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1. Identi�cação do respondente

De acordo com o ofício de comunicação enviado pelo TCU, a
organização deve indicar um servidor responsável pela res-
posta ao questionário.

1.1 Dados do servidor responsável pela resposta ao questionário:



Nome:

Mariano de Sousa Brito

E-mail:

mariano.brito@trt11.jus.br

Telefone (com DDD):

92981947575

Cargo/Função:

Analista Judiciário - Chefe da Seção de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação

  Os dados pessoais solicitados se limitam ao que é estritamente necessário para que a equipe de audi-

toria possa entrar em contato com o respondente caso haja necessidade.

Retomar mais tarde

User
Caixa de texto
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2. Preparação

Antes de iniciar o processo de adequação à LGPD, a organiza-
ção deve adotar medidas para construir um ambiente propí-
cio para o sucesso da iniciativa. 

As questões desta seção abordam aspectos relacionados à
identi�cação e ao planejamento das medidas necessárias à
adequação.

2.1 A organização conduziu iniciativa para identi�car e planejar as medidas necessárias à adequação

à LGPD?

Sim (a organização concluiu iniciativa para identi�car e planejar as medidas necessárias à ade-

quação à LGPD).

Parcialmente (a organização iniciou, mas ainda não concluiu iniciativa para identi�car e plane-

jar as medidas necessárias à adequação à LGPD).

Não.

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 50, § 2º, inciso I. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item 5.4.

A organização deve conduzir iniciativa para identi�car e planejar as medidas necessárias à adequação à

LGPD.

Um exemplo de iniciativa pode ser a instituição de comitê ou grupo de trabalho.

É importante que a iniciativa conte com o apoio ou, até mesmo, com a participação direta da alta direção

da organização. Ademais, convém que sejam envolvidas pessoas pertencentes a unidades que exercem

atividades relevantes para o tratamento de dados pessoais (e.g.: Segurança da Informação, Tecnologia da

Informação, Direito, Auditoria/Conformidade e Ouvidoria).

Um exemplo de artefato que pode ser produzido pela iniciativa é o plano de ação.

Retomar mais tarde
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2.2 A organização elaborou plano de ação, plano de projeto ou documento similar para direcionar a ini-

ciativa de adequação à LGPD?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 50, § 2º, inciso I. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item 5.4.

A organização deve documentar informações relacionadas aos objetivos da iniciativa de adequação e às

ações necessárias para alcançá-los.

2.2.1 Anexe o plano de ação, plano de projeto ou documento similar que foi elaborado pela

organização:

 Por favor, carregar um arquivo

 Enviar arquivos 

  Título Comentário Nome do arquivo

Relatorio de

adequacao

Anexo I do relatorio - Plano

de Acao

Relatório 02-2020-

SETIC.pdf
 Editar

  

Só é aceito o upload de um único arquivo no formato PDF, com tamanho máximo de 20MB.

Anterior Próximo

http://www.tcu.gov.br/
Mariano
Texto digitado
Comentário:Relatório 02/2020  DP 8737/2020 fl. 123/140Link: https://esap.trt11.jus.br/servidor/documento?id=1017030 
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3. Contexto organizacional

Para alcançar os resultados pretendidos pela iniciativa de
adequação à LGPD, a organização deve avaliar questões in-
ternas e externas que são relevantes para atingir os
objetivos.

As questões desta seção abordam aspectos relacionados à
identi�cação de normativos correlatos à proteção de dados
pessoais que devem ser respeitados pela organização, à iden-
ti�cação das partes interessadas e à análise dos dados pesso-
ais tratados pela organização e dos processos organizacionais
que tratam esses dados.

3.1 A organização conduziu iniciativa para identi�car outros normativos (e.g.: leis, regulamentos e ins-

truções normativas), além da LGPD, que abrangem comandos relacionados à proteção de dados pes-

soais e que também devem ser respeitados?

Sim
Não

  

Referência(s): ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item 5.2.1.

Além da LGPD, há outros normativos que abordam o tratamento de dados pessoais e que também devem

ser respeitados por determinadas organizações.

O Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo, a Consolidação das Leis Trabalhistas

(CLT), a Lei de Acesso à Informação e a Lei 13.787/2018 (que dispõe sobre a digitalização e a utilização

de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuário de paciente)

são alguns exemplos desses normativos.

