inviabilizando as atividades dos agentes de tratamento, em contras-
te com o fato de que os funcionários também são titulares de dados pessoais. 
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§ 4º A ANPD disponibilizará guias e orientações que auxi-
liem os agentes de tratamento de pequeno porte a avaliar 
se realizam tratamento com alto risco e em larga escala.



comentário 57

A disponibilização de guias e orientações pela ANPD com certeza será de grande 
ajuda. No entanto, em diversos momentos da norma é utilizado o artifício de dei-
xar o detalhamento para um momento futuro, seja por meio de tais guias e orien-
tações ou por novas resoluções. Isso, no limite, tornará a resolução não operacio-
nalizável até que as novas normativas existam (normas de eficácia limitada). Este 
é um ponto de atenção que deve ser levado em consideração.
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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.
 
Parágrafo único. A ANPD poderá alterar o enquadramento 
apresentado pelo agente de tratamento de pequeno porte 
em sua atividade fiscalizatória.
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Levando em consideração a preocupação da ANPD com dados sensíveis e dados 
que envolvem grupos vulneráveis, sugerimos que a Autoridade considere em-
pregar para alguns setores e algumas atividades uma presunção inversa, como 
é realizado pela ANVISA ao enquadrar o porte dos agentes. Em setores específi-
cos, os agentes só seriam enquadrados em agentes de tratamento de pequeno 
porte se comprovarem que não fazem tratamento de alto risco ou larga escala. 
Este ponto permitiria que os agentes nessas áreas já se comportassem de ma-
neira mais conservadora, trazendo mais segurança jurídica do que a conside-
ração individual por cada agente. Algumas áreas são especialmente sensíveis, 
como saúde, educação (principalmente infantil, mas também superior), polí-
tica e segurança.

Também é importante que a ANPD garanta ao agente de tratamento de peque-
no porte o direito de se opor à alteração de enquadramento.
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sugestão de redação:
“Art. 4º Caberá ao agente de tratamento de pequeno porte avaliar e, quando so-
licitado pela ANPD, comprovar o seu enquadramento nas disposições do art. 
2º e do art. 3º. 
§1º. Presume-se o enquadramento no art. 3º dos agentes de tratamento que tra-
tam dados para o desempenho de atividades com fins lucrativos nas áreas de: 
[INDICAÇÃO DAS ÁREAS SEGUNDO jUÍZO DE CONVENIÊNCIA DA ANPD].
§2º. O agente de tratamento referido no §1º poderá submeter solicitação à ANPD 
para alterar o seu enquadramento para agente de tratamento de pequeno porte, 
em conformidade com o art. 2º desta resolução. 
§3º A ANPD poderá alterar o enquadramento apresentado pelo agente de trata-
mento de pequeno porte em sua atividade fiscalizatória, garantidos o devido pro-
cesso administrativo e o direito de recurso.”
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TÍTULO II DO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PELOS AGENTES DE TRATAMENTO 
DE PEQUENO PORTE

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 5º A dispensa ou flexibilização das obrigações dispostas nesta resolução não isenta, em 
qualquer caso, os agentes de tratamento de pequeno porte do cumprimento de outras dispo-
sições legais e regulamentares relativas à proteção de dados pessoais.

CAPÍTULO II DAS OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE TRATAMENTO DE PEQUENO PORTE
 
SEÇÃO IV DAS OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AOS DIREITOS DO TITULAR

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.



comentário 62

Com a redação atual, o artigo pode permitir a interpretação de que a forma como 
as requisições serão atendidas – por meio eletrônico ou impresso - será definida 
exclusivamente pelos agentes de tratamento. A partir da perspectiva do princí-
pio da transparência e do direito de acesso às informações, sugere-se que essa es-
colha seja feita pelo titular de dados. nesse sentido, sugerimos a seguinte 
redação: “Art. 6º Os agentes de tratamento com obrigações simplificadas/agen-
tes de tratamento com baixo risco podem atender às requisições dos titulares de 
dados pessoais, descritas no art. 18 da LGPD, por meio eletrônico ou impresso, a 
critério do titular de dados”.
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§1º Os agentes de tratamento de pequeno porte estão dis-
pensados de conferir portabilidade dos dados do titular a 
outro fornecedor de serviço ou produto, nos termos do in-
ciso V do art. 18 da LGPD.



comentário 64

Sugerimos que a Autoridade considere com cuidado a dispensa da portabilidade 
com base em dois regimes: direito do consumidor e direito da concorrência. En-
tendemos que o objetivo é o de evitar que agentes de tratamento de pequeno por-
te tenham que adotar sistemas interoperáveis ou mantenham uma estrutura de 
transferência de dados, o que limita as escolhas empresariais e aumenta seus cus-
tos. Contudo, vale ponderar que a resolução exclui totalmente o exercício de um 
direito do titular de dados na relação de consumo. Dado que a resolução se aplica 
a muitos produtos e serviços digitais, isso significa que titulares/consumidores 
podem se ver privados de seus dados ao mudar de serviço ou produto. Em outra 
linha, concorrencial, vale notar que a portabilidade de dados é uma ferramen-
ta importante para reduzir as barreiras de entrada de outros atores no mercado, 
uma vez que reduz os custos de transferência entre um serviço/produto e outro. 
O movimento do open banking exemplifica essa tentativa de garantir mais trans-
parência, mais comunicação e mais fluxo de dados entre diferentes atores eco-
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nômicos. Por fim, a portabilidade também estimula a convergência de padrões 
tecnológicos, contribuindo para uma maior coordenação entre os agentes, ainda 
que às custas da emergência de padrões disruptivos.

