
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

REQUERIMENTO

Senhor Diretor-Geral,
 
Por meio da PORTARIAS PRESIDÊNCIA Nº

344/2020 (0775166) e Nº 471/2020 (0810974),  Processos
Administrativos SEI nº 0006581-29.2020.6.02.8000 e 0010651-
41.2020.6.02.8501, respectivamente,  o Excelentíssimo
Desembargador Presidente deste Tribunal, Instituiu o Grupo de
Trabalho com a finalidade de proceder às adequações advindas da
implementação da" Lei n. 13.709/2018 de 14 de agosto de 2020  - Lei
Geral de Proteção de Dados, neste Tribunal.

Para esse fim, designou este servidor como Coordenador
dos trabalhos do Grupo, para que os integrantes proponham
ações que viabilizem a implantação do disposto na Lei n.
13.709/2018, definam estratégias para a implementação das ações,
desenvolvam o plano de trabalho e apresentem minuta de ato
normativo propositiva à Presidência do Tribunal.

Apesar da promulgação da Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais ter ocorrido há mais de dois anos, 14 de agosto de
2018, a maioria dos servidores não teve contato com os principais
conceitos a respeito do tema. Daí porque, diante da importância to
tema em análise, já que a implementação abrange todas as áreas do
TRE-AL, capitaneadas pela Presidência e pela Vice-Presidência e
Corregedoria Regional Eleitoral, com o propósito de alcançar uma
transformação cultural em relação ao tratamento das informações
sensíveis dos cidadãos no âmbito da administração pública,
solicitamos os treinamentos conforme segue:

> Curso Oficial EXIN Privacy and Data Protection
Foundation (0821616);

> Curso de Proteção de Dados e formação do DPO
(0821637).

Outrossim, os treinamentos ocorrerão on line, home
office, sem prejuízo de outras atribuições da Assessoria de Gestão
Estratégica.
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Com base no aprimoramento dos conceitos que serão
estudados nos cursos apresentados, conclui-se que a capacitação
desenvolverá novas competências sempre  alinhadas aos objetivos
estratégicos da Instituição.

Por oportuno, restou pendente deliberação quanto a
continuidade deste subscritor no referido grupo de trabalho,
conforme doc. 0783282.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 03/12/2020, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0821593 e o código CRC 94337C82.

0012405-66.2020.6.02.8000 0821593v19
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 18 vídeos
 14 provas
 19 textos
 16 horas








Pessoa Física: A compra de curso neste canal e o valor apresentado são exclusivos para Pessoa Física. 
Ao optar pelo pagamento via boleto deve ser escolhida a opção CPF. Caso escolha CNPJ, não será possível emitir a nota fiscal para o CNPJ escolhido,
sendo assim a nota fiscal será emitida em Nome e CPF que consta cadastrado na plataforma. 
A nota fiscal da aquisição de cursos por pessoas físicas diretamente nesta plataforma será enviada em até 7 dias úteis após confirmação de pagamento e de
dados do aluno inscrito. Caso os dados de identificação (nome e CPF), contato e endereço cadastrados no portal estejam incompletos ou errados, a nota
fiscal não será enviada até que a correção seja realizada pelo aluno. 

Pessoa Jurídica ou Órgão Público:  O valor do Curso  EXIN Privacy and Data Protection Foundation  para Pessoa Jurídica ou Órgão Público é de R$
1.330,00 pela inscrição individual.
Caso tenha interesse em adquirir o presente curso como Pessoa Jurídica ou Órgão Público, por favor, entre em contato com nossa Equipe de
Atendimento através do site https://clavis.com.br/treinamentos/inscricao-pessoa-juridica/ para solicitar seu orçamento. 

Garanta o seu Voucher: Os alunos interessados em qualquer certificação EXIN poderão utilizar o código 672F.6BB3.04FB para obter desconto de
6% na aquisição de vouchers para exames realizados em português no território nacional diretamente na página da EXIN.

Descrição do curso
O curso EXIN Privacy and Data Protection Foundation tem por finalidade demonstrar os principais assuntos relacionados a Proteção de Dados
Pessoais e as aplicações a Regulamentação Europeia General Data Protection Regulation (GDPR).

O curso EXIN Privacy and Data Protection Foundation faz parte da trilha para formação do Privacy and Protection Officer (DPO). A figura do Data
Protection Officer é uma exigência das legislações e com isso a busca desse profissional será cada vez maior.

Categoria: Certificações Internacionais

Informações gerais
Conteúdo

Domínio 1: Conceitos e Fundamentações

Home Cursos Combos
HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO 



Ajuda
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Objetivo
O curso EXIN Privacy and Protection Data Foundation tem o objetivo de ser um guia para profissionais que vão iniciar projetos de adequação à leis
de privacidade de dados pessoais.

Apoiar os profissionais que alcancem o melhor entendimento das regulamentações e suas premissas e como tratar as informações sensíveis e
criticas relacionadas a dados pessoais.

O curso estará preparando o profissional para a certificação EXIN no qual poderá transmitir todos os conhecimentos necessários para ajudar a
garantir a conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados.

O aluno receberá acesso as aulas gravadas por 180 dias corridos.

O material para este curso à distância será composto pelo livro Comentários ao GDPR. Regulamento Geral de Proteção de Dados da União
Europeia.  