Retomar mais tarde

Mariano
Texto digitado
Comentário:Normas de Segurança da Informação
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3.2 A organização identi�cou as categorias de titulares de dados pessoais com os quais se relaciona?

Sim (todas as categorias de titulares de dados pessoais foram identi�cadas).

Parcialmente (algumas categorias de titulares de dados pessoais foram identi�cadas).

Não (ainda não foi conduzida iniciativa para identi�car as categorias de titulares de dados

pessoais).

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 5º, inciso V. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, itens 6.5.2 e 7.2.8.

Convém que a organização identi�que as partes interessadas que possuem interesses ou responsabilida-

des associados ao tratamento de dados pessoais, o que pode abranger, por exemplo: titulares de dados

pessoais, operadores e controladores conjuntos.

O titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Os titu-

lares podem ser enquadrados em diferentes categorias como: cidadão, cliente, servidor público, repre-

sentante de fornecedor e terceirizado.

3.3 A organização conduziu iniciativa para identi�car os operadores que realizam tratamento de da-

dos pessoais em seu nome?

Sim (a iniciativa foi concluída e todos os operadores foram identi�cados).

Sim (a iniciativa foi concluída e a organização constatou que não há operadores que realizam

tratamentos de dados pessoais em seu nome).

Parcialmente (a iniciativa ainda está em andamento).

Não (ainda não foi conduzida iniciativa para identi�car os operadores).

  

Referência(s): Lei 13.703/2018, art. 5º, incisos VI e VII. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item 5.2.2.

Convém que a organização identi�que as partes interessadas que possuem interesses ou responsabilida-

des associados ao tratamento de dados pessoais, o que pode abranger, por exemplo: titulares de dados

pessoais, operadores e controladores conjuntos.

O operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de da-

dos pessoais em nome do controlador, este, por sua vez, é a pessoa natural ou jurídica, de direito público

ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.
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3.4 A organização avaliou se há tratamento de dados que envolva controlador conjunto?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 5º, inciso VI; art. 7º, § 5º. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019,

itens 5.2.2 e 7.2.7. 

Convém que a organização identi�que as partes interessadas que possuem interesses ou responsabilida-

des associados ao tratamento de dados pessoais, o que pode abranger, por exemplo: titulares de dados

pessoais, operadores e controladores conjuntos.

O controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões

referentes ao tratamento de dados pessoais. Por sua vez, controlador conjunto é o controlador de da-

dos pessoais que determina os propósitos e as formas do tratamento de dados pessoais junto com

outro(s) controlador(es).

3.5 A organização identi�cou os processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais?

Sim (todos os processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais foram

identi�cados).

Parcialmente (alguns processos de negócio que realizam tratamento de dados pessoais foram

identi�cados).

Não (ainda não foi conduzida iniciativa para identi�car os processos de negócio que realizam

tratamento de dados pessoais).

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 37. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item 7.2.8.

O tratamento de dados pessoais envolve toda operação realizada com dados pessoais, como as que se

referem a coleta, produção, recepção, classi�cação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distri-

buição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação,

modi�cação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

3.6 A organização identi�cou quais são os dados pessoais tratados por ela?
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Sim (todos os dados pessoais tratados pela organização foram identi�cados).

Parcialmente (alguns dados pessoais tratados pela organização foram identi�cados).

Não (a organização não identi�cou os dados pessoais que são tratados por ela).

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 5º, inciso I; art. 37. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, itens 6.5.2 e

7.2.8.

O dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural identi�cada ou identi�cável, como nome,

RG e CPF. 

Anterior Próximo

http://www.tcu.gov.br/
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4. Liderança

A alta direção deve demonstrar liderança e comprometi-
mento com a iniciativa de adequação à LGPD.

A existência e a elaboração de políticas relacionadas à prote-
ção de dados pessoais e a nomeação de um encarregado que
tenha autonomia para atuar como canal de comunicação en-
tre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Naci-
onal de Proteção de Dados (ANPD) são fundamentais para o
processo de adequação.

As questões desta seção são relacionadas à nomeação do en-
carregado e à existência de políticas que buscam assegurar a
segurança das informações e a proteção dos dados pessoais.