Ainda que uma resolução não se sobreponha a uma obrigação legal, pode ser 
conveniente ressaltar que a dispensa ocorre “exceto se outras normas legais im-
puserem a obrigação de portabilidade” ou inverter a obrigação, prevendo que o 
agente está obrigado à portabilidade, exceto se comprovar que a portabilidade é 
tecnicamente inviável ou excessivamente onerosa para o agente.
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§2º É facultado ao agente de tratamento de pequeno porte, 
quando solicitado pelo titular de dados, optar entre anoni-
mizar, bloquear ou eliminar os dados desnecessários, ex-
cessivos ou tratados em desconformidade com o disposto 
na LGPD, na forma do art. 18, inciso IV, da LGPD.



comentário 67

Essa disposição apresenta duas questões que devem ser levadas em consideração. 
Em primeiro lugar, tendo em vista que as técnicas de anonimização conhecidas 
pelo senso comum não cumprem a sua função ou são facilmente reversíveis, re-
comenda-se que a Autoridade estabeleça critérios para que a anonimização de 
dados seja considerada segura e eficaz, de forma a ser comparável à eliminação 
dos dados pessoais.

Em segundo lugar, o bloqueio dos dados não parece ser uma boa opção no que 
se refere à forma de lidar com dados desnecessários, excessivos ou tratados em 
desconformidade com o disposto na LGPD. Isso porque de acordo com a própria 
definição do conceito no art. 5º, XIII, da LGPD, esses dados serão mantidos pela en-
tidade, podendo estar, inclusive, identificados. Desta forma, não há equivalência 
à eliminação dos dados pessoais.
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sugestão de redação: “É facultado ao agente de tratamento de pequeno porte, 
quando solicitado pelo titular de dados, optar entre anonimizar ou eliminar os 
dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o dispos-
to na LGPD, na forma do art. 18, inciso IV, da LGPD”.
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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.



comentário 70

De fato, a simplificação da declaração de existência de tratamento ou acesso a 
dados pessoais é interessante de ser prevista. Entretanto, pode ser relevante que 
as informações mínimas e suficientes que devem constar das declarações sejam 
estabelecidas (por exemplo, operações de tratamento de dados realizadas e a fina-
lidade dos tratamentos). 



FICHA TÉCNICA 71

Art. 8º A disponibilização das informações sobre o trata-
mento 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.



comentário 72

Pode ser relevante deixar mais claro o que se entende por “qualquer outra for-
ma que assegure o acesso facilitado”. A preocupação é que, por exemplo, o agente 
de tratamento disponibilize apenas a via impressa com as informações relevan-
tes, obrigando o titular a se deslocar para conseguir acessá-las. Outras formas de 
acesso podem ser, por exemplo, pela via telefônica, avisos no local (desde combi-
nados com outra maneira de acesso à informação), dentre outros. 



FICHA TÉCNICA 73

Art. 9º Fica facultado aos agentes de tratamento de pe-
queno porte, inclusive àqueles que realizam tratamento 
de alto risco e em larga escala, fazerem-se representar por 
entidades de representação da atividade empresarial, por 
pessoas jurídicas ou por pessoas naturais para fins de ne-
gociação, mediação e conciliação de reclamações apresen-
tadas por titulares de dados.



comentário 74

A disposição parece positiva no sentido de facilitar a comunicação entre a ANPD, o 
controlador e os titulares de dados pessoais. 
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Parágrafo único. A assessoria também poderá ser prestada 
por pessoas jurídicas sem fins lucrativos e pessoas naturais.

SEÇÃO II DO REGISTRO DAS ATIVIDADES 
DE TRATAMENTO

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.



comentário 76

O registro de operações de tratamento de dados pessoais é uma das obrigações 
mais básicas do controlador e do operador de dados pessoais. Tornar esse regis-
tro facultativo poderia (i) minar a aplicação da própria Resolução - afinal, como 
poderá ser feita a avaliação de que o tratamento é ou não considerado como de 
alto risco se não há registro de quais ou como esses dados são tratados?; e (ii) difi-
cultar a fiscalização da ANPD sobre os tratamentos realizados como um todo. 

É de se notar que o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da União 
Europeia (RGPD – Regulamento (UE) 2016/679) traz uma flexibilização à obrigação 
de manutenção do registro das atividades de tratamento de dados para o caso das 
empresas e organizações com menos de 250 trabalhadores. No entanto, essa flexi-
bilização é limitada. O art. 30(5), do RGPD, traz a seguinte redação: “As obrigações a 
que se referem os nºs 1 e 2 [de registro de atividades de tratamento] não se aplicam 
às empresas ou organizações com menos de 250 trabalhadores, a menos que o tra-
tamento efetuado seja suscetível de implicar um risco para os direitos e liberda-
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des do titular de dados, não seja ocasional ou abranja as categorias especiais de 
dados a que se refere o artigo 9º, nº 1, ou dados pessoais relativos a condenações 
penais e infrações referido no artigo 10º”. 

Ou seja, entende-se que, nos casos em que (i) o tratamento signifique riscos 
aos direitos e liberdades do titular; (ii) o tratamento em questão seja rotineiro à 
empresa; ou (iii) ele envolva as categorias especiais de dados ou os dados relacio-
nados a condenações penais e infrações, o registro de dados precisa ser feito, 
independentemente do tamanho da organização. 