Além disso, o aluno ainda recebe o kit Clavis, composto por 

01 Caneta Academia Clavis;
01 Chaveiro Clavis Segurança da Informação;
01 Camisa Academia Clavis.

1.1 - O que é a regulamentação e histórico

1.2 - O que são Dados Pessoais

1.3 - Pessoa “identificada” e pessoa “identificável”

1.4 - Dados “pseudonimizados” e dados “anonimizados”

1.5 - Fundamentos legítimos e limitação de proposito

1.6 - Direitos do titular dos dados.

1.7 - Violação de dados

Domínio 2: Importância e Organização da Proteção de Dados

2.1 - Importância da proteção de dados para a organização

2.2 - Autoridade Fiscalizadora

2.3 - Transferência de dados pessoais para outros países

2.4 - Regras Corporativas compulsórias e proteção de dados em contratos

Domínio 3: Praticas de Proteção de Dados

3.1 - Proteção de Dados by design e por padrão

3.2 - Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados(DPIA)

3.3 - Aplicações práticas relacionadas ao uso de dados,marketing e mídias sociais

Home Cursos Combos
HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO 
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Observações: 
  (1) O material junto com o kit Clavis será enviado em até 7 dias úteis após confirmação de pagamento e de dados do aluno inscrito. (*) 
  (2) Caso os dados de contato e endereço cadastrados no portal estejam incompletos ou errados, o material junto com o kit Clavis não será enviado
até que a correção seja realizada pelo aluno. 
  (3) O código de rastreio será enviado por e-mail, e o aluno deverá acompanhar a sua entrega, de acordo com o prazo dos Correios ou
Transportadora até o endereço de destino. O prazo de entrega é contado a partir do envio, em dias úteis, ou seja, não inclui sábados, domingos e
feriados. 
  (4) As despesas para envio do material impresso e kit são gratuitas somente para alunos residentes no Brasil. Os alunos residentes fora do Brasil
que desejarem receber material impresso e kit deverão efetuar o pagamento do valor do curso acrescido das despesas de envio, a serem
informadas pela Clavis. 

(*) Devido à pandemia de coronavírus o prazo pode ser maior. 

Público-alvo
Todos os profissionais precisam ter uma compreensão da proteção de dados e dos requisitos legais, conforme definido no GDPR e/ou LGPD.

As seguintes funções mais específicas podem se interessar: 

DPO (Data Protection Officer), 
Privacy Officer (Diretor de Privacidade), 
Legal Officer / Compliance Officer (Diretor Jurídico / Diretor de Conformidade), 
Especialistas em Compliance, 
Security Officer (Diretor de Segurança), 
Business Continuity Manager (Gerente de Continuidade de Negócios), 
Auditores de Segurança da Informação  

E profissionais que buscam conhecimentos sobre proteção de dados pessoais e gostariam de aperfeiçoar seu conhecimento.

Metodologia
Ao adquirir o Curso Oficial EXIN Privacy and Data Protection Foundation, o aluno receberá acesso as aulas gravadas por 180 dias corridos. Todo o
material do curso estará disponível somente para consulta durante o período de acesso. Não é permitido o download e/ou cópia do material. 

O material para este curso é composto pelos slides utilizados pelo instrutor, material este exclusivamente desenvolvido pela Academia Clavis
Segurança da Informação. Os slides são disponibilizados para consulta na plataforma de ensino EAD da Academia Clavis. 

Certificado
O curso preparatório para a certificação EXIN Privacy and Data Protection Foundation conta com certificado digital de participação. Para obtenção
da certificação é necessário adquirir o voucher e aprovar-se na prova da certificação. 

Professores

Luiz tem 16 anos de experiência em Tecnologia da Informação e desde 2008 trabalha com Segurança da Informação. Formado em Tecnologia em
Informática pela UniverCidade e com MBA em Gestão de Projetos e Negócios em TI pela UERJ. Atualmente é Data Protection Product Owner no
Itaú Unibanco e instrutor na Academia Clavis para a trilha de Proteção de Dados e Privacidade da EXIN. Apresentador do SegInfocast, um podcast
focado em Segurança da Informação. Membro do comissão de estudos técnicos de segurança da informação na ABNT. Membro do comitê
PrivacyBR. Palestrante em diversos congressos de Segurança como SegInfo, WorkSec e Congresso de TI. Possui as certificações EXIN DPO (Data
Protection Officer), EXIN Data Privacy and Protection Practitioner, EXIN Data Privacy and Protection Foundation, EXIN Information Security

Luiz Felipe Ferreira - Instrutor

Home Cursos Combos
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Foundation based on ISO 27001, CompTIA Security+, ITIL, VCP e MCP. 

Importante
Pessoa Física: A compra de curso neste canal e o valor apresentado são exclusivos para Pessoa Física. 
Ao optar pelo pagamento via boleto deve ser escolhida a opção CPF. Caso escolha CNPJ, não será possível emitir a nota fiscal para o CNPJ escolhido,
sendo assim a nota fiscal será emitida em Nome e CPF que consta cadastrado na plataforma. 
A nota fiscal da aquisição de cursos por pessoas físicas diretamente nesta plataforma será enviada em até 7 dias úteis após confirmação de pagamento e de
dados do aluno inscrito. Caso os dados de identificação (nome e CPF), contato e endereço cadastrados no portal estejam incompletos ou errados, a nota
fiscal não será enviada até que a correção seja realizada pelo aluno. 

Pessoa Jurídica ou Órgão Público: O valor do Curso Oficial EXIN Privacy & Data Protection Foundation para Pessoa Jurídica ou Órgão Público é de R$
1.330,00 pela inscrição individual.
Caso tenha interesse em adquirir o presente curso como Pessoa Jurídica ou Órgão Público, por favor, entre em contato com nossa Equipe de Atendimento
através do site https://clavis.com.br/treinamentos/inscricao-pessoa-juridica/ para solicitar seu orçamento.

