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ANPD manifesta-se sobre divulgação 
de microdados do Enem 

e do Censo Escolar pelo INEP

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), por
meio da Nota Técnica nº 46/2022/CGF/ANPD, manifestou-
se sobre a impossibilidade de divulgação dos microdados
do Censo Escolar e do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

No início deste ano, o INEP compartilhou entendimento
de que a divulgação de dados constantes em publicações
do Enem 2020 e do Censo Escolar da Educação Básica
2021 poderia resultar em riscos e violar a privacidade dos
estudantes, contrariando a Lei Geral de Proteção de Dados
(Lei 13.709/2018).

Os dados eram utilizados para produção de pesquisas e
políticas públicas de educação e a principal determinação
da ANPD ao INEP é que o instituto elabore um Relatório
de Impacto à Proteção de Dados (RIPD), a fim de avaliar os
riscos da divulgação de tais dados e tornar transparentes as
decisões e medidas que serão adotadas pelo instituto.

A ANPD entendeu, ainda, que o INEP possui condições de
decisão acerca da amplitude da divulgação, gerando assim
a possibilidade de que os microdados sejam apresentados
em versões diferentes para a sociedade e para instituições
de pesquisa.

Para acessar a Nota Técnica, clique aqui.

Voltar ao índice

https://www.gov.br/anpd/pt-br/documentos-e-publicacoes/sei_00261-000730_2022_53-nt-46.pdf


ANPD recomendou adequações 
sobre prática de coleta de cookies 

do Portal Gov.br

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
emitiu recomendações à Secretaria do Governo Digital
(SGD/ME) para adequar a Política de Cookies do Portal
Gov.BR conforme as disposições da Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais – LGPD (Lei 13.709/2018).

A ANPD identificou dois pontos que necessitam ser
revistos. O primeiro é o "banner de primeiro nível”, o qual é
apresentado logo que visitantes acessam o domínio
“Gov.br”.

Para a ANPD, o banner contém poucas informações e
concede ao usuário uma única opção de “aceite”. Tal
prática é conflitante com aquilo que é exposto pela LGPD,
de que para ser válido, o consentimento do titular deve ser
livre, informado e inequívoco, além de que não deve gerar
dúvidas ao usuário.

Nesse sentido, a Autoridade recomendou que sejam
adicionadas mais informações no banner, além de
possibilitar que os usuários recusem cookies não
necessários utilizados pelo site.

Já o segundo ponto diz respeito ao banner de segundo
nível, por onde é possível visualizar a categoria de cookies
utilizados e os motivos de coleta e uso, que atualmente é
apresentado de maneira genérica e que dificulta a
compreensão por parte dos usuários.

Para acessar a recomendação na íntegra, clicando aqui.

Voltar ao índice

https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/sei_pr-3368186-oficio.pdf


ANPD inicia tomada de subsídios 
para elaboração de regulamento 

sobre transferência 
internacional de dados

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
começou a angariar, através da plataforma Participa Mais
Brasil, colaborações de toda a sociedade para a elaboração
de regulamento sobre transferências internacionais de
dados.

A necessidade de elaboração de regulamento específico
sobre o tema decorre do desenvolvimento da economia
digital, que constantemente realiza transferências
internacionais de dados.

A regulamentação de mecanismos que viabilizam tais
transferências é fundamental tanto para viabilizar a
inserção competitiva de empresas em cadeias globais de
valor quanto para a efetiva proteção dos dados tratados.

De acordo com a ANPD, “Tendo em vista a complexidade
do tema, a tomada de subsídios é um importante
instrumento regulatório que visa obter elementos para a
elaboração de normativos” (ANPD, 18 de junho, 2022).

A autoridade confia que a tomada de subsídios contribuirá 
de forma relevante para a construção da regulamentação 
que, em breve, será objeto de consulta em audiência 
pública. 

Para acessar a Tomada de Subsídios na Plataforma Mais 
Brasil, clique aqui. 

Voltar ao índice

https://www.gov.br/participamaisbrasil/tomada-de-subsidios-transferencia-internacional
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