Consoante esse entendimento, por exemplo, a CNIL (Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés), autoridade de proteção de dados pessoais fran-
cesa, menciona em página de orientação relacionada ao registro das atividades 
de tratamento (em inglês: https://www.cnil.fr/en/record-processing-activities; e 
em francês: https://www.cnil.fr/fr/RGDP-le-registre-des-activites-de-traitement) 
que “na prática, essa isenção é limitada a determinados tratamentos de dados, 

https://www.cnil.fr/en/record-processing-activities
https://www.cnil.fr/fr/RGDP-le-registre-des-activites-de-traitement
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que são implementados raramente e de maneira não convencional”. Inclusive, 
na mesma página acima indicada, a CNIL traz exemplos de cada um dos três tra-
tamentos em questão: 

 ▶ Tratamento de dados que seriam não ocasionais: gestão de salários, gestão 
de clientes, gestão de fornecedores etc.;

 ▶ Tratamento de dados que podem envolver um risco aos direitos e liberdades 
dos titulares: sistemas de geolocalização, monitoramento por vídeo etc.;

 ▶ Tratamento de dados que envolvam dados sensíveis: aqueles que envolvem 
dados de saúde, por exemplo. 

Dessa forma, sugere-se que a obrigação de manter registros das operações de tra-
tamento de dados pessoais não seja extinta para o caso dos agentes de tratamento 
de pequeno porte (“agentes de tratamento de dados de baixo risco” ou “agentes de 
tratamento com obrigações simplificadas”). Entendendo a necessidade de criar 
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um ambiente mais propício para que as microempresas, empresas de pequeno 
porte, startups, empresas de inovação e pessoas físicas que tratam dados pesso-
ais possam se desenvolver e, ao mesmo tempo, estar em conformidade com as 
diretrizes de proteção de dados pessoais, a nossa sugestão é que esse registro seja 
apenas simplificado. 



FICHA TÉCNICA 80

Parágrafo único. A ANPD fornecerá modelos para o regis-
tro 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.



comentário 81

A proposta de modelos é interessante. Contudo, ainda há dúvidas sobre sua efe-
tividade, por se tratar de algo voluntário – é possível que o incentivo previsto na 
norma (“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”) não seja suficiente.

Ademais, é possível dizer que a voluntariedade do registro pode gerar vários 
problemas: (i) não garantir ou mesmo viabilizar (negar) direitos dos titulares de 
dados; (ii) impossibilitar o reconhecimento do nosso nível de proteção de dados 
pessoais como coerente e adequado por outras autoridades de proteção de dados; 
(iii) não realização dos procedimentos simplificados. 
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SEÇÃO III DO RELATÓRIO DE IMPACTO À PROTEÇÃO 
DE DADOS PESSOAIS
 

Art. 11. Os agentes de tratamento de pequeno porte podem 
apresentar o relatório de impacto à proteção de dados pes-
soais de forma simplificada quando for exigido, nos ter-
mos da resolução específica.



comentário 83

A redação do presente artigo apresenta ambiguidade com relação ao seu objeti-
vo. Identificou-se dois problemas: (i) um deles relacionado à dispensa do rela-
tório de impacto completo; e (ii) o segundo, referente à utilização do verbo “po-
der” em contraste com o “dever”. Recomenda-se que a Autoridade deixe mais 
claro se a elaboração do relatório de impacto será obrigatória – o que entende-
mos que deva ser. Em caso positivo, se ele poderá ou deverá ser apresentado de 
maneira simplificada. 
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SEÇÃO IV DAS COMUNICAÇÕES DOS INCIDENTES  
DE SEGURANÇA
 
Art. 12. A ANPD poderá dispor sobre dispensa, flexibiliza-
ção ou procedimento simplificado de comunicação de in-
cidente de segurança para agentes de tratamento de pe-
queno porte, nos termos da resolução específica.



comentário 85

Chama-se atenção para o fato de que a presente Resolução adia detalhamentos 
para serem feitos em documentos posteriores. A questão envolvendo a comuni-
cação sobre incidentes de segurança é essencial para a proteção ao titular de da-
dos. Sugerimos que seja permitida desde logo apenas uma simplificação no pro-
cedimento de comunicação, visto que o porte da entidade não significa um risco 
menor ou danos menores associados ao incidente. Isso dependerá principalmen-
te da natureza dos dados a ele relacionados. 
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SEÇÃO V DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE 
DADOS PESSOAIS
 
Art. 13. Os agentes de tratamento de pequeno porte não são 
obrigados a indicar o encarregado pelo tratamento de da-
dos pessoais exigido no art. 41 da LGPD.



comentário 87

A dispensa geral do encarregado pode ser algo muito complicado, ainda mais se 
considerado o enquadramento do Art. 4º, §1º, inciso I, da LCP 182/2021. Tal medida, 
no caso de empresas com receita bruta de até R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões 
de reais) no ano-calendário anterior, não parece ser tão razoável. 

A ausência de um encarregado pode significar uma quebra da relação Autori-
dade-Agente de tratamento-Titular, dificultando o exercício dos direitos dos titu-
lares diante do controlador, e até mesmo a fiscalização a ser realizada. 

Outra dúvida que se coloca é: empresas de pequeno porte, startups, dentre ou-
tras, muitas vezes prestam serviços para uma empresa de grande porte. Nesses 
casos, todas as comunicações junto à ANPD e aos titulares se darão por meio da 
empresa de grande porte (que terá um encarregado)? 

Como fica no que concerne a parcerias? Ex: Empresas de pequeno porte ou 
startups que prestam serviços para uma empresa de grande porte.
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Parágrafo único. O agente de tratamento de pequeno por-
te que não indicar um encarregado deve disponibilizar um 
canal de comunicação com o titular de dados.