Cursos Relacionados

 

EXIN Ethical Hacking e CompTIA PenTest+ CompTIA Security+ 501

Comece agora
 

ENDEREÇO
Praia do Flamengo, 66 - Bloco B - salas 1110, 1111 e 1112, Flamengo, Rio de Janeiro - RJ - Brasil - CEP 22210-030.  
Telefones +55 (21) 2561-0867 | +55 (21) 2210-6061

SOBRE
Conheça a Clavis Segurança da Informação
Nosso Blog
Webinars
Termos de Uso
Política de Privacidade

SUPORTE
Perguntas Frequentes

© 2020 Academia CLAVIS

FAZER AULAS GRÁTIS COMPRE AGORA O CURSO POR R$ 950,00 R$ 617,50

Home Cursos Combos
HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO 
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Tecnologia
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Curso de Proteção
de Dados e

Formação de DPO

PROPOSTA DE
TREINAMENTO

ON-LINE 
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CURSO DE PROTEÇÃO DE DADOS E
FORMAÇÃO DE DPO PARA OS SEUS

FUNCIONÁRIOS

Cursos On-line
Personalizados

Uma Plataforma 
para a sua Empresa
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EM QUASE DOIS ANOS, O
SEUFUTURO.COM JÁ CONTA COM
MAIS DE CENTO E CINQUENTA MIL
ALUNOS

O SeuFuturo.com é uma plataforma de cursos on-

line, individuais e corporativos. Nossos cursos  são

certificados e incluem material de apoio.

Buscando o foco no Profissional do Futuro,

contamos com os profissionais mais qualificados

do mercado e buscamos estar sempre muitos

passos a frente de uma visão tradicional,

oferecendo aos nossos alunos e clientes um

ambiente de estudo diferenciado, condições

especiais e um suporte sempre dedicado.
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O Art. 41 da LGPD institui a obrigação do
Controlador indicar o “ Encarregado”,
também chamado de DPO, conforme

legislação europeia.
O DPO será responsável pela interlocução

entre o Controlador e a Autoridade
Nacional, assim como entre o Controlador e

o Titular do dado.

Além disso a MP 869B/2018 aprovada pelo
Senado preceitua que o DPO deve ter
conhecimento jurídico-regulatório e ser
apto a prestar serviços especializados em

proteção de dados.
 

Nosso curso prepara Gestores e seus
colaboradores não apenas para assumir
este cargo, mas também para integrar
equipes de Proteção de Dados Pessoais,
ainda que não seja pelo cargo de DPO.
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O Curso de Proteção de Dados e

Formação de DPO é inteiramente on-

line, com carga horária de 40 horas e

plenamente capaz de preparar os

seus funcionários para serem amplos

conhecedores da Proteção de Dados.

Após concluir o curso, o que pode

ocorrer no período de dois meses a

um ano, estarão preparados para se

submeterem às certificações

internacionais de DPO (Data

Protection Officer).
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Para certificação do DPO pela Exin(certificadora internacional), será
necessário aprovação em três provas: 
PRIVACY & DATA PROTECTION FOUNDATION, PRIVACY & DATA
PROTECTION PRACTITIONER e INFORMATION SECURITY
MANAGEMENT ISO/IEC 27001 – FOUNDATION, sendo que a
Practitioner exige comprovação de participação presencial.
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VANTAGENS DE
PREPARAR O

PROFISSIONAL QUE
ATUARÁ COMO

ENCARREGADO DE
DADOS

ADEQUAÇÃO  PRÉVIA

A Empresa sai na frente e ganha tempo para

se organizar frente às novas exigências

CONHECIMENTO
Ao preparar um profissional que já atue na

empresa, o conhecimento anterior da

organização é um fator facilitador da

comunicação

CUSTOS
Em bem pouco tempo, a contratação de

profissional já certificado representará um

gasto bem maior para as empresas que

preparar um profissional para a função
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Para se adequar às

novas regulamentações,

as Empresas já precisam

começar a formar as

suas equipes, ter o seu

Encarregado de Dados,

evitando

desconformidade e

multas milionárias.
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Prever a alocação interna de
profissionais específicos do
projeto: por um período, ajuda a
cumprir com a etapa tão crítica e
importante de mapeamento e
diagnóstico;

Na seleção da equipe, que exige
um mínimo de 4 pessoas,
considerar: experiência com
análise de Riscos e Compliance;
expertise em Direito Digital
e cibersegurança; certificação
relacionada a Privacy & Data
Protection; e reconhecimento que
ateste o domínio técnico.

Qual é o Perfil
da Equipe de
Proteção de
Dados nas
Empresas?
Quanto maior o número de
empresas envolvidas e de

particularidades
no ecossistema de fluxo de
dados pessoais, maior o
volume de recursos para

realizar a imersão e a coleta
de informações
adequadamente.
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Coordenadoras 

do Curso
Patrícia Peck

Especialista em Direito Digital

Cristina Sleiman

Especialista em Direito Digital
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Treinamento Inteiramente Online e  com 1 ano de acesso 

MÓDULO 01 - INTRODUÇÃO AO CENÁRIO GDPR E LGPD

Tema 01: Análise Evolutiva da proteção da privacidade desde os anos 90

Tema 02: Compreendendo a LGPD

Tema 03: Conceitos e bases legais: dado pessoal, dado pessoal sensível, dado anonimizado, tratamento de

dados, consentimento e legítimo interesse, privacy by design e privacy by default (na GDPR e na LGPD)

