
Apresentação

A Lei 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”), é a legislação que regula a 

atividade sobre o uso de dados pessoais por todas as organizações que operam em território brasileiro, e 

traz sanções severas no caso de descumprimento. Embora promulgada em 14 de agosto de 2018, a LGPD 

só entrou em vigência em 18 de setembro de 2020, o que obrigou instituições públicas e privadas a se 

adequarem rapidamente às novas regras.

CURSO ONLINE 100% AO VIVO

LGPD - IMPLEMENTAÇÃO
E ADEQUAÇÃO DA LEI NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objetivo

A intenção é que o aluno do presente curso possa, ao final do evento, compreender os principais 

conceitos trazidos pela lei e saiba quais as etapas que as instituições precisam realizar para se 

adequarem à LGPD.

Público-alvo





Gestores, líderes e servidores membros da Alta Administração;

Advogados, Procuradores, Assessores e Consultores Jurídicos;

Auditores, tomadores de decisão, técnicos e analistas

Servidores e profissionais membros dos setores de Segurança de Dados e Tecnologia da Informação;

Profissionais responsáveis pela supervisão, implantação e execução dos requisitos da LGPD;

Servidores e empregados de organizações públicas e privadas; e

Profissionais interessados em se atualizar e saber mais sobre o tema.











  (41) 3618-9954 / (41) 99551-4496

  contato@inovecapacitacao.com.br

  16 e 17 de maio de 2022 8:30 às 17:30     



Palestrantes

Avner Ribeiro Meister

Advogado (OAB/SP 428.329) na RibeiroVeil Advogados; formado pela Universidade 

Presbiteriana Mackenzie; experiência em Advocacia de Proteção de Dados e Cybersecurity 

(Mattos Filho Advogados e RibeiroVeil Advogados); assessoria e análise jurídica para empresas 

nacionais e internacionais de produtos tecnológicos em desenvolvimento do ponto de vista de 

proteção de dados; participação em projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados 

(Data Mapping, Gap Analysis e Implementação); elaboração de documentos que atendam a 

etapa de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados; elaboração de treinamentos sobre 

cyber segurança e proteção de dados; tradução de documentos (Contratos, Cláusulas/aditivos 

contratuais, Políticas de Privacidade); atendeu empresas como: Facebook, Google, WhatsApp, 

Fiat, Notredame, Honda, Prudential, Locaweb, Autotrac, Oracle, Mackenzie.

Paulo José Ribeiro Alves

Servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça, titular da unidade de Auditoria Operacional e 

de Governança do Conselho da Justiça Federal. Bacharel em Direito, Pós-Graduado em Direito 

Administrativo Contemporâneo, Mestrando em Ciências Jurídicas (Master of Science in Legal 

Studies) com concentração em Riscos e Compliance pela Ambra University – Florida/EUA. 

Extensões em Auditoria Governamental, Gestão de Riscos e Auditoria Baseada em Riscos pelo 

ISC/TCU e Tutoria e Docência pelo CEJ/CJF. Instrutor de capacitações em Gestão Pública, 

Governança, Gestão de Riscos e Auditoria Governamental. Professor de Direito Administrativo 

em instituições privadas de ensino. Professor convidado da Academia Militar das Agulhas 

Negras - AMAN, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, da Escola Nacional de Administração 

Pública - ENAP, e da Escola da Advocacia Geral da União - EAGU. Membro da Rede Governança 

Brasil - RGB e membro-fundador da Associação Latino-americana de Governança - ALAGOV. 

Experiência de uma década realizando auditorias por todo o Brasil. Atualmente integrando a 

equipe de auditoria para verificação do grau de implementação da Gestão de Riscos nos órgãos 

da Justiça Federal e na equipe de fiscalização dos órgãos patrocinadores da FUNPRESP-JUD.
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Programação

PARTE I

1. Requisitos para o Tratamento de Dados

   a. Princípios da LGPD

   b. Bases Legais (Hipóteses de cabimento)

   c. Tratamento de Dados Pessoais Sensíveis

      i. Hipóteses de Cabimento

   d. Limitações

      i. Dados Anonimizados

      ii. Tratamento de Dados Pessoais de Crianças e Adolescentes

   e. Término do Tratamento de Dados

      i. Eliminação e Conservação de Dados

2. Fiscalização

   a. Sanções Administrativas

   b. Fatores mitigadores das penalidades

3. Políticas de Proteção de Dados

   a. Os propósitos da Proteção de Dados e das Políticas de Privacidade em uma organização.

   b. "Privacy by Design" e "Privacy by Default"

4. Administrando e Organizando a Proteção de Dados

   a. Fases do Sistema de Administração de Proteção de Dados

5. Papéis dos Controladores, Operadores e Encarregados

   a. Responsabilidades dos Controladores

   b. Responsabilidades dos Operadores

   c. Responsabilidades dos Encarregados

6. Transferência Internacional de Dados

   a. Aplicabilidade

   b. Hipóteses em que é permitida a transferência internacional de dados

   c. Nível de proteção de dados

   d. Cláusulas-padrão Contratuais

7. Relatório de Impacto a Proteção de Dados (RIPD)

   a. Critérios para um Relatório de Impacto a Proteção de Dados (RIPD)

   b. Passo a passo de um Relatório de Impacto a Proteção de Dados (RIPD)

8. Violações de Dados, Notificações e Plano de Resposta a Incidentes

   a. Os requerimentos e recomendações da LGPD
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Programação

PARTE II - Prática 

1. Mapeamento de dados e fluxos

Consiste em identificar em quais atividades se faz o tratamento de dados, quem são os titulares de 

tais dados, quais tipos de dados estão sendo utilizados para tais atividades e o tempo de 

armazenamento desses dados. 