4.1 A organização possui Política de Segurança da Informação ou instrumento similar?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 46; art. 50, § 2º, inciso I, alíneas “a” e “d". ABNT NBR ISO/IEC

27.701/2019, itens 5.3.2 e 6.2.

Uma Política de Segurança da Informação estabelece a abordagem da organização para gerenciar os ob-

jetivos de segurança da informação. A referida política deve ser aprovada pela alta direção e estar de

acordo com os requisitos de negócio e com leis e regulamentações aplicáveis.

4.1.1 Anexe a Política de Segurança da Informação (ou instrumento similar) da organização:

Retomar mais tarde
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 Por favor, carregar um arquivo

 Enviar arquivos 

  Título
Comen-

tário
Nome do arquivo

Politica de seguranca da

Informacao

Poltica-de-Segurana-da-

Informacao.pdf
 Editar

  Só é aceito o upload de um único arquivo no formato PDF, com tamanho máximo de 20MB.

4.2 A organização possui Política de Classi�cação da Informação ou instrumento similar?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 46; art. 50, § 2º, inciso I, alíneas “a” e “d”. ABNT NBR ISO/IEC

27.701/2019, item 6.5.2.  

Uma Política de Classi�cação da Informação deve fornecer diretrizes para assegurar que a informação

receba um nível adequado de proteção, de acordo com a sua importância para a organização.

4.2.1 A Política de Classi�cação da Informação (ou instrumento similar) abrange diretrizes para a

classi�cação de dados pessoais?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 46; art. 50, § 2º, inciso I, alíneas “a” e “d”. ABNT NBR ISO/IEC

27.701/2019, item 6.5.2.

A Política de Classi�cação da Informação deve considerar a classi�cação de dados pessoais para viabili-

zar a identi�cação de quais desses dados são tratados pela organização, o que é importante para direcio-

nar a implementação de controles adequados para a proteção de dados pessoais.

Mariano
Texto digitado
Comentário: Política de Segurança da InformaçãoLink no portal da governança: https://governanca.trt11.jus.br/images/Governanca/Documentos/Poltica-de-Segurana-da-Informacao.pdf

Mariano
Texto digitado


Mariano
Texto digitado
Comentário:Norma Complementar de Segurança da Informação - NC 05
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4.2.1.1 A Política de Classi�cação da Informação (ou instrumento similar) abrange diretrizes para

identi�car dados pessoais sensíveis e relacionados a crianças e adolescentes?

Sim

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 5º, inciso II; art. 46; art. 50, § 2º, inciso I, alíneas “a” e “d”. ABNT NBR

ISO/IEC 27.701/2019, item 6.5.2.2.

O dado pessoal sensível é o dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião polí-

tica, �liação a sindicato ou a organização de caráter religioso, �losó�co ou político, dado referente à

saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

A LGPD demanda que sejam adotados cuidados especí�cos para o tratamento de dados pessoais

sensíveis.

4.2.1.2 A Política de Classi�cação da Informação (ou instrumento similar) abrange diretrizes para

identi�car dados pessoais de crianças e de adolescentes?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 14; art. 46; art. 50, § 2º, inciso I, alíneas “a” e “d”. ABNT NBR ISO/IEC

27.701/2019, item 6.5.2.2.  

A LGPD demanda que sejam adotados cuidados especí�cos para o tratamento de dados pessoais de cri-

anças e de adolescentes.

4.2.2 Anexe a Política de Classi�cação da Informação (ou instrumento similar) da organização:

 Por favor, carregar um arquivo

 Enviar arquivos 

  Título Comentário Nome do arquivo

Não

Mariano
Texto digitado
Comentário: Política de classificação da informaçãoLink no portal da governança:https://governanca.trt11.jus.br/images/6_NC05_Classifica%C3%A7%C3%A3o_Informa%C3%A7%C3%B5es.pdf
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  Título Comentário Nome do arquivo

Norma

Comple-

mentar 05

Item 6.6 - Trata da

classi�cacao de da-

dos pessoais

sigilosos

NC05_Classi�cação_Informações.pdf  Editar

  

Só é aceito o upload de um único arquivo no formato PDF, com tamanho máximo de 20MB.