SEÇÃO VI DA SEGURANÇA E DAS BOAS PRÁTICAS
 
Art. 14. Os agentes de tratamento de pequeno porte devem 
adotar medidas administrativas e técnicas essenciais e ne-
cessárias, com base em requisitos mínimos de segurança 
da informação para proteção dos dados pessoais, conside-
rando, ainda, o nível de risco à privacidade dos titulares de 
dados e a realidade do agente de tratamento.



comentário 89

Em outros momentos da Resolução, trata-se explicitamente de outros riscos que 
não apenas à privacidade dos titulares de dados, como no inc. III do §1º do art. 
3º (“violação do direito à imagem e à reputação”). Tendo em vista que a redação 
pode dar a entender que “o nível de risco à privacidade dos titulares de dados e a 
realidade do agente de tratamento” podem ser os dois únicos elementos a serem 
considerados, pode ser conveniente ampliar a redação. Também é possível alte-
rar a redação do dispositivo para que fique mais clara e direta.

sugestão de redação: “Os agentes de tratamento de pequeno porte devem 
adotar medidas administrativas e técnicas essenciais e necessárias para pro-
teção dos dados pessoais, com base em requisitos mínimos de segurança da 
informação, considerando, ainda, o nível de risco à privacidade, à imagem, 
à reputação ou a outros direitos dos titulares de dados e a realidade do agen-
te de tratamento”.
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 Ainda, considerando o tópico de segurança da informação, é importante frisar 
que, de acordo com a pesquisa Sobrevivência das empresas no Brasil, do Sebrae 
(2020), a taxa de mortalidade de microempreendedores individuais em até cinco 
anos é de 29%. A proporção é de 21,6% para microempresas e 17% para empresas 
de pequeno porte no mesmo período (Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/
economia/noticia/2021-06/sebrae-pequenos-negocios-tem-maior-taxa-de-mor-
talidade). Estudo de 2015 sobre o tempo médio de sobrevivência de startups indica 
que pelo menos 25% acabam em um ano ou menos; 50% em até quatro anos; 75% 
em até 13 anos (Fonte: https://ois.sebrae.com.br/publicacoes/causas-da-mortali-
dade-de-startups-brasileiras/). Ainda que as estatísticas possam variar de estudo 
para estudo, segundo a amostra analisada, não se pode negar que no âmbito de 
microempresas, empresas de pequeno porte e startups, as chances de que o negó-
cio termine por falência ou venda de empresa são altas. Nessa hipótese, é impor-
tante que o “passivo de dados” seja regulado: de quem é a responsabilidade pela 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-06/sebrae-pequenos-negocios-tem-maior-taxa-de-mortalidade
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-06/sebrae-pequenos-negocios-tem-maior-taxa-de-mortalidade
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-06/sebrae-pequenos-negocios-tem-maior-taxa-de-mortalidade
https://ois.sebrae.com.br/publicacoes/causas-da-mortalidade-de-startups-brasileiras/
https://ois.sebrae.com.br/publicacoes/causas-da-mortalidade-de-startups-brasileiras/
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proteção dos dados? Neste ponto, sugerimos que a ANPD incorpore na Resolução 
duas previsões: (1) previsão expressa de que as organizações se comprometem a 
encerrar o tratamento de dados e eliminá-los no processo de encerramento das 
atividades, comunicando aos titulares; (2) previsão expressa de que, em caso de 
venda, incorporação ou qualquer transferência de ativos entre uma microempre-
sa, empresa de pequeno porte e, principalmente, startup, e uma organização que 
não se enquadra na aplicação desta Resolução, o agente de pequeno porte (agen-
te de tratamento com obrigações simplificadas/ agente de tratamento de dados 
com baixo risco) deve adotar o regime mais restritivo.
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Parágrafo único. A ANPD disponibilizará guia orientativo 
sobre segurança da informação para agentes de tratamen-
to de pequeno porte.



comentário 93

A disponibilização futura de orientações e modelos pela Autoridade pode ser 
muito interessante. A publicação recente do guia orientativo de segurança de in-
formação mostra a importância dessa medida.
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Art. 15. Os agentes de tratamento de pequeno porte podem 
estabelecer política simplificada de segurança da informa-
ção, 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 des-
truição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma 
de tratamento inadequado ou ilícito.

§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.



comentário 95

Recomenda-se que a Autoridade deixe mais claro, no artigo, o que entende por 
“sensibilidade e a criticidade dos dados”. Conforme salientado na audiência pú-
blica, os dados sensíveis já excluem a aplicação desta resolução, assim a “sensi-
bilidade” dos dados pode ter outro sentido, diferente de “dados sensíveis”. Tra-
ta-se de um conceito relacionado a dados pessoais sensíveis nos termos da LGPD, 
ou de dados “com sensibilidade” para a violação de outros direitos?

Também apontamos que a consideração dos “custos de implementação” já é 
algo que as empresas avaliam, e impor um dever nesse sentido não parece ser a me-
lhor técnica. Talvez fosse melhor prever que os requisitos essenciais serão sempre 
analisados de acordo com o que a receita e o porte da empresa permitem adquirir. 

sugestão de redação: “Art. 15. Os agentes de tratamento de pequeno porte po-
dem estabelecer política simplificada de segurança da informação que contem-
ple requisitos essenciais para o tratamento de dados pessoais.
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§1º. Os requisitos essenciais devem ser suficientes para proteger os dados pes-
soais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, 
perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 
ilícito, de acordo com 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 as orientações ou medidas adotadas e a capacidade 
econômica do agente de tratamento de pequeno porte na avaliação de 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.”
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§2º A ANPD considerará a existência das políticas simpli-
ficadas de segurança da informação para fins do disposto 
no art. 6º, inciso X e no art. 52, §1º, incisos VIII e IX da LGPD.