   Etapas do mapeamento:

      - Definição da(s) área(s) objeto do mapeamento e profissionais entrevistados;

      - Identificação dos tipos de dados tratados e definição dos fluxos de tratamento objeto da análise, 

levando em consideração a descrição já constante acima;

      - Entrevista(s) inicial(is) para compreensão, em linhas gerais, das características de cada área 

objeto do mapeamento, bem como do fluxo de dados pessoais existente em cada frente de trabalho;

      - Análise de documentos de suporte existentes que indiquem a política de uso de dados, incluindo 

(i) modelos de contratos celebrados entre a empresa e clientes, fornecedores de tecnologia e demais 

parceiros que prestem serviços relacionados ao tratamento de dados, (ii) políticas de privacidade e 

proteção de dados, (iii) manuais de processos internos existentes indicando atribuições e 

responsabilidades em relação ao tratamento de dados pessoais; (iv) regras de acesso/autenticação 

à base de dados pessoais por parte de colaboradores internos da empresa; (v) contratos de trabalho;

      - Elaboração do registro de processamento, que deverá refletir o mapeamento de dados 

verificado. 

2. Gap analysis e road map

Elaboração de relatório de análise de riscos e recomendações de adaptação necessárias para fins de 

atendimento à LGPD. Através do mapeamento é possível apontar quais atividades estão em 

desacordo com a Lei.

   Etapas:

      - Análise das respostas fornecidas pela organização no Mapeamento, assim como dos registros de 

processamento para fins de checagem da adequação das respectivas disposições em relação à 

LGPD;

      - Elaboração de relatório de análise de gaps e recomendações de adaptação necessárias para 

fins de atendimento à LGPD, do ponto de vista jurídico;  

      - Estabelecer bases legais para as atividades de tratamento de dados pessoais; 

      - Verificar se ha ́ atendimento aos princípios de tratamento dos dados pessoais;

      - Verificar se ha ́ atendimento aos direitos dos titulares de dados. 

      - Teste de Ponderação para o Legítimo Interesse ("Legitimate Interest Assessment" ou "LIA")
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Programação

3. Implantação: 

Consiste na elaboração e/ou revisão de contratos, políticas e processos internos, visando 

implementar as recomendações objeto da etapa de mapeamento e gap analysis.

   Documentos necessários para a implementação e que indiquem a política de proteção de dados, 

incluindo:

      - Contratos celebrados entre a empresa e clientes, fornecedores de tecnologia e demais parceiros 

que prestem serviços relacionados ao tratamento de dados ou aos quais sejam transferidos dados 

pessoais para qualquer fim; 

      - Políticas de privacidade e proteção de dados; 

      - Manuais de processos internos indicando atribuições e responsabilidades em relação ao 

tratamento de dados pessoais; 

      - Regras de acesso/autenticação à base de dados pessoais por parte de colaboradores internos 

da organização;

      - Política de retenção de dados e termos de uso que tratam das operações de tratamento de 

dados pessoais;

      - Contratos e documentos que envolvam a contratação de prestadores de serviços de tratamento 

de dados pessoais em benefício da empresa;

      - Contratos, acordos e documentos relacionados com a transferência de dados com terceiros 

(tanto para recebimento, quando envio de dados); 

      - Política de Cookies;

      - Privacy by Default & Privacy by Design;

      - Plano de Resposta a Incidentes (DBN);

      - Relatório de Impacto à Proteção de Dados (DPIA ou RIPD);

      - Registro de Processamento de dados pessoais (RoPA).
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Programação geral

Data:

16 e 17 de maio

de 2022

Horário:

das 8:30 às 17:30

(horário de Brasília)

Carga horária:

16 horas de 

capacitação online

Reprise:

Possibilidade de rever

as aulas gravadas

Investimento

Conheça nossos planos diferenciados para maior
número de acessos entrando em contato conosco.

Plano individual

R$ 1.590,00 por pessoa

Pagamento
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** Condições: O cancelamento da inscrição por parte do participante deverá ser realizado em no máximo 05 dias úteis antes da data de realização do curso online, sendo 

que após este prazo deverá haver a substituição do aluno ou solicitação de crédito no valor da inscrição para utilização posterior. Por motivos operacionais ou por falta de 

quórum, a Inove Soluções em Capacitação reserva-se ao direito de adiar, alterar a programação ou o palestrante, sem aviso prévio, por questões e razões de ordem 

superveniente. A inscrição será confirmada mediante envio da nota de empenho, ordem de serviço, autorização, depósito ou outra forma de comprovação do pagamento.

Cada /senha de acesso à sala de aula virtual é exclusivo do aluno participante - não poderá ser compartilhado com terceiros. Também fica proibida a captação de som e link

imagens da aula e seu compartilhamento por quaisquer meios ou mídias.

** Requisitos para uma boa experiência na modalidade online: - Computador: Processador i3 - 3Ghz - Memória: 4GB RAM - Browser: Chrome ou Internet Explorer - Banda 

larga: 3 Mega - conexão via cabo (preferencialmente) ou wi-fi.

 A Inove Soluções em Capacitação não se responsabiliza por falhas e problemas de conexão dos equipamentos utilizados pelo usuário.

O respectivo pagamento será realizado em nome de

INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA

CNPJ nº: 23.880.650/0001-74

Santander

Agência: 0950

C/C: 13000843-3

PagSeguro

Parcelamento

em até 10x

Banco do Brasil

Agência: 3275-1

C/C: 22856-7
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