Tema 04: Princípios e Aplicabilidade (na GDPR e na LGPD)

Tema 05: O que são os conceitos de consentimento, revogação de consentimento, apagamento e portabilidade

(na GDPR e na LGPD)

Tema 06: Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (na GDPR e na LGPD)

Tema 07: Penalidades e Proporcionalidade (na GDPR e na LGPD)

Tema 08: Direitos dos Titulares de Dados Pessoais (na GDPR e na LGPTanto a GDPR como a LGPD tem previsão

de multa administrativa, que pode ser de grande impacto para as empresas, de forma que o Compliance à

respectiva Lei passa a ser essencial. Com isso, cresce a cada dia a demanda por especialistas em Privacidade.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 02 - COMO IMPLEMENTAR A CONFORMIDADE À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

Tema 01: Como iniciar a conformidade

Tema 02: Identificação das áreas que devem ser envolvidas no processo de cumprimento da Lei

Tema 03: Demais bases legais e os direitos do titular: colocando em perspectiva CDC, LGPD e Marco Civil da

Internet, Lei do Sigilo Bancário e Fiscal

Tema 04: Como realizar o estudo de impacto de privacidade (PIA)?

Tema 05: Como levantar o inventário de dados pessoais e desenhar o mapa do fluxo de dados pessoais

Tema 06: O que atualizar na Política de Privacidade, Política de Segurança da Informação e demais normas e

procedimentos internos

Tema 07: O que deve constar na Política de Proteção de Dados Pessoais e como aplicar nos contratos com

terceirizados

Tema 08: Como mitigar riscos no uso de recursos de cloud computing para atender a LGPD e a questão do fluxo

internacional de dados
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 03 - ANÁLISE COMPARATIVA E CONDUÇÃO DO CONFLITO DE NORMAS ENTRE GDPR E LGPD

Tema 01: Como enfrentar os conflitos de normas?

Tema 02: Cenário Europeu e contexto de Direitos Humanos

Tema 03: O que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais (GDPR)

Tema 04: Principais Principios, Conceitos e aplicação da GDPR

Tema 05: Transferência de dados pessoais para outros países

Tema 06: Normas Corporativas Globais e proteção de dados em contratos

Tema 07: Quadro comparativo GDPR e LGPD

Tema 08: Proteção de Dados no Setor Público sob a perspectivas: Lei de Acesso Informação (LAI), LGPD e

normas Bacen, principalmente a Resolução nº 4658/2018.

Tema 09: Como harmonizar a LGPD com os Portais da Transparência?

Tema 10: Quadro comparativo da Resolução 4658 do BACEN e sua relação com a LGPD

Tema 11: Controles de Governança de TI e Controles de Governança
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 04 - LGPD NA PRÁTICA

Tema 01: Como realizar o Assessment – Diagnóstico

Tema 02: O que é o Data Mapping ou Data Discovery

Tema 03: Como gerar o Personal Data Flow Map (mapa do fluxo dos dados pessoais)

Tema 04: A importância do inventário dos dados pessoais

Tema 05: Como ficam os dados pessoais em portaria, estacionamento, posto de saúde interno da empresa

(médicina no trabalho)?

Tema 06: Como fica o uso de videovigilância?

Tema 07: Como fica o uso de recursos de reconhecimento facial para estar em conformidade com LGPD?

Tema 08: Aplicações práticas relacionadas ao uso de dados, marketing e mídias sociais (CRM, BI, Telemarketing,

InboundMarketing, Email Marketing, Enriquecimento de bases de dados)

Tema 09:Quais cuidados tomar relacionados aos projetos de Inteligência Artificial e Privacy Risks
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 05 - CYBER SEGURANÇA E RESPOSTA A INCIDENTES DENTRO DA PREVISÃO (GDPR)

Tema 01: Segurança da Informação e a Ciber segurança – conceitos e ISO 27001 (ameaças e riscos)

Tema 02: O conceito de informação, Valor da Informação, Aspectos de Confiabilidade

Tema 03: Ameaças e riscos, Relacionamento entre ameaças, riscos e confiabilidade da informação, Abordagem e organização

Tema 04: Política de segurança e organização de segurança, Componentes da organização da segurança

Tema 05: Gerenciamento de incidentes

Tema 06: Importância de medidas de segurança (medidas físicas, técnicas, organizacionais)

Tema 07: Legislação e regulamentação relacionada

Tema 08: Quais são as melhores práticas a adotar ISO 27001, NIST, PCI?

Tema 09: Qual o conceito de violação de segurança e de violação de dados pessoais (compartativo GDPR e LGPD)

Tema 10: o que difere a violação de dados pessoais? E quando precisa reportar aos titulares? (comparativo GDPR e LGPD)

Tema 11: O que fazer se houver uma violação de segurança? (comparativo GDPR e LGPD)

Tema 12: O que fazer se houver uma violação de dados pessoais? E se forem dados pessoais sensíveis? (comparativo GDPR e LGPD)

Tema 13: Como fica a responsabilidade a partir de eventos ocorridos com terceiros ou terceirizados (seja empresa de cloud, correspondente

bancário, corretor, agência de publicidade, outros) – (comparativo GDPR e LGPD)

Tema 14: No caso de Instituição Financeira, como atender o artigo 46 da LGPD em harmonia com o artigo 22 da Resolução 4658 do Bacen?