TÍTULO IV DOS PRAZOS DIFERENCIADOS

Art. 16. Aos agentes de tratamento de pequeno porte será 
concedido prazo em dobro:



comentário 98

Aqui há a definição de um prazo em dobro. No entanto, nos termos da LGPD, os 
prazos indicados nos incisos não estão atualmente estabelecidos, o que novamen-
te implica a dificuldade de operacionalização da norma até que haja a definição. 

Sobre o inciso I, os §§3º e 5º do art. 18 da LGPD falam em prazos “a serem previs-
tos em regulamento”. Entretanto, o artigo 19, II, que não é mencionado na presen-
te minuta, traz um prazo para os direitos do titular previstos no art. 18, I e II (“con-
firmação de existência ou o acesso a dados pessoais”) com prazo de “até 15 (quinze) 
dias, contado da data do requerimento do titular”. É um exemplo de conflito que 
a Resolução não resolve: os agentes de tratamento de pequeno porte (ou agentes 
de tratamento em pequena escala ou agentes de tratamento com obrigações sim-
plificadas) teriam 30 dias para responder?

Sobre o inciso II, o §1º do art. 48, da LGPD, estabelece que a comunicação sobre 
incidentes deve ser feita em “prazo razoável” para a Autoridade, não possibilitan-
do a aplicação do prazo em dobro até que esse prazo seja por esta definido.
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Poderia ser conveniente, neste caso, prever uma norma para regular o perío-
do até a edição da norma ou editar esta Resolução em momento posterior às reso-
luções sobre prazo para cumprimento das obrigações.
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I. No atendimento das solicitações dos titulares referen-
tes ao tratamento de seus dados pessoais, conforme 
previsto no art. 18, parágrafos 3º e 5º, nos termos da re-
solução específica;

II. Na comunicação à ANPD e ao titular da ocorrência de in-
cidente de segurança que possa acarretar risco ou dano 
relevante aos titulares, nos termos da resolução especí-
fica, exceto quando houver potencial comprometimen-
to à integridade dos titulares ou à segurança nacional, 
devendo, nesses casos, a comunicação atender aos pra-
zos conferidos aos demais agentes de tratamento, con-
forme os termos da mencionada resolução;



comentário 101

Não está claro quais são os critérios para compreender o que caracteriza um 
“potencial comprometimento à integridade dos titulares ou à segurança na-
cional”. Em abstrato, qualquer incidente pode ter o potencial de comprometi-
mento do titular. 
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III - Em relação aos prazos estabelecidos nos normativos próprios para a apresentação de informa-
ções, documentos, relatórios e registros solicitados pela ANPD a outros agentes de tratamento.

Parágrafo único. Os prazos não especificados nesta resolução para agentes de tratamento de peque-
no porte serão determinados por resoluções específicas.

 
TÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. A ANPD divulgará guias orientativos de aplicação da LGPD para agentes de tratamento de pe-
queno porte.
 
Art. 18. Resoluções específicas poderão dispor sobre outras normas de tratamento simplificado a 
agentes de tratamento de pequeno porte.
 
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 relevan-
tes da situação, tais como a natureza e o volume das operações, os riscos para os titulares e a sensibi-
lidade e a criticidade dos dados tratados.
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e à ampla defesa.
 
Art. 20. Esta resolução entra em vigor no dia 1º de XXXXX de XXXX.

WALDEMAR GONÇALVES ORTUNHO JÚNIOR
Diretor-Presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
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contribuiçõesCAPÍTULO 3
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alcassa e pappert advogados
A dispensa de relatórios pode causar problemas 
e prejuízos para as empresas. Vai ser mais difícil 
que empresas maiores contratem empresas que 
não precisem do relatório, pois ele confere uma 
proteção a mais, e a empresa maior precisa de in-
formações bastante detalhadas.

Além disso, a ausência de relatórios pode colo-
car em risco o direito dos titulares, pois prejudicaria 
a transparência que as empresas precisam adotar.

Também podem-se citar problemas com ac-
countability: como a empresa vai demonstrar 
que adota medidas suficientes?

associação data privacy 
brasil de pesquisa
Discussão sobre elemento central da resolução, 
que é o elemento de risco e o modo como ele es-
trutura critérios para a flexibilização e dispensa 

de obrigações. Entendem que a consideração 
sobre atividades de risco é bastante acertada 
pela Autoridade. 

Elementos de melhoria: (i) critérios não cumu-
lativos relacionados ao alto risco e à larga escala 
de atividades; e (ii) delimitação do conjunto de 
dispensas de obrigações, com enfoque no relató-
rio de impacto à proteção de dados pessoais. 

Primeiro ponto: ideia falha de que atividades 
de alto risco estão necessariamente atreladas ao 
tratamento de dados por entidades de grande 
porte. Larga escala é um critério para avaliar o ris-
co, e não algo externo a ele. Atividades com pouca 
escala também podem oferecer grandes riscos. 

