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ASBRAFE E A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

A ASBRAFE, atenta às obrigações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados 

(13.709/2018), está tornando público em todos os seus canais de comunicação sua Politica Geral de 

Privacidade, garantindo assim a segurança e a proteção de dados de todos aqueles com quem mantém 

os vínculos associativos ou de terceiros que venham, por alguma forma, fazer contato por meio de 

eventos, campanhas ou interesses associativos, por exemplo. 

Notícia de grande interesse aos associados que estejam na categoria fiscal de Microempresas 

ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), é o fato da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD), por despacho de 27.08.2021, ter submetido à consulta pública a minuta de resolução que 

regulamenta a aplicação da LGPD para as empresas que estejam na categoria fiscal de 

Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP). A proposta de ato normativo encontra-

se disponível na íntegra no portal da ANPD (www.anpd.gov.br) e na plataforma Participa Mais 

Brasil. 

O objetivo da resolução, sendo aprovada, é facilitar o cumprimento da LGPD e facilitar a 

adaptação pelas microempresas e empresas de pequeno porte, com flexibilização e dispensa de 

obrigações previstas na referida Lei, bem como o estabelecer de prazos diferenciados para o 

cumprimento. Visa ainda, garantir os direitos dos titulares de dados (usuários), trazer equilíbrio entre 

as regras constantes da LGPD e o porte da empresa que será o agente de tratamento de dados. 

É possível enviar sugestões por meio eletrônico até o dia 29 de setembro de 2021, 

exclusivamente pela plataforma “Participa Mais Brasil”, disponível no seguinte sítio eletrônico: 

https://www.gov.br/participamaisbrasil/minuta-de-resolucao-para-aplicacao-da-lgpd-para-

microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte- 

A ASBRAFE coloca-se à disposição de seus associados para orientações necessárias sobre a 

LGPD, entendendo que cada associado tem sua especificidade, principalmente com a nova resolução 

da ANPD em discussão, mas haverá regras comuns para todos de modo que demanda atenção 

permanente sobre o tema. 
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