4.3 A organização possui Política de Proteção de Dados Pessoais (ou instrumento similar)?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 46; art. 50, § 2º, inciso I, alíneas “a” e “d”. ABNT NBR ISO/IEC

27.701/2019, itens 6.2.1.

A Política de Proteção de Dados Pessoais deve estar alinhada com a Política de Segurança da Informação

e com a Política de Classi�cação da Informação e provê apoio e comprometimento da organização para

alcançar a conformidade com os normativos de proteção de dados pessoais.

A Política de Proteção de Dados Pessoais pode ser de�nida e publicada em documento especí�co ou in-

cluída no texto da Política de Segurança da Informação já existente. 

Vale ressaltar que a Política de Proteção de Dados Pessoais não se confunde com a Política de Privaci-

dade. Enquanto a primeira é voltada para o público interno da organização, a segunda é direcionada para

o público externo (e.g.: titulares de dados pessoais).

4.4 A organização nomeou o encarregado pelo tratamento de dados pessoais?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 5º, inciso VIII; art. 41. IN SGD/ME 117/2020. ABNT NBR ISO/IEC

27.701/2019, item 6.3.1.

O encarregado é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o con-

trolador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).  

O termo DPO (Data Protection Of�cer) é comumente utilizado para se referir ao encarregado.
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Convém que o encarregado possua, além de profundo conhecimento da Lei 13.709/2018, conhecimentos

relativos a temas como: Direito, Governança Corporativa, Gestão de Riscos, Tecnologia da Informação e

Segurança da Informação.

Anterior Próximo

http://www.tcu.gov.br/
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5. Capacitação

A organização deve conduzir iniciativas para conscientizar e
capacitar os colaboradores em proteção de dados pessoais.

A conscientização é importante para que os colaboradores
conheçam as políticas organizacionais relacionadas à prote-
ção de dados pessoais e para que reconheçam como suas
ações são importantes para a preservação da privacidade dos
titulares.

As ações de capacitação devem considerar diferentes níveis
de envolvimento dos colaboradores no tema, de forma que
aqueles que ocupam funções com responsabilidades essenci-
ais relacionadas à proteção de dados pessoais recebam trei-
namento diferenciado, além do nível básico fornecido aos
demais.

Nesta seção são abordadas questões para avaliar o planeja-
mento e a realização de ações de conscientização e de
capacitação.

5.1 A organização possui Plano de Capacitação (ou instrumento similar) que abrange treinamento e

conscientização dos seus colaboradores em proteção de dados pessoais?

Sim
Não

  

Referência(s): ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, itens 5.5.2, 5.5.3 e 5.5.4.

Retomar mais tarde
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É conveniente que a organização elabore um Plano de Capacitação que determine as competências ne-

cessárias para os recursos humanos envolvidos em atividades que realizam o tratamento de dados

pessoais. O Plano de Capacitação deve mapear as lacunas de conhecimento associadas ao tema, bem

como planejar ações de treinamento para redução dessas lacunas.

Ademais, é necessário que todas as pessoas da organização estejam cientes da importância do tema pro-

teção de dados pessoais e dos impactos que podem ser causados devido à violação desses dados. Diante

disso, é importante que o plano de capacitação também contemple ações de conscientização.

Nada impede que a organização elabore um plano de conscientização apartado de um plano de

treinamento.

5.2. Colaboradores da organização que estão diretamente envolvidos em atividades que realizam

tratamento de dados pessoais receberam treinamentos relacionados ao tema?

Sim (todos os colaboradores da organização que estão diretamente envolvidos em atividades

que realizam tratamento de dados pessoais receberam treinamentos relacionados ao tema).

Parcialmente (alguns colaboradores da organização que estão diretamente envolvidos em ati-

vidades que realizam tratamento de dados pessoais receberam treinamentos relacionados ao

tema).

Não (nenhum dos colaboradores da organização que estão diretamente envolvidos em ativida-

des que realizam tratamento de dados pessoais receberam treinamentos relacionados ao

tema).

  

Referência(s): ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, itens 5.5.2, 5.5.3 e 5.5.4.  

Diante da vigência da LGPD, é conveniente que os colaboradores envolvidos diretamente em atividades

que realizam o tratamento de dados pessoais já tenham participado de treinamentos correlatos ao tema.