Segundo ponto: a avaliação de impacto e a ges-
tão de risco são atividades interligadas. A avaliação 
de impacto é uma ferramenta para demonstrar 
cumprimento da LGPD. A flexibilização do relató-
rio parece oferecer algumas incongruências.

cgm advogados
Com relação ao art. 3º, parágrafo 3º, que estabe-
lece que dados de funcionários não serão consi-
derados como tratamento de larga escala, tem-se 
que no quadro da empresa pode haver funcioná-
rios menores de idade (como estagiários e apren-
dizes) e idosos, o que faria com que seus dados 
estivessem ainda mais vulneráveis caso não hou-
vesse uma proteção dos titulares mesmo quando 
estes também são funcionários.

coelho de souza advogados
Trata do ponto de vista concorrencial. A dispensa 
e flexibilização de algumas obrigações podem fa-
zer com que as empresas de pequeno porte sejam 
prejudicadas, pois poderia haver uma dificulda-
de de crescimento para elas. Isso seria consequ-
ência de uma possível reserva de mercado, que 
poderia ocorrer caso as empresas maiores quises-
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sem contratar apenas empresas do mesmo porte, 
e deixassem as pequenas e médias para fora, em 
razão de elas se mostrarem mais vulneráveis a 
ataques, por adotarem menor segurança.

instituto de compliance  
notarial e registral
Cartórios com pequenas receitas também deve-
riam se enquadrar nas flexibilizações trazidas 
pela norma. Há uma enorme diferença entre 
cartórios grandes e com receitas volumosas e os 
pequenos cartórios.

instituto tecnologia & sociedade
Crítica ao escopo da aplicação da resolução. O 
art. 3º trata de dispensa e flexibilização a partir 
de dois critérios: “alto risco e larga escala”. Su-
gere-se o ajuste da redação para que o risco não 
tenha que ser conjugado com o volume de dados 

tratados. É necessário focar na natureza do trata-
mento e no tipo de dados tratados. A larga escala 
deve ser considerada como um elemento a ser 
considerado na avaliação do risco da atividade.  

drummond, cunha e oliveira advogados
A dispensa do relatório pode levar a consequên-
cias absolutamente contrárias ao que se quer. O 
objetivo é fomentar a atividade de empresas de pe-
queno porte e startups, ou seja, abrir portas para 
elas, por meio de uma facilitação de procedimen-
tos. No entanto, isso poderia causar uma exclusão, 
pois as empresas maiores poderiam ficar receosas 
em contratar empresas que não protegem os da-
dos dos titulares tão bem quanto outras empresas. 

federação brasileira de hospitais
77% dos hospitais brasileiros são familiares 
e estão localizados em cidades do interior. Há 

uma enorme diferença entre estes hospitais 
de pequeno porte e os grandes hospitais que 
estamos acostumados a imaginar. Nesse caso, 
os hospitais de pequeno porte também deve-
riam ser incluídos no rol de aplicação da nor-
ma, visto que também precisariam ter sua ati-
vidade facilitada.

instituto brasileiro de estudos de 
concorrência, consumo e comér-
cio internacional
O efeito da resolução poderia ser o contrário 
do que é proposto. O objetivo é facilitar a atua-
ção de pequenas e médias empresas, no entan-
to, poderia haver um desincentivo. Há disposi-
ções muito incertas, em especial relacionado 
às questões de responsabilização, e essa falta 
de clareza poderia desencorajar a contratação 
de tais empresas.
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oab amazonas
Muitas das sentenças da norma estão escritas 
de forma indireta. Isso faz com que a leitura se 
torne mais confusa, e poderiam ser colocadas na 
forma direta para que houvesse mais clareza.

Na redação do art. 1º, fica a dúvida sobre o que é 
pequeno porte. O conceito parece meio vago. Tam-
bém seria interessante colocar de maneira explíci-
ta que o empreendedor individual está incluso.

Pessoas naturais e profissionais liberais tam-
bém precisam de uma proteção explícita, para 
sua maior segurança de alcance.

“tudo sobre iot”
A palavra “dispensa” é muito problemática, pois 
abre espaço para muitos problemas. A “flexibili-
zação” seria mais adequada.

Com a “dispensa” o titular está sendo mui-
to prejudicado, ao contrário do que visa ga-

rantir a LGPD. Apenas o lado da empresa está 
sendo considerado.

matsushita e saidi advogados
Sugere-se a eliminação do parágrafo 1º do artigo 
6º, visto que é prevista a dispensa do direito de 
portabilidade. Não é possível excluir um direito 
que já está consagrado.

Também sugerem a eliminação do art. 10, 
pois ele fere direito dos titulares, cuja proteção é 
justamente o intuito da LGPD. 

Com relação ao art. 14, tem-se que os crité-
rios são muito vagos e subjetivos, o que pode ge-
rar insegurança. 

mulheres na lgpd
Entende-se ser necessário trazer uma definição 
mais completa sobre “entes despersonaliza-
dos” no art. 2º. 

Os critérios de larga escala e alto risco não 
devem ser cumulativos. Sugere-se alterar o ter-
mo “e” por “ou”. 

Necessário haver uma definição do que é 
o relatório simplificado mencionado no art. 
11. Em que medida será simplificado? O que 
será facilitado? 

As medidas administrativas e técnicas essen-
ciais e necessárias, bem como os requisitos míni-
mos de segurança da informação estão dispostos 
de maneira vaga no art. 14. 

Há ainda a preocupação relacionada aos 
arts. 16 a 19 sobre deixar parte da regulamenta-
ção para a elaboração de guias. Isso poderia ge-
rar muita insegurança. 

nunes costa advocacia
No âmbito do art. 3º, deve-se definir melhor o 
que se entende por alto risco e larga escala. 

