
   

Saiba se sua empresa se enquadra como 
agente de tratamento pequeno porte   

para efeitos jurídicos diferenciados da LGPD  

  
  

Em 28/01/2022, Dia Internacional da Proteção de Dados, a ANPD (Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados) publicou a Resolução CD/ANPD nº 2/2022, que confere 

tratamento jurídico diferenciado para micro e pequenas empresas, incluindo startups.  

  

Entre os principais pontos da Resolução estão a FLEXIBILIZAÇÃO E DISPENSA 

DE OBRIGAÇÕES para empresas que se enquadram nos requisitos, senão vejamos:  

  

1. Simplificação do Registro de Operações de Tratamento (ROPA ou Inventário de 

Dados), sendo que a ANPD fornecerá modelo simplificado;   

  

2. Procedimento simplificado de comunicação de incidentes de segurança, sendo 

que a ANPD ainda vai regulamentar especificamente o assunto;  

  

3. Dispensa da obrigatoriedade de nomeação do Encarregado de Dados (DPO), 

mas há necessidade de se manter um canal de comunicação para o exercício dos 

direitos dos titulares. Se o agente de pequeno porte optar pela nomeação de um 

Encarregado de Dados, a ANPD irá considerar como uma conduta de boa prática 

de governança;  

  

4. Simplificação da Política de Segurança da Informação, documento de suma 

importância que deverá conter apenas os itens essenciais para a proteção de 

dados pessoais contra incidentes e violações de dados pessoais;   

  

5. Prazo em dobro para resposta às requisições dos titulares e comunicações em 

caso de incidentes de segurança, mas a matéria ainda vai ser regulada pela 

ANPD.  



   

  

A flexibilização das obrigações dispostas na Resolução não isenta os agentes de 

tratamento de pequeno porte do cumprimento dos demais dispositivos da LGPD, por 

exemplo, o respeito aos princípios, a perfeita correlação entre o(s) tratamento(s) e a 

respectiva(s) base(s) legal(ais), ou ainda as ferramentas necessárias para o exercício dos 

direitos dos titulares.  

  

Quem são os beneficiados com a Resolução da ANPD?  

  

Microempresas, empresas de pequeno porte, startups, pessoas jurídicas de  

direito privado sem fins lucrativos, pessoas naturais e entes privados despersonalizados.   

  

Também estão no rol da Resolução as sociedades empresárias, sociedades 

simples, sociedades limitadas unipessoais e microempreendedores individuais (MEI), 

devidamente registrados nos órgãos competentes, segundo os critérios da Lei 

Complementar nº 123/2006.   

  

Já em relação às startups, a regulação segue os parâmetros definidos pela Lei 

Complementar nº 182/2021 (Marco Legal das Startups).  

  

Quais são os critérios da Lei Complementar 123/2006?  

  

1. Empresas e entidades com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões com até 99 

funcionários.   

2. Microempresa com faturamento anual de até R$ 360 mil e até 19 funcionários;  

3. Microempreendedor Individual (MEI) com faturamento anual máximo de R$ 81 

mil e só 1 funcionário.  

  

Quais os parâmetros da Lei Complementar 182/2021 (exclusivo Startups)?  

  

4. Startups: (i) as empresas com até 10 anos de inscrição no cadastro nacional de 

pessoa jurídica (CNPJ); (ii) com faturamento bruto anual máximo de até R$ 16 



   

milhões; e (iii) que utilizem modelos de negócios inovadores para geração de 

produtos ou serviços.  

  

Quem NÃO se ENQUADRA nos benefícios da Resolução da ANPD?  

  

(i) Quem realiza tratamento de alto risco para os titulares, segundo a 

cumulação dos parâmetros previstos no artigo 4º (tratamento de larga 

escala ou que possam afetar significativamente interesses e direitos 

fundamentais dos titulares; ou ainda uso de tecnologias emergentes ou 

inovadoras (IA, por exemplo); vigia ou controla locais acessíveis ao público; 

toma decisões pautadas, exclusivamente, em tratamento automatizado de 

dados, ou, utiliza dados pessoais sensíveis e de crianças, adolescentes e 

idosos);   

(ii) Obtenha receita bruta superior ao limite previsto na Lei Complementar nº  

123/2006 ou na Lei Complementar nº 182/2021; e  

(iii) Pertencente a um grupo econômico de fato ou de direito com receita global 

superior à prevista na Lei Complementar nº 123/2006 ou na Lei 

Complementar nº 182/2021.  

  

A recomendação é realizar uma criteriosa análise jurídica de enquadramento, 

pois as combinações de fatores podem gerar situações diversas, tais como empresas 

que tratam dados em larga escala ou que possam afetar direitos fundamentais dos 

titulares e, cumulativamente, usam tecnologias inovadoras ou tratam dados pessoais 

sensíveis.  

  

O artigo 5º da Resolução ainda prevê a possibilidade de a ANPD solicitar ao 

agente de pequeno porte a comprovação, em prazo de até 15 dias, do devido 

enquadramento nas condições necessárias para usufruir dos benefícios do 

regulamento, reforçando a importância de uma análise consistente.  

  



   

A Resolução ainda prevê a possibilidade que os agentes de pequeno porte se 

organizarem por meio de entidades de representação da atividade empresarial, por 

pessoas jurídicas ou por pessoas naturais para fins de negociação, mediação e 

conciliação de reclamações apresentadas por titulares de dados (artigo 8º - MASC).  

A Resolução é importante para o desenvolvimento das micro e pequenas 

empresas e startups, a regulamentação cria ambiente mais favorável ao cumprimento 

da legislação de proteção de dados brasileira, equilibrando a viabilidade operacional e 

de recursos das pequenas empresas com a efetivação dos direitos e das liberdades dos 

titulares.  

  

O instrumento regulatório tem por objetivo principal trazer proteção aos 

direitos dos titulares com olhar atento à necessidade de crescimento econômico e 

expansão do ecossistema de inovação no Brasil e a criação de um ambiente que 

combine a necessidade de proteção de dados com os valores da inovação e do 

desenvolvimento econômico e tecnológico do país.   

  

Para mais informações, incluindo avaliação de enquadramento abordada no 

presente resumo, assista à palestra ministrada pelo especialista Leonardo Perseu, no 

canal do Secovi Rio no YouTube. Clique aqui! 

    

https://www.youtube.com/watch?v=WDr-2J-yH30