Tema 15: O plano de crise de imagem – melhores práticas, como elaborar e implementar – a gestão na prática e o papel do DPO

Tema 16: Como atender e responder a autoridade fiscalizadora brasileira e/ou estrangeira

Tema 17: Como lidar com a imprensa e a crise reputacional?
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 06 - FORMAÇÃO DE DPO - GERENCIANDO E ORGANIZANDO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Tema 01: O que é o DPO ou encarregado de dados?

Tema 02: Quais são suas atribuições?

Tema 03: Gerenciando e organizando a proteção de dados

Tema 04: Papéis do Controlador, Processador e Data Protection Officer (DPO)

Tema 05: Quem seria elegivel? Perfil do cargo?

Tema 06: Como adequar no organograma da empresa?

Tema 07: Como lidar com conflito de interesses? Seria possivel acumular funções?

Tema 08: Como realizar as atividades de DPO

Tema 09: Como fica a questão da responsabilidade da PJ e da PF (recai sobre o DPO)?

Tema 10: Como fica a questão da responsabilidade da PJ e da PF (recai sobre o DPO)?

Tema 11: Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados (AIPD)

Tema 12: Como introduzir o PIA nos novos projetos (inovação com conformidade com LGPD)

Tema 13: Estudo de casos – modelos adotados de DPOs considerando tipos de segmentos e portes
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MATRÍCULA NO CURSO

Valor do Curso

R$ 997  por aluno
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https://www.seufuturo.com/curso-de-

protecao-de-dados-e-formacao-de-dpo/

Acesse:
Para saber mais 

sobre o curso...
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Endereço

CEO - Avenida João Cabral de Mello Neto, 850

Bloco 2 - Sala 1412

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

Brasil 

Telefone

+55 (21) 96434-5287

Cristiane Dupret - Diretora

E-mail

suporte@seufuturo.com

Entre em Contato
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2020.
À SGP
À AGE
Ao servidor Heberth Henrique Araújo Pinheiro,

Coordenador do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 344/2020,
alterada pela Portaria  471/2020.

 
 
Considerando o requerimento encaminhado a esta

Diretoria, nos termos do evento 0821593, pelo Coordenador do
Grupo de trabalho instituído pela Portaria Presidência nº 344/2020
(0775166), com a finalidade de proceder às adequações advindas da
implementação da Lei n. 13.709/2018 de 14 de agosto de 2020  - Lei
Geral de Proteção de Dados, neste Tribunal, solicitando as
capacitações (0821616 0821637) relacionadas ao desempenho da
referida função, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Gestão de Pessoas para prévia
instrução.

 
Outrossim, relativamente à pendência assinalada pelo

servidor Heberth Henrique Pinheiro de Araújo, quanto a sua
continuidade no mencionado Grupo de Trabalho, reportando-se ao
Despacho AEP 0783282, impende registrar o teor do referido
documento :

"Ciente.
De plano, manifesto concordância com a proposição
de interrupção, até o dia 15/11/2020, da atuação do
servidor Hebert Henrique Araújo Pinheiro no Grupo
de Trabalho com a finalidade de proceder às
adequações advindas da implementação da Lei Geral
de Proteção de Dados.
Contudo, recomendo que a Coordenação do referido
Grupo avalie, no decorrer dos trabalhos, a
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conveniência da substituição do servidor e
encaminhe a demanda a esta Presidência, caso
pondere necessário.
Ciência à DG, à AGE e à Coordenação do Grupo de
Trabalho objeto da Portaria da Presidência nº
344/2020." 

 
Assim, em paralelo, remetam-se os autos ao

servidor Heberth Henrique Pinheiro de Araújo, para, em razão
de sua nomeação para coordenação do multicitado Grupo de Trabalho
(Portaria 471/2020, de 17/11/2020 0810974), prestar informações
adicionais, acaso repute necessárias, nos termos em que
recomendado no referido Despacho e à AGE para ciência e eventual
manifestação.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
04/12/2020, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0822219 e o código CRC 4EABE874.

0012405-66.2020.6.02.8000 0822219v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de dezembro de 2020.
À CODES/SRACF,
Para instrução do pedido de capacitação, conforme

despacho GDG 0822219 e requerimento inicial 0821593.
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 04/12/2020, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0823245 e o código CRC 2961ABB5.

0012405-66.2020.6.02.8000 0823245v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2020.
Senhora Secretária,
 
Em resposta ao Despacho 0823245, informamos

que não vislumbramos tempo hábil para os autos tramitarem
pelas diversas unidades administrativas até a contratação e
início do curso no ano corrente, por nos encontrarmos no
final do exercício.

Ainda, como se tratam de duas capacitações
distintas e inclusive de empresas diferentes, sugerimos que as
capacitações sejam solicitadas em autos apartados no início
de 2021. Para isso, solicitamos que a unidade
demandante requeira inclusão das capacitações
pretendidas no PAC 2021.

Por fim, para dar celeridade em virtude de iminente
reunião onde será abordada a homologação do PAC 2021,
encaminhamos estes autos com cópia ao servidor requerente,
para ciência.

 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 08/12/2020, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0824974 e o código CRC 526F5BE8.

0012405-66.2020.6.02.8000 0824974v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2020.
Senhor Diretor,
Em atenção ao despacho GDG 0822219, a

CODES/SRACF (0824974), vem nos informar que, em virtude
do iminente final do exercício, não há tempo hábil para os
autos tramitarem pelas diversas unidades administrativas até
a contratação e início do curso no ano corrente. E, dessa
forma, sugere que as capacitações sejam solicitadas em autos
apartados no início de 2021, tendo em vista se tratarem de
duas capacitações distintas e inclusive de empresas
diferentes.