Anterior Próximo

http://www.tcu.gov.br/
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6. Conformidade do tratamento

A organização deve ser capaz de provar que os tratamentos
de dados pessoais que realiza são lícitos. Para isso é funda-
mental demonstrar que os princípios estabelecidos pela
LGPD são seguidos e que os tratamentos são fundamentados
em, ao menos, uma das bases legais descritas na legislação.

Nesta seção são abordadas questões para avaliar se os
tratamentos estão em conformidade com alguns dos princí-
pios e se estão fundamentados em alguma base legal. Tam-
bém será avaliado se a organização possui um registro para
documentar detalhes das atividades de tratamento.

6.1 A organização identi�cou e documentou as �nalidades das atividades de tratamento de dados

pessoais?

Sim (todas as �nalidades das atividades de tratamento de dados pessoais foram identi�cadas e

documentadas).

Parcialmente (algumas �nalidades das atividades de tratamento de dados pessoais foram

identi�cadas e documentadas).

Não (as �nalidades das atividades de tratamento de dados pessoais ainda não foram identi�ca-

das e documentadas).

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 6º, inciso I. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item 7.2.1.

As atividades de tratamento de dados pessoais devem ter propósitos legítimos, especí�cos, explícitos e

informados ao titular.

A organização deve assegurar que os titulares de dados pessoais entendam a(s) �nalidade(s) pelas quais

os seus dados pessoais são tratados.

Retomar mais tarde
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6.2 A organização identi�cou e documentou as bases legais que fundamentam as atividades de tra-

tamento de dados pessoais?

Sim (as bases legais que fundamentam todas as atividades de tratamento de dados pessoais da

organização foram de�nidas e documentadas).

Parcialmente (as bases legais que fundamentam algumas das atividades de tratamento de da-

dos pessoais da organização foram de�nidas e documentadas).

Não (nenhuma base legal que fundamenta as atividades de tratamento de dados pessoais da

organização foi de�nida e documentada).

  

Referência(s): Lei 13.709/2018 art. 7º. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item 7.2.2.

A organização deve determinar e documentar as bases legais que fundamentam as atividades

de tratamento de dados pessoais. As bases legais são relacionadas no art. 7º da Lei

13.709/2018: consentimento; cumprimento de obrigação legal ou regulatória; execução de políticas pú-

blicas pela Administração Pública; estudos por órgão de pesquisa; execução de contrato; exercício regu-

lar de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; proteção da vida ou da incolumidade fí-

sica; tutela da saúde; interesse legítimo; e proteção do crédito.

6.3 Há um registro (e.g.: inventário) instituído para consolidar informações relacionadas às caracterís-

ticas das atividades de tratamento de dados pessoais?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 37. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item 7.2.8.

Uma maneira de reter os registros das características das atividades de tratamento de dados pessoais é

por meio de um inventário, o qual pode contemplar, por exemplo: �nalidade do tratamento; base legal que

fundamenta o tratamento; descrição das categorias dos titulares de dados pessoais envolvidos no

tratamento; dados pessoais coletados; tempo de retenção dos dados; local de armazenamento dos da-

dos; responsável pelo processo de tratamento; e medidas de segurança adotadas. 
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6.4 A organização elaborou Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais?

Sim (a organização elaborou Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais que abrange

TODOS os processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos aos titulares).

Sim (a organização elaborou Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais que abrange

ALGUNS processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos aos titulares).

Não.

Não se aplica (a organização não executa processo de tratamento de dados pessoais que pode

gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais dos titulares).

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 5º, inciso XVII; art. 38. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item

7.2.5.

O Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais é uma documentação do controlador que

contempla a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos aos titula-

res e das medidas adotadas para tratamento desses riscos.

O relatório deve conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada

para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise da organização quanto às medi-

das, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos.

Anterior Próximo

http://www.tcu.gov.br/
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7. Direitos do titular

A organização deve assegurar que os titulares tenham acesso
a informações relacionadas ao tratamento de seus dados pes-
soais. Para isso, a organização deve publicar, de maneira clara
e concisa, informações relativas ao tratamento de dados pes-
soais. A organização também deve estar preparada para
atender todos os direitos dos titulares que são elencados na
LGPD.

Nesta seção são abordadas questões relacionadas à elabora-
ção da política de privacidade e ao atendimento dos direitos
dos titulares.

