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Institui o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais do TRF 1ª
Região – CGPD-TRF1 e designa seus membros.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO , no uso
de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o constante nos autos do PAe 0018953-
39.2019.4.01.8000 e do PAe 0019610-44.2020.4.01.8000,

 

CONSIDERANDO:
 

a) a Portaria Presi 10418699, de 19/06/2020, alterada pela Portaria Presi 152/2021
(12801502), que define como estratégico prioritário o projeto Atendimento à Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais e institui a equipe do projeto;

b) a Resolução CNJ 363/2021, que estabelece medidas para o processo de adequação à
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais a serem adotadas pelos tribunais.

c) a necessidade de proteção da privacidade e dos dados pessoais dos titulares nos atos
processuais e administrativos;

d) a conclusão dos trabalhos da equipe do Projeto Atendimento à LGPD;

e) a necessidade de se criar um Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais – CGPD,
que será o responsável pelo processo de implementação da Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais - LGPD;

 

RESOLVE:
 

Art. 1º INSTITUIR o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais do TRF 1ª Região
– CGPD-TRF1, composto pelos seguintes membros:

Nome Unidade de lotação Função
Juiz Federal Henrique Gouveia da Cunha
Juíza Federal Candice Lavocat Galvão Jobim
(Redação dada pela Portaria Presi 337, de 7
de junho de 2022)

Presi – Em auxílio à Presidência Presidente

Ana Clara de Barros Balsalobre Asfaj – Assessoria de Projetos de Suporte e
Fomento à Atividade Judicial

Encarregada do
tratamento de
dados pessoais

Leon Rafael Albernaz Mundim

Secin – Secretaria de Tecnologia da Informação

Membro

Fernando Escobar
Gislaine Cristina Lacerda de Andrade
Oliveira
Yuri Oliveira de Andrade Freitas Secge – Secretaria de Governança, Gestão

Estratégica e InovaçãoOscar Campos Reis Neto
Clebson Santos de Moraes SecGP – Secretaria de Gestão de Pessoas
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Eliene Pereira da Silva Dias SecGA – Secretaria de Gestão Administrativa
Marilene Sousa da Silva Secbe – Secretaria de Benefícios Sociais e Saúde
Renato Pinto Pereira Secju – Secretaria Judiciária

Gabriela Vaz Junqueira Artiaga Esmaf – Escola da Magistratura Federal da 1ª
Região

 

§2º A participação de magistrados e de servidores dar-se-á, prioritariamente, por
videoconferência.

§3º O Comitê ora instituído poderá convidar outros servidores e unidades técnicas a
participar dos trabalhos, sem necessidade de alteração desta Portaria.

Art. 2º São atribuições do CGPD-TRF1:

I – avaliar os mecanismos de tratamento e proteção de dados pessoais existentes e propor
políticas, estratégias e metas para conformidade com as disposições da LGPD;

II – formular princípios e diretrizes para a gestão local de dados pessoais e propor sua
regulamentação;

III – supervisionar a execução dos planos, dos projetos e das ações aprovadas para
viabilizar a implantação das diretrizes locais previstas na LGPD;

IV – prestar orientações sobre o tratamento e a proteção de dados pessoais de acordo
com as diretrizes estabelecidas na LGPD, nas normas internas e na Política instituída por esta Resolução;

V – promover o intercâmbio de informações sobre a proteção de dados pessoais com as
seções judiciárias da 1ª Região e com outros órgãos.

Art. 3º Compete ao encarregado de tratamento de dados pessoais:

I – elaborar, por meio de canal próprio, ou em parceria com a ouvidoria:

a) formulário eletrônico ou sistema para atendimento das requisições e/ou reclamações
apresentadas por parte dos titulares dos dados pessoais;

b) fluxo para atendimento aos direitos dos titulares (art. 18, 19 e 20 da LGPD),
requisições e/ou reclamações apresentadas, desde o seu ingresso até o fornecimento da respectiva resposta;

II – gerenciar página com informações sobre a aplicação da LGPD aos tribunais,
incluindo:

a) os requisitos para o tratamento legítimo de dados;

b) as obrigações dos controladores e os direitos dos titulares nos termos do art. 1º, II, “a”
da Recomendação do CNJ nº 73/2020;

c) as informações sobre o encarregado (nome, endereço e e-mail para contato), referidas
no art. 41, § 1º, da LGPD;

III – disponibilizar informação adequada sobre o tratamento de dados pessoais, nos
termos do art. 9º da LGPD, por meio de:

a) avisos de cookies no portal institucional;

b) política de privacidade para navegação na página da instituição;

c) política geral de privacidade e proteção de dados pessoais a ser aplicada internamente
no âmbito de cada tribunal e supervisionada pelo CGPD;

IV – elaborar e manter os registros de tratamentos de dados pessoais contendo
informações sobre:

a) finalidade do tratamento;

b) base legal;

c) descrição dos titulares;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3432
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm


d) categorias de dados;

e) categorias de destinatários;

f) eventual transferência internacional; e

g) prazo de conservação e medidas de segurança adotadas, nos termos do art. 37 da
LGPD;

V – organizar programa de conscientização sobre a LGPD, destinado a magistrados, a
servidores, a trabalhadores terceirizados, a estagiários e residentes judiciais, das áreas administrativas e
judiciais;

Art. 4º O encarregado de tratamento de dados contará com apoio efetivo do Comitê
Gestor de Proteção de Dados Pessoais - CGPD para o adequado desempenho de suas funções, sendo
responsável também por:

I – receber as reclamações e comunicações dos titulares, responder e adotar
providências;

II – receber as comunicações da ANPD e adotar as providências necessárias;

III – orientar todos os colaboradores da instituição sobre as práticas a serem tomadas em
relação à proteção de dados pessoais;

IV – executar outras atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em
normas complementares da ANPD.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Desembargador Federal I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES
Presidente

Portaria Presi 321, de 25 de outubro de 2021, assinado eletronicamente por I'talo Fioravanti Sabo
Mendes, Presidente do TRF 1ª Região, em 25/10/2021, às 17:17 (horário de Brasília), conforme art. 1º,
§ 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
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