A Unidade Técnica, por meio do indigitado
documento, solicita ainda que a unidade demandante requeira
inclusão das capacitações pretendidas no PAC 2021.

Desta forma, encaminho os autos a Vossa Senhoria
para deliberação, ressaltando-se que os autos foram
encaminhados para ciência do servidor requerente, em razão
da proximidade da reunião onde será abordada a homologação
do PAC 2021.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 09/12/2020, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0825359 e o código CRC E7CEEFA8.

0012405-66.2020.6.02.8000 0825359v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

REQUERIMENTO

Senhor Diretor-Geral,

 Diante da premente necessidade de início dos trabalhos para implementação da Lei
Geral de Proteção de Dados, neste Tribunal e  conforme deliberado em reunião do
 Conselho de Gestão Estratégica e Governança Corporativa realizada em 09/12/2020 às
17 horas, mostrou-se necessária a continuidade do feito no presente exercício. No
entanto, desta feita, separamos os cursos em processos distintos.

Por meio da PORTARIAS PRESIDÊNCIA Nº 344/2020 (0775166) e Nº 471/2020
(0810974),  Processos Administrativos SEI nº 0006581-29.2020.6.02.8000 e 0010651-
41.2020.6.02.8501, respectivamente,  o Excelentíssimo Desembargador Presidente
deste Tribunal, Instituiu o Grupo de Trabalho com a finalidade de proceder às
adequações advindas da implementação da" Lei n. 13.709/2018 de 14 de agosto de
2020  - Lei Geral de Proteção de Dados, neste Tribunal.

Para esse fim, designou este servidor como Coordenador dos trabalhos
do Grupo, para que os integrantes proponham ações que viabilizem a implantação do
disposto na Lei n. 13.709/2018, definam estratégias para a implementação das ações,
desenvolvam o plano de trabalho e apresentem minuta de ato normativo propositiva à
Presidência do Tribunal.

Apesar da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ter ocorrido há
mais de dois anos, 14 de agosto de 2018, ampliou-se a vacatio legis e a maioria dos
servidores não teve contato com os principais conceitos a respeito do tema. Daí
porque, diante da importância to tema em análise, já que a implementação abrange
todas as áreas do TRE-AL, capitaneadas pela Presidência e pela Vice-Presidência e
Corregedoria Regional Eleitoral, com o propósito de alcançar uma transformação
cultural em relação ao tratamento das informações sensíveis dos cidadãos no âmbito
da administração pública, solicitamos os treinamentos com ênfase em aspectos
jurídicos,  conforme segue:

> Curso de Proteção de Dados e formação do DPO (0821637).

Outrossim, os treinamentos ocorrerão on line, home office, sem prejuízo de outras
atribuições da Assessoria de Gestão Estratégica.

Com base no aprimoramento dos conceitos que serão estudados nos cursos
apresentados, conclui-se que a capacitação desenvolverá novas competências sempre 
alinhadas aos objetivos estratégicos da Instituição.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
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Assistente de Gestão Estratégica, em 09/12/2020, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0825993 e o código CRC ABF498B9.

0012405-66.2020.6.02.8000 0825993v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 10 de dezembro de 2020.

Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste
TRE/AL, para a necessária e competente deliberação, com a recomendação de que o
pedido constante do Requerimento AGE 0825993, seja atendido.

 

Propõe-se o imediato encaminhamento dos autos à Secretaria de Gestão de Pessoas,
para a adoção das providências administrativas necessárias à consecução do intento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
10/12/2020, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0826869 e o código CRC CB1C84E2.

0012405-66.2020.6.02.8000 0826869v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2020.
De acordo com a Diretoria-Geral 0826869, sigam os

autos para a Secretaria de Gestão de Pessoas para a unidade
competente reanalisar a possibilidade de implementar a
capacitação requestada pelo servidor HEBERTH HENRIQUE
ARAÚJO PINHEIRO, ainda neste exercício, em razão de sua
nomeação para a coordenação do Grupo de Trabalho (Portaria
471/2020, de 17/11/2020 0810974) instituído
pela Portaria Presidência nº 344/2020 (0775166), com a
finalidade de proceder às adequações advindas da
implementação da Lei n. 13.709/2018 de 14 de agosto de
2020 - Lei Geral de Proteção de Dados.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 11/12/2020, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0827219 e o código CRC 470C572C.

0012405-66.2020.6.02.8000 0827219v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2020.
À CODES/SRACF para cumprimento do despacho

GPRES 0827219.
 

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 14/12/2020, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0828334 e o código CRC DEC186B9.

0012405-66.2020.6.02.8000 0828334v1
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INFORMAÇÃO Nº 10216 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Tratam os presentes autos de solicitação do

representante do Grupo de Trabalho com a finalidade de proceder às
adequações advindas da implementação da" Lei n. 13.709/2018 de 14
de agosto de 2020  - Lei Geral de Proteção de Dados, neste Tribunal,
solicitando capacitação  através do curso Curso de Proteção de
Dados e formação do DPO(08259930)  promovido pela empresa
Seufuturo.com Ensino LTDA(proposta no doc. 0821637, para os
servidores membros do mencionado Grupo de Trabalho instituído por
meio das PORTARIAS PRESIDÊNCIA Nº 344/2020 (0775166) e Nº
471/2020 (0810974) : Emmanuel Constantino Tenório de Lima,
Heberth Henrique Araújo Pinheiro, José Joel Ferreira de
Oliveira, Kamilla Maria Albuquerque, Mário Jorge
Uchôa Souza Filho e Pablo Rocha Ibañez.