7.1 A organização possui Política de Privacidade (ou instrumento similar)?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 6º, inciso VI; art. 9º; art. 23, inciso I; art. 50, inciso I, alíneas "a", "d" e

"e". ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, itens 7.3.2 e 7.3.3.

A Política de Privacidade deve documentar e comunicar aos titulares de dados pessoais, de maneira clara

e concisa, informações relativas ao tratamento de seus dados pessoais.

A LGPD exempli�ca informações que devem constar no referido artefato: as �nalidades dos tratamen-

tos; as formas e as durações dos tratamentos; a identi�cação e os dados de contato do controlador; as

informações acerca do uso compartilhado de dados; as responsabilidades dos agentes que realizam os

tratamentos; e os direitos do titular.

Além disso, o Poder Público deve informar as hipóteses em que, no exercício de suas competências,

realiza tratamento de dados pessoais, fornecendo informações sobre a previsão legal, a �nalidade, os

procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades.

Retomar mais tarde
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O termo "Aviso de Privacidade" é comumente utilizado para se referir à Política de Privacidade.

7.2 Foram implementados mecanismos para atender os direitos dos titulares elencados no art. 18 da

LGPD e aplicáveis à organização?

Sim (foram implementados mecanismos para atender todos os direitos dos titulares elencados

no art. 18 da LGPD e aplicáveis à organização).

Parcialmente (foram implementados mecanismos para atender alguns direitos dos titulares

elencados no art. 18 da LGPD e aplicáveis à organização).

Não (não foram implementados mecanismos para atender os direitos dos titulares elencados

no art. 18 da LGPD).

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 17-22. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item 7.3.

Quando aplicável, a organização deve atender aos direitos dos titulares estabelecidos no art.18 da LGPD

como, por exemplo: con�rmação da existência de tratamento; acesso aos dados; e correção de dados.

 

Anterior Próximo
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8. Compartilhamento de dados pessoais

A organização deve documentar detalhes relacionados ao
compartilhamento de dados pessoais com terceiros.

A realização de compartilhamento demanda a adoção de con-
troles adequados para mitigar riscos que possam comprome-
ter a proteção dos dados pessoais. Diante disso, a LGPD de-
fende que as precauções a serem adotadas entre as partes
envolvidas no compartilhamento sejam formalizadas em con-
trato e que cuidados especiais devem ser adotados no caso
de transferência internacional desses dados.

Nesta seção são abordadas questões relacionadas à identi�-
cação dos dados pessoais que são compartilhados, ao registro
de eventos correlatos aos compartilhamentos
e à transferência internacional de dados pessoais.

8.1 A organização identi�cou os dados pessoais são compartilhados com terceiros?

Sim (os dados pessoais que são compartilhados com terceiros foram identi�cados).

Parcialmente (alguns dados pessoais que são compartilhados com terceiros foram

identi�cados).

Não (não houve iniciativa para identi�car dados pessoais que são compartilhados com

terceiros).

Não se aplica (a organização não realiza compartilhamento de dados pessoais com terceiros).

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 5º, inciso XVI; arts. 26-27; art. 39. ABNT NBR ISO/IEC

27.701/2019, item 7.5.3 e 7.5.4.

Retomar mais tarde
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É conveniente que a organização tenha documentado quais os dados pessoais que são compartilhados

com terceiros.

Anterior Próximo
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9. Violação de dados pessoais

A organização deve gerenciar incidentes de segurança da in-
formação que envolvem a violação de dados pessoais.

Nesta seção são abordadas questões relacionadas
à identi�cação, ao registro e ao tratamento de incidentes
de violação de dados pessoais. Também será avaliado se a or-
ganização dispõe de mecanismo para noti�car a Autoridade
Nacional de Proteção de Dados e os titulares nos casos de
incidentes que possam acarretar risco ou dano relevante aos
titulares.

9.1 A organização possui Plano de Resposta a Incidentes (ou documento similar) que abrange o trata-

mento de incidentes que envolvem violação de dados pessoais?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 50, § 2º, inciso I, alínea “g”. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item

6.13.1.1.