CAPÍTULO 3 contribuições
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Também é importante definir melhor o ter-
mo “tecnologia emergente”. Quais são os exem-
plos? É importante que isso esteja claro, pois 
dependendo do que se enquadrar, pode excluir 
diversas startups da aplicação da norma. Star-
tups já são normalmente associadas ao uso de 
tecnologias disruptivas para a realização de suas 
atividades, então é natural que se entenda que 
haverá uso de novas técnicas por startups. 

A minuta apresenta muitas lacunas, como 
exemplo o artigo 12. Quer deixar muita coisa 
para a resolução posterior por meio de guias. 
Isso pode ser problemático e gerar grande inse-
gurança para a aplicação.

fgv rio
São indesejáveis as dispensas e flexibiliza-

ções de portabilidade, de manutenção de regis-
tro, e de indicação de um encarregado:

 ▶ Entende-se que a dispensa da manutenção 
de registros esvazia de sentido os esforços 
para uma postura ativa de cuidado com o 
tratamento de dados pessoais. “A manuten-
ção de registro é a pedra fundamental tanto 
para o cumprimento das obrigações do con-
trolador, quanto para exercício de direitos 
pelo titular. Dispensá-la representa abando-
nar os princípios de transparência e da res-
ponsabilização de justificação de contas”;

O mesmo vale para indicação de encarregado. 
No texto proposto essa é uma dispensa que 

se mantém até mesmo para atividades de alto 
risco e larga escala. 

RECOMENDAÇõES:
 ▶ Modelos, ferramentas e ações educativas po-

deriam mostrar o caminho aos agentes sem 
criar um ambiente desregulado e nocivo à 
própria proteção de dados;

 ▶ Proposta de criação de um rápido canal de 
atendimento especializado alegando mais 
valor e relevância;

 ▶ Recomendaram uma reforma no texto pro-
posto para remover a ressalva incerta do art. 
3º, além de aprimorar a exigência de um ca-
nal de comunicação alternativo introduzida 
pelo paragrafo único do art. 13.

Anonimização de dados é outro ponto que a Au-
toridade deveria preliminarmente esclarecer pa-
drões técnicos de modelos usados no processo de 
avaliação, para apenas então instituir dispensas 
e flexibilizações. A redação proposta extrapola a 
capacidade normativa de uma resolução. Além 
disso, a anonimização se encontra equiparada a 
institutos de natureza diversa.

RECOMENDAÇõES:
 ▶ Retirada da autorização de anonimização de 

dados, visto que o risco de desanonimização é 
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real e procedimentos para sua implantação de-
vem ser definidos a priori pela Autoridade. O 
estabelecimento de padrões será de utilidade 
até mesmo para as empresas visadas pela nor-
ma, que, na ausência de orientação, enfrenta-
riam sozinhas a tarefa particularmente desa-
fiadora de anonimizar dados de forma segura.

PINE DATA
Art. 3º e Art. 13: “Alto risco e larga escala” são crité-
rios absolutamente falhos para se presumir se deve 
ou não haver flexibilização das normas da LGPD.

Deve-se utilizar o termo “ou”, como usado no 
parágrafo 3º do art. 41 da LGPD, e não “e”, como 
trazido no art. 3º da minuta de resolução da ANPD 
para microempresas. Configura-se, dessa forma, 
equívoco na redação proposta.

Parágrafo 2º do art. 3º define que larga esca-
la deve abranger necessariamente um número 

significativo de titulares. Contudo, é possível 
lidar com casos como de um banco de dados 
privado, gerido por uma entidade privada, que 
contém dados sensíveis de crianças portadoras 
de doenças raras. Nessa hipótese, estaremos 
diante de um baixo número de titulares, porém 
com uma atividade de altíssimo potencial dano-
so discriminatório. 

RECOMENDAÇõES: 
 ▶ Que o termo “e” seja substituído pelo termo 

“ou”, para que as normas diferenciadas não 
incidam nos tratamentos de alto risco ou 
de larga escala.

O art. 13 aponta que agentes de pequeno porte não 
são obrigados a indicar os encarregados de trata-
mento de dados pessoais indicados no art. 41 da 
LGPD. Essa questão de pequeno porte, conforme 
estabelecido pela própria resolução, inclui star-
tups, organizações empresariais ou societárias 

nascentes ou em operação recente com receita 
de até 16 milhões de reais. Dessa forma, da forma 
como atualmente redigido, vai ser de muita facili-
dade burlar as normas para se adaptar a essa regra 
de suposto pequeno porte. É importante lembrar 
que a função do encarregado é justamente garan-
tir a conformidade pública ou privada da LGPD. 

pixeon medical systems
1. Crítica à definição de agentes de pequeno por-

te, haja vista existência de lacuna e não clare-
za na definição de empresa de pequeno porte.

2. Pensamento em desconsiderar a segurança 
da informação, pois seria um enorme risco 
para com os titulares, haja vista que mui-
tos se aproveitam do baixo custo da PME e 
tratam os dados através dessas. Salientou a 
potencialidade de haver um risco de gran-
des empresas se aproveitarem de peque-
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nas empresas para realizar os tratamentos. 
Além disso, tais empresas poderiam atuar 
como operadores e para tanto isso poderia 
gerar um risco enorme para os controla-
dores, pois estes poderiam alegar não ter 
que seguir a norma.

3. Outro ponto em destaque foi desconsiderar o 
mínimo de preocupação com a segurança da 
informação e governança dos dados, colocan-
do em xeque a condição e os direitos adquiri-
dos pelos titulares, podendo-se falar até mes-
mo em uma afronta à constituição e direitos 
fundamentais já adquiridos até o momento.

