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REUNIÃO DE REPRESENTANTES DA COMISSÃO PARA ESTUDOS E PROPOSIÇÃO 
DE MEDIDAS VOLTADAS AO CUMPRIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS – LGPD – COM A CCOM E A SETIC 
 

DATA, HORA E 
LOCAL 

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2021, às 15h30m, por 
videoconferência. 

RESPONSÁVEL 
PELA 

CONVOCAÇÃO 
Manoel Messias Feitoza, Diretor da SETIC. 

 
CONVOCADOS PRESENTES 

 

Presidente da Comissão e Controlador, Desembargador Dr. Laerte Neves de Souza _____________,  

Juiz Substituto e Encarregado, Dr. Flávio Luiz da Costa __________________________________, 

Secretário de Gestão Estratégica, Victor Rezende Dorea  __________________________________, 

Diretor da Secretaria Tecnologia da Informação e Comunicações, Manoel Messias Feitoza  ______,                    

Coordenadora de Comunicação Social, Maria Luiza Caltabiano Barreiros ____________________, 

 
CONVIDADOS PRESENTES 

 
 

Servidor da SETIC, Tiago Pimentel Gomes               ____________________________________, 

Servidor da SETIC, Denisson Araújo Padilha            _____________________________________,  

 
PAUTA 

 

- Participação da CCom na Comissão da LGPD; 

- Página da LGPD no portal do TRT19; 

- Servidor da CCom como responsável pela concentração de tarefas de implantação da LGPD. 
 

DOS DEBATES E DELIBERAÇÕES 
 

Após a abertura pelo Presidente da Comissão e Controlador do Tribunal, Dr. Laerte Neves de 
Souza, às 15h30m, foi feito um resumo das deliberações ocorridas na 1ª reunião da Comissão da 
LGPD, ocorrida no dia 25 de janeiro de 2021. Nesse momento, os participantes daquele evento 
expuseram os pontos de debate que geraram a necessidade de uma reunião específica com a CCom 
e a SETIC. Em seguida, iniciaram os debates acerca da participação de um representante da CCom 
como integrante da Comissão da LGPD, a qual será convertida em Comitê Gestor de Proteção de 
Dados Pessoais (CGPD). O Secretário de Gestão Estratégica, Victor Dorea, sugeriu à Coordenadora 
de Comunicação Social que avaliasse a possibilidade de ela ser a representante da CCom, tendo em 
vista a relevância do tema e sua conexão com a unidade. A Coordenadora da CCom, Maria Luiza 
Barreiros, informou que tinha pensado em indicar o servidor Arthur Amorim pelo fato de ele estar 
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acompanhando os trabalhos iniciais do TRT19 quanto à implantação da LGPD, mas que ela poderá 
ser a representante da unidade no Comitê. Em sequência, o Controlador, Dr. Laerte Neves, e o 
Encarregado, Dr. Flavio Costa, informaram que iriam tratar com o Desembargador Presidente e 
com o servidor Arthur Amorim sobre a possibilidade de ele ficar com suas atribuições funcionais 
direcionadas exclusivamente à implantação da LGPD no Tribunal. Dando prosseguimento aos 
temas pautados, iniciaram-se os debates acerca da criação da página da LGPD no Portal do TRT19. 
Os integrantes da SETIC informaram que já haviam iniciado os trabalhos para desenvolver a página 
e que precisariam dos textos a serem inseridos para prosseguir com a criação do site. Nesse 
momento ficou agendada uma reunião de trabalho entre a Coordenadora da CCom e o Secretário de 
Gestão Estratégica, no dia 02/02/2021, para desenvolverem os textos introdutórios da página da 
LGPD, os quais deverão ser submetidos à avaliação do Controlador e encaminhados à SETIC. 
Questionados pelo Controlador sobre o dia em que o site da LGPD do TRT19 estaria disponível 
para consulta dos interessados, a SETIC e a CCom informaram que envidariam esforços para 
lançamento no dia 10/02/2021. Por fim, os participantes foram indagados se teriam alguma outra 
consideração a tratar. Não havendo manifestações, feitos os agradecimentos aos presentes, o 
Presidente da Comissão deu por encerrada a reunião, às 16h20m. 

 
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, cuja presente ata foi por mim, Victor Rezende 
Dorea, lavrada e segue em única via. 
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