Como parte do processo de gestão de incidentes de segurança da informação global, é conveniente que a

organização estabeleça responsabilidades e procedimentos para assegurar respostas rápidas, efetivas e

ordenadas a incidentes que envolvem violação de dados pessoais.

9.1.1 Anexe o Plano de Resposta a Incidentes (ou documento similar) da organização:

 Por favor, carregar um arquivo

Retomar mais tarde
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 Enviar arquivos 

  Título Comentário
Nome do

arquivo

Processo de Monito-

ramento de Inciden-

tes Seg Info

Item 5 u2013 Metodo para res-

posta a incidentes de seguranca

da informacao

Processo de

Mon e Trat Inc

Seg Info.pdf

 Editar

  

Só é aceito o upload de um único arquivo no formato PDF, com tamanho máximo de 20MB.

9.2 A organização possui sistema para o registro de incidentes de segurança da informação que envol-

vem violação de dados pessoais?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 50, § 2º, inciso I, alínea "g". ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item

6.13.1.1.

Convém que a organização possua um sistema de informação de gestão de incidentes que viabiliza o tra-

tamento de casos que envolvem violação de dados pessoais. Essa gestão inclui o registro dos incidentes. 

9.3 A organização possui sistema para registro das ações adotadas para solucionar incidentes de se-

gurança da informação que envolvem violação de dados pessoais?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 50, § 2º, inciso I, alínea "g". ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item

6.13.1.5.

Convém que a organização possua sistema para o registro das ações adotadas para solucionar os inci-

dentes que envolvem violação de dados pessoais. O tratamento de incidentes pode envolver, primeira-

mente, a adoção de solução de contorno para, posteriormente, haver análise e erradicação da causa.

 

Mariano
Texto digitado
Comentário: Processo de monitoramento de incidentes de segurança da informaçãoAto 63/2019/SGP - DP 15702/2019  fl. 46/59     Link: https://esap.trt11.jus.br/servidor/pdf-stream?id=862560&amp;pi=46

Mariano
Texto digitado
Comentário:É o sistema para registro de incidentes: OTRSRegistra todos os incidentes, não é específico paraSegurança da Informação

Mariano
Texto digitado
Comentário:Sistema OTRS
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9.4 A organização monitora proativamente a ocorrência de eventos que podem ser associados à viola-

ção de dados pessoais?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 50, § 2º, inciso I, alínea "g". ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, itens

6.13.1.4 e 6.13.1.5.

Convém que a organização adote mecanismo para monitorar proativamente os eventos de segurança da

informação que são associados à violação de dados pessoais para adotar medidas necessárias caso

ocorram.

A identi�cação precoce de incidentes pode diminuir signi�cativamente os impactos causados por eles.

9.5 A organização estabeleceu procedimentos para comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de

Dados e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante

aos titulares?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 48. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item 6.13.1.5.

A organização deve comunicar à ANPD e ao titular a ocorrência de incidente de segurança da

informação que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. A noti�cação deve ser feita em

prazo razoável e mencionar, no mínimo: a descrição da natureza dos dados pessoais afetados; as informa-

ções sobre os titulares envolvidos; a indicação das medidas técnicas e de segurança adotadas para a pro-

teção dos dados; os riscos relacionados ao incidente; e as medidas que foram ou que serão adotadas para

reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Caso a organização não encaminhe a comunicação tempestiva-

mente, deverá ser exposto, também, os motivos que levaram à demora.

Mariano
Texto digitado
Comentário:Monitorado pelaSeção de Segurança da Informação
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10. Medidas de proteção

A organização deve adotar medidas de segurança, técnicas e
administrativas, para proteger os dados pessoais. Para isso,
convém que sejam implementados controles capazes de miti-
gar riscos que possam resultar em violação da privacidade.

Nesta seção serão abordadas questões relacionadas à
implementação de controles para restringir e rastrear o
acesso a dados pessoais e à avaliação de impacto sobre a pro-
teção de dados pessoais.

10.1 A organização é capaz de comprovar que adotou medidas de segurança, técnicas e administrati-

vas, aptas a proteger os dados pessoais?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 46. ABNT NBR ISO/IEC 27.002/2013, item 6.1.

A organização deve adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados

pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração,

comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

10.2 A organização implementou processo para registro, cancelamento e provisionamento de usuá-

rios em sistemas que realizam tratamento de dados pessoais?