.
O custo por aluno é de R$997,00(novecentos e noventa e

sete reais), totalizando R$5.982,00(cinco mil novecentos e
oitenta e dois reais) para os seis participantes e confirmamos que
há orçamento na Ação de Capacitação de Recursos Humanos
para custear a capacitação pretendida.

Vale destacar que conforme informado pela
empresa(0829202), o curso ficará  disponível por até 1(um) ano e
o  pagamento deverá ser feito até 30 dias após a liberação do curso
para os participantes, ou seja, antes do término da capacitação.
Desta forma, sugerimos que as unidades competentes sejam ouvidas
sobre a possibildade de se efetuar o pagamento antes da conclusão
do curso, como é de praxe, caso os servidores não consigam concluir
em até 30 dias devido à extensão da capacitação. Uma outra opção
dada pela empresa mas não indicada por eles é de se estabelecer 45
dias para os servidores concluírem a capacitação e após esse
período, efetuar o pagamento. Mas desta forma, o curso não ficará
disponível pelo período de um ano e sim apenas pelos 45 dias. 

 Observando ainda, que estamos nos últimos dias do
exercício e os autos ainda tramitarão por diversas unidades até à
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emissão da nota de empenho, ressaltando que a despesa, caso seja
feita neste exercício, deverá ser inscrita em restos a pagar cujo
prazo é até o dia 15/12, segundo Cronograma do processo 0009321-
57.2020.6.02.8000.

 Por fim, juntamos as certidões e declarações(0829233)
para subsidiar a decisão e encaminhamos os autos para as medidas
subsequentes observando os impasses  informados nos parágrafos
anteriores.

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 14/12/2020, às 19:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0829130 e o código CRC 4181BF29.

0012405-66.2020.6.02.8000 0829130v34
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14/12/2020 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=O7VU8BR8CNNZD&View=Message&Print=Yes

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=O7VU8BR8CNNZD&View=Message&Print=Yes 1/1

De: Suporte SeuFuturo <suporte@seufuturo.com>
Para: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>
Data: 14/12/2020 05:30 PM
Assunto: Re: Declaração negativa de nepotismo TRE AL

Prezada Suzana,
Espero que esteja bem!

Sim, o curso fica disponível para ser acessado por 1 ano e o pagamento e em no máximo 30 dias após o recebimento dos
dados de acesso e emissão da nota fiscal.
Para algumas instituições públicas que apenas podem pagar ao término do curso nós fazemos uma turma diferente com
acesso  de 45 dias e pagamento após a finalização e envio dos certificados dos alunos, no entanto essa não é uma prática
que indicamos pela quantidade de horas do curso e o fato de que o aluno não pode rever o curso quando precisar.

Sigo à disposição para dúvidas e demais informações.
Abraços,
Anne Equipe de Suporte SeuFuturo
 

Em seg., 14 de dez. de 2020 às 17:19, suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br> escreveu:
O curso fica disponível por até 1 ano da contratação, correto? 
 
O pagamento se dará em qual momento? 
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
  
 
 

From: Suporte SeuFuturo <suporte@seufuturo.com>
 To: suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br>

Cc: rosanageda <rosanageda@tre-al.jus.br>
 Date: Fri, 11 Dec 2020 17:35:28 -0300

 Subject: Re: Declaração negativa de nepotismo TRE AL
  

Prezada Suzana, boa tarde!
Que Legal o interesse do Tribunal de Alagoas em nosso curso.
 
Envio em anexo a declaração solicitada e sigo à disposição para maiores informações.
Atenciosamente,
Anne Equipe de Suporte SeuFuturo
21 986545605
 
Em qui., 10 de dez. de 2020 às 19:51, suzananunes <suzananunes@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados, 
 
Estamos com um processo de capacitação para alguns servidores deste Regional, no Curso de Proteção de
Dados e Formação de DPO promovido por essa empresa.
Solicito o envio de  Declaração Negativa de Nepotismo, conforme exigência para contratações diretas, nos
termos do art. 2º, V da Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, para que
possamos juntar aos autos com a maior brevidade possível.
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - CNPJ 06.015.041/0001-38
 
 
Att.
 
Suzana da Silva Nunes
     SRACF/CODES/SGP
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA
CNPJ: 29.323.377/0001-63 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:31:30 do dia 21/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2021.
Código de controle da certidão: CFE6.EDAC.4CC3.629E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.323.377/0001-63

Certidão nº: 32336438/2020

Expedição: 08/12/2020, às 18:00:14

Validade: 05/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.323.377/0001-63, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição: 29.323.377/0001-63

Razão
Social:

SEUFUTUROCOM ENSINO LTDA ME

Endereço: R CARLOS DE VASCONCELOS 00107 APT 503 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO
/ RJ / 20521-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer  débitos  referentes  a  contribuições  e/ou  encargos  devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/11/2020 a 25/12/2020

Certificação Número: 2020112700241257391641

Informação obtida em 14/12/2020 19:33:11

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 14/12/2020 19:33
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03736944403Usuário:

14/12/2020 19:30:16Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA Adimplente29323377

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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www.seufuturo.com 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO 

SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 29.323.377/0001-63, por 

intermédio de seu representante legal a Sra Cristiane Dupret Filipe Pessôa, portador (a) da 

Carteira de Identidade nº 10148301-4 e do CPF nº 037635357-05, considerando o disposto 

na Resolução CNJ n. 7, de 18 de outubro de 2005, alterada pela Resolução CNJ n. 229, de 

22 de junho de 2016, DECLARA, para todos os efeitos legais que:  

1 - para as contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação, com fundamento no inciso 

V do artigo 2º da citada Resolução, não é cônjuge, ou não possui sócio que seja que seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, com membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de 

assessoramento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - CNPJ 06.015.041/0001-38;  

 2 - está ciente da proibição da contratação de pessoa jurídica nos termos da Resolução CNJ 

n. 7/2005, alterada pela Resolução CNJ n. 229/2016; 

 3 - são verdadeiras as informações prestadas no presente documento, sob pena de 

responsabilidade civil, administrativa e penal. 