4. Desafios relacionados ao uso de tecnologias 
emergentes e de decisões automatizadas, 
como a IA, pois há dúvidas sobre como men-
surar tais interações de dados tratados sem 
um devido RPD, sem uma análise desses im-
pactos e riscos. Ou mesmo com registro des-

sas informações, se há também a intenção 
de desconsiderar esses pontos dentro desse 
tratamento para as categorias de empresas, 
como dizem os arts. 10 e 11 da minuta. 

privacy analitics
Art. 3º, parágrafo 3º, que dispõe que para fins 
do artigo não será considerado tratamento de 
larga escala o tratamento de dados de funcioná-
rios. A minuta retira o direito dos titulares de 
dados enquanto colaboradores. Antes de fun-
cionário o colaborador é titular de dados pesso-
ais, tem direitos previstos e garantidos na cons-
tituição e na LGPD. Ou seja, nesta minuta, os 
direitos dos titulares de dados pessoais enquan-
to funcionários de micro e pequenas empresas 
foram excluídos ao não se considerar como tra-
tamento de larga escala o tratamento dos dados 
dos funcionários.

rosangela almeida medeiros - membro do 
comitê público anppd
Críticas relacionadas ao art. 14, que trata da se-
gurança e das boas práticas. Apresenta redação 
de forma genérica que não especifica quais de-
vem ser as medidas administrativas, técnicas, 
necessárias e essenciais, e nem os requisitos 
mínimos de segurança da informação que de-
vem ser observados. Na parte final desse artigo, 
se a própria resolução não puder estabelecer o 
que se espera alcançar, como o próprio agente 
de tratamento vai decidir isso aleatoriamente? 
Propõe que o artigo é nulo e deixa em aberto 
muitas interpretações, colocando em risco a se-
gurança jurídica. 

Com relação ao art. 15, parágrafo 1º, tem-se 
que o artigo abre a possiblidade de um agente de 
tratamento simplesmente abandonar boas práti-
cas de segurança por critério financeiro. O pará-
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grafo 1º ainda dá a possiblidade de não considerar 
a sensibilidade dos dados tratados, no entanto, a 
minuta já estabelece não se aplicar ao tratamento 
de dados sensíveis. Cabe ao art. 15 gerar exceções 
à justificativa de contradições em outros artigos? 
A Autoridade estaria colocando o interesse das 
empresas acima do interesse dos titulares. 

RECOMENDAÇõES: 
 ▶ Propor flexibilização e não exclusão.

sebrae nacional
Proposta de processo sancionador da Autorida-
de com foco em medidas educativas, contando 
com etapa prévia educativa. Primeiro o pequeno 
empreendedor deve ser provocado para que ele 
regularize sua situação. Apenas no caso de ele 
não regularizar deve-se encaminhar para adver-
tência e sanções subsequentes. Há necessidade 
também de regular o valor das multas. 

Sugestão de termo de compromisso para 
que, ao invés de sancionar, estabelecer um ter-
mo para que a infração cessasse e fosse possível 
corrigir as irregularidades. Isso iria favorecer a 
segurança jurídica e trazer esse viés pedagógico.

vieira rezende advogados
Para definição de quais empresas poderão usu-
fruir das flexibilizações da norma, entendem 
que apenas um critério de faturamento deve ser 
adotado. Critérios de tamanho e de porte tam-
bém são bem-vindos.

Além disso, não ficou muito claro se associa-
ções e instituições sem fins lucrativos poderão se 
beneficiar das dispensas e flexibilizações. 

Consideram como ponto positivo o art. 9º, 
mas seria interessante a ANPD esclarecer qual o 
papel das entidades de classe enquanto repre-
sentantes dos agentes de pequeno porte, até em 

linha com o disposto no art. 50 da LGPD sobre en-
tidades de classe e associações.



FICHA TÉCNICA 112

referênciasCAPÍTULO 4



113

PERíODO RELACIONADO à TOMADA DE SUbSíDIOS
INSTITUTO DE TECNOLOGIA & SOCIEDADE DO RIO. Consulta 
Pública ANPD: Pequenas e médias empresas e startups. Rio 
de Janeiro, 2021. Disponível em: 
<https://itsrio.org/pt/publicacoes/consulta-publica-peque-
nas-e-medias-empresas-e-startups/>. 

INSTITUTO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. Agentes de 
tratamento de pequeno porte: anotações e práticas com-
paradas de suporte à adequação. [S.l.], 2021. Disponível em: 
<https://www.inpd.com.br/post/agentes-de-tratamento-
-de-pequeno-porte>. 

PERíODO RELACIONADO à CONSULTA PÚbLICA 
ASSOCIAÇÃO DE PESQUISA DATA PRIVACY bRASIL; DATA 
PRIVACY bRASIL ENSINO. Contribuição à Consulta Pública 
sobre a Normas de aplicação da LGPD para microempresas 
e empresas de pequeno porte. [S.l.], 2021. Disponível em: 
<https://dataprivacy.com.br/wp-content/uploads/2021/10/
dpbr_contribuicao_pme_anpd.pdf ?utm_campaig-
n=newsletter_-_13102021&utm_medium=email&utm_
source=RD+Station>. 

INSTITUTO DE TECNOLOGIA & SOCIEDADE DO RIO. Consulta 
Pública ANPD: Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 
Rio de Janeiro, 2021. Disponível em: <https://itsrio.org/wp-

-content/uploads/2021/10/Consulta-ANPD-SME-ITS-V.f.pdf>. 

CAPÍTULO 3 referências



FICHA TÉCNICA 114