Retomar mais tarde

Mariano
Texto digitado
Comentário:- Utilização de antivirus- Protocolo de Gerenciamento de crises cibernéticas- Equipe de Tratamento de Incidentes de Redes(ETIR)
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Sim (a organização implementou processo formal para registro, cancelamento e provisiona-

mento de usuários em todos os sistemas que realizam tratamento de dados pessoais).

Parcialmente (a organização implementou processo formal para registro, cancelamento e pro-

visionamento de usuários em alguns sistemas que realizam tratamento de dados pessoais).

Não (a organização não implementou processo formal para registro, cancelamento e provisio-

namento de usuários em sistemas que realizam tratamento de dados pessoais).

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 46. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, itens 6.6.2.1 e 6.6.2.2.

Convém que a organização de�na processo formal para registro e cancelamento de usuários para viabili-

zar a atribuição dos direitos de acesso aos sistemas que realizam tratamento de dados pessoais. O

mesmo deve ser feito com o processo de provisionamento para conceder ou revogar os direitos de acesso

dos usuários nesses sistemas.

Convém que a concessão de direitos de acesso observem os princípios de "necessidade de conhecer" e

"necessidade de uso".

10.3 A organização registra eventos das atividades de tratamento de dados pessoais?

Sim (a organização registra os eventos de todas as atividades de tratamento de dados

pessoais).

Parcialmente (a organização registra os eventos de algumas atividades de tratamento de da-

dos pessoais).

Não (a organização não registra os eventos de atividades de tratamento de dados pessoais).

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 46. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item 6.9.4.1.

Convém que a organização registre os eventos (logs) das atividades de tratamento de dados pessoais de

forma que seja possível identi�car por quem, quando e quais dados pessoais foram acessados. Nos casos

em que ocorrem mudanças nos dados, também deve ser registrada a ação realizada (e.g.: inclusão, altera-

ção ou exclusão).

10.4 A organização utiliza criptogra�a para proteger os dados pessoais?

Sim (a organização utiliza criptogra�a para proteger todos os dados pessoais).
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Parcialmente (a organização utiliza criptogra�a para proteger alguns dados pessoais).

Não (a organização não utiliza criptogra�a para proteger os dados pessoais).

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 46; art. 50, § 2º, inciso I, alínea "c". ABNT NBR ISO/IEC

27.701/2019, item 6.7.

A utilização de criptogra�a pode proteger a con�dencialidade, a autenticidade e/ou a integridade da

informação.

Por exemplo, devido à criticidade dos dados sensíveis, a adoção de mecanismos para criptografá-los em

trânsito e no armazenamento pode mitigar riscos associados à violação de dados pessoais.

10.5 A organização adotou medidas para assegurar que processos e sistemas sejam projetados,

desde a concepção, em conformidade com a LGPD (Privacy by Design e Privacy by Default)?

Sim
Não

  

Referência(s): Lei 13.709/2018, art. 46, § 2º. ABNT NBR ISO/IEC 27.701/2019, item 7.4.

A organização deve assegurar que os processos e sistemas sejam projetados de forma que os tratamen-

tos de dados pessoais estejam limitados ao que é estritamente necessário para alcance da �nalidade

pretendida. 

 

Atenção:
Não será possível realizar ajustes nas respostas após clicar
no botão "Enviar".
Caso ainda exista alguma pendência ou dúvida, utilize a op-
ção "Retomar mais tarde" no canto superior direito da pá-
gina para salvar as respostas fornecidas até então.
Ao �nal, depois do envio, vai aparecer, na página de con�r-
mação, uma opção para imprimir as respostas. Entretanto,
alertamos que essa opção só aparece nesse momento e não
é possível acessar depois para ver ou imprimir as respostas
enviadas.

 



30/03/2021 Auditoria para avaliar a adequação das organizações públicas federais à LGPD

https://contas.tcu.gov.br/limesurvey_novo/index.php/327812 4/4

Tribunal de Contas da União

(http://www.tcu.gov.br)

Setor de Administração Federal Sul - SAFS Quadra 4, Lote 1 CEP 70042-

900 - Brasília - 

DF | CNPJ: 00.414.607/0001-18

Anterior Enviar

http://www.tcu.gov.br/



