
A LGPD na área correcional



Ok! Tenho consciência 
do que é LGPD...

Mas, afinal, como devo 
proceder?

A LGPD impacta a 
transparência?



Com o advento da LGPD (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018), era esperado que
essa nova legislação trouxesse consigo um período de implantação que comportasse
dúvidas práticas a partir da interpretação do texto legal.

Contudo, mesmo sem um diagnóstico amplo quanto ao impacto da LGPD no acesso a
informações no âmbito da administração federal, há evidências de que, até o
momento, não houve prejuízo à transparência da gestão pública.



Em consulta ao Painel da Lei de Acesso à Informação (LAI), disponível no
http://paineis.cgu.gov.br/lai/index.htm em 24/11/2021, verifica-se que, desde a
vigência da LAI, em 16/05/2012, até o momento, foram recebidos 1.081.951 pedidos
por todas as instituições do Governo federal, dos quais apenas 8,0% foram negados,
sendo que desse montante 26,4% decorreram por motivos de dados pessoais.

Ou seja, de 1.081.951 pedidos em 9 anos de vigência da LAI, somente 23.004, o que
corresponde a 2,1% do total, foram negados por se tratar de dados pessoais.

A partir da publicação da LGPD, em 14 de agosto de 2018, foram recebidos 437.182
pedidos até 24/11/2021, dos quais 8.262 (1,9%) foram negados por se referirem ou
conterem dados pessoais.



Portanto, em termos percentuais, não houve variação nos últimos três anos das
negativas de acesso à informação decorrentes de conteúdo relacionados a dados
pessoais.

Mas, de fato, foi constatada a ocorrência de negativas tendo por fundamento a LGPD,
conforme circunstância observável nas negativas iniciais (primárias), nas primeiras
instâncias recursais e nas segundas instâncias.

Na terceira instância, esta a cargo da CGU, o posicionamento sempre foi no sentido de
demonstrar que a LGPD não altera ou interfere na aplicação da LAI.



A experiência da CGU na 
implementação da LGPD



Por onde começar?

A cargo de quem?

E como fazer essa 
implementação? 

E qual o meu papel nesse 
processo?



Liderança Estratégia Controle



Instituição da Comissão Interna de Implementação da Lei
Geral de Proteção de Dados - CII-LGPD, com a finalidade de
formular diretrizes, propor ações e monitorar medidas
destinadas à adequação da CGU à LGPD e à implementação de
boas práticas relacionadas à proteção de dados pessoais
(Portaria nº 1226, de junho de 2020).

Indicação de membros de todas as Secretarias da CGU,
incluindo o Gabinete do Ministro, Representantes das regionais
e as áreas de planejamento e da tecnologia da informação
(Portaria nº 1229/2020, reeditada pela Portaria nº 994/2021,
totalizando 18 membros)

LIDERANÇA



Necessidade de delinear o universo das soluções de TI que
contemplavam informações pessoais, bem como o tipo de
dado existente e a respectiva avaliação da criticidade e
relevância dessas informações.

Necessidade de se criar uma abordagem padrão e sistêmica
para avaliar as diferentes soluções de TI.

ESTRATÉGIA



Realização de avaliação expedita das soluções de TI como 
forma de mapeamento e diagnóstico, bem como instituição de 
projeto-piloto para elaboração de uma abordagem padrão para 
a CGU.

Foram selecionados 31 servidores e 23 soluções de TI 
constantes na Portaria nº 3514/2019 ou sugeridas pelos 
membros da CII-LGPD.

ESTRATÉGIA



ESTRATÉGIA

Quem acessa? 
Público interno 

ou Externo?

Realiza algum 
tratamento? 

Quais operações?

Há 
informações 

sensíveis?

Qual vínculo 
com os 

processos?

Algum 
incidente? 

Qual a 
chance?

Respostas padronizadas, permitindo a indicação de pesos para definição 
da probabilidade de ocorrência de eventos de risco e da relevância das 
operações de tratamento de dados e dependência com os processos de 

trabalho versus o respectivo impacto desses eventos.
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CONTROLE
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Objetivo: adentrar na solução de TI

primar pelo 
atendimento à 

LGPD e assegurar 
os direitos dos 

titulares 

definir a liderança 
e o controle

disseminar a cultura 
da LGPD

garantir a proteção 
dos dados e a 
integridade e instituir 
a gestão de risco



CONTROLE
Plano de Comunicação elaborado em parceria com a ASCOM 
no âmbito dos trabalhos da perspectiva "Educação e 
Comunicação", que teve início em setembro/2020.

Curso introdutório sobre a LGPD  e Execução de LIVEs
(perspectiva "Educação e Comunicação") - 200 certificados emitidos e 
público médio de 150 servidores por LIVE.

Conclusão do Projeto-Piloto em dezembro de 2020, sendo 
estabelecido o Protocolo de Inventário e Avaliação de soluções 
de TI sob a ótica da LGPD.  

Foi desenvolvido, em solução de TI existente, ferramenta de 
levantamento de dados para todas as demais soluções de TI da 
CGU com base no trabalho e experiência adquirida.
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REGRAS DE GOVERNANÇA

REGRAS DE GOVERNANÇA

AVALIAÇÃO DOS RISCOS:
1. ACESSO NÃO AUTORIZADO AOS DADOS PESSOAIS
2. MODIFICAÇÃO NÃO AUTORIZADA DOS DADOS 
PESSOAIS
3.  PERDA DOS DADOS PESSOAIS
4. ROUBO DOS DADOS PESSOAIS
5. REMOÇÃO NÃO AUTORIZADA DOS DADOS PESSOAIS
6. COLEÇÃO EXCESSIVA DE DADOS PESSOAIS NA 
SOLUÇÃO DE TI
7.  INFORMAÇÃO INSUFICIENTE SOBRE A FINALIDADE 
DO TRATAMENTO DE DADOS
8. TRATAMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO EM LEGISLAÇÃO 
OU REGULAÇÃO PERTINENTE
9.  COMPARTILHAR OU DISTRIBUIR DADOS PESSOAIS 
COM TERCEIROS FORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
FEDERAL
10. RETENÇÃO PROLONGADA DE DADOS PESSOAIS SEM 
NECESSIDADE
11. VINCULAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA, DIRETA 
OU INDIRETA, DOS DADOS PESSOAIS AO TITULAR
12. FALHA OU ERRO DE PROCESSAMENTO DOS DADOS 
PESSOAIS (ex. alteração equivocada)
13. REIDENTIFICAÇÃO DE DADOS DESCARACTERIZADOS
14. FALHA EM CONSIDERAR OS DIREITOS DO TITULAR 
DOS DADOS PESSOAIS (Ex.: perda do direito de acesso).
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Criação da Linha de 
Produção (Inventário)

Projeto-Piloto

Protocolo de 
Execução

Aplicação nas demais 
soluções de TI

Plano de Exposição 
ao Risco

Levantamento de 
fragilidades

Estabelecimento de 
resposta

Programa de 
Governança em 

Privacidade da CGU

Política de Proteção 
e Privacidade

Plano de Ação Anual, 
incluindo capacitação

Atendimento a outras 
demandas da ANPD

Linhas de ação da CII-LGPD



Disposições Finais

A implementação da LGPD e a sua plena conformidade representam

um longo e complexo caminho, que exige internalizar no dia a dia da

CGU os assuntos que a cercam, seja nas suas instalações, seja em

trabalhos externos ou mesmo em home office.



Atender a lei não é simplesmente utilizar 
softwares de segurança da informação para 
evitar vazamento, perda ou roubo de dados 
pessoais, mas sim uma evolução cultural em 

relação ao modo como os encaramos