 

 

 

Em,   11  /12     / 2020 no Rio de Janeiro 

 

Cristiane Dupret 

Diretora  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
Senhor Diretor,
Em atenção ao despacho GPRES 0827219,

encaminho os autos a Vossa Senhoria com a informação
prestada pela CODES/SRACF (0829130), para as providências
que entender necessárias.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 15/12/2020, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0829573 e o código CRC 112AF6DB.

0012405-66.2020.6.02.8000 0829573v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
Considerando as informações encaminhadas por

meio do evento SEI nº 0829130, pela Seção de Recrutamento,
Avaliação e Capacitação Funcional, em razão do
Requerimento AGE 0821593, faço remessa dos presentes
autos à AJ-DG e à AGE para conhecimento e necessário
pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
15/12/2020, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0829993 e o código CRC 45701090.

0012405-66.2020.6.02.8000 0829993v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 
 
Nesta AJ-DG os presentes autos, para análise do

tema encaminhado por Vossa Senhoria (0829993), no trato da
questão suscitada pela CODES/SGP (0829130), acerca do
curso Curso de Proteção de Dados e formação do
DPO(08259930)  promovido pela empresa Seufuturo.com
Ensino LTDA (proposta no doc. 0821637, para os servidores
membros do   Grupo de Trabalho instituído por meio das
PORTARIAS PRESIDÊNCIA Nº 344/2020 (0775166) e Nº
471/2020 (0810974):

 
"...Vale destacar que conforme informado pela
empresa(0829202), o curso ficará  disponível
por até 1(um) ano e o  pagamento deverá ser
feito até 30 dias após a liberação do curso para
os participantes, ou seja, antes do término da
capacitação. Desta forma, sugerimos que as
unidades competentes sejam ouvidas sobre a
possibildade de se efetuar o pagamento antes
da conclusão do curso, como é de praxe, caso
os servidores não consigam concluir em até 30
dias devido à extensão da capacitação. Uma
outra opção dada pela empresa mas não
indicada por eles é de se estabelecer 45 dias
para os servidores concluírem a capacitação e
após esse período, efetuar o pagamento. Mas
desta forma, o curso não ficará disponível pelo
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período de um ano e sim apenas pelos 45
dias." 

 
Limitando-se no momento à questão do pagamento

antes da conclusão do curso (antecipado),  como seria de
praxe, conforme consta na informação, parece a esta AJ-DG
que haveria necessidade de esclarecimento, em face inclusive
dos estágios da execução da despesa pública, previstos na Lei
nº 4.320/1964 - empenho, liquidação e pagamento.  No caso
específico, consulta-se ainda se haveria  disponibilização de
certificados.

Nesse sentido, citem-se alguns acórdãos do
Tribunal de Contas da União que, a princípio, desaprovam
pagamentos antecipados:

 
"É vedado o pagamento sem a prévia
liquidação da despesa, salvo para
situações excepcionais devidamente
justificadas e com as garantias
indispensáveis (arts. 62 e 63, § 2º,
inciso III, da Lei 4.320/64; arts. 38 e
43 do Decreto 93.872/86."
(Acórdão 158/2015 – Plenário)
 
"O pagamento antecipado não é
vedado pelo ordenamento jurídico,
contudo, é admitido apenas em
situações excepcionais.A 
possibilidade de pagamento adiantado
deve ser condicionada à existência de
interesse público devidamente
demonstrado,                 previsão no
edital e exigência de garantias."

         (Acórdão 3614/2013 – Plenário)

 
"A antecipação de pagamento somente
deve ser admitida em situações
excepcionais, devidamente
justificadas pelo interesse público e
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observadas as devidas cautelas e
garantias."
(Acórdão 1565/15 – Plenário)

 
Dessa forma, sugere-se o aperfeiçoamento da

instrução.
  
À consideração superior.
 

 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 15/12/2020, às 20:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0830204 e o código CRC 5BBF23DF.

0012405-66.2020.6.02.8000 0830204v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de dezembro de 2020.
Senhor Diretor-Geral,
Em cumprimento ao despacho 0829993 da DG e em

virtude da informação 0829130, temos a informar que somos
pela primeira opção, qual seja:  o curso ficará  disponível por
até 1(um) ano e o  pagamento deverá ser feito até 30 dias após
a liberação do curso para os participantes.

No entanto,  pensamos que o período do curso
pode e deve ser limitado pelo TRE-AL. Assim, a plataforma
ficará disponível durante um ano, mas não
necessariamente os servidores deverão concluí-lo nesse
extenso lapso temporal, até porque as aulas já ficam
disponíveis. De outra banda, a Portaria da Presidência nº
344/2020 (0775166) disciplina que em seu "Art. 5º O prazo
para funcionamento do Grupo de Trabalho será de
180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação desta
Portaria." (Grifo nosso)

Portanto, os alunos deverão se
encontrar instruídos bem antes do término de 180 dias
contados de 04 de outubro de 2020, conforme publicacão da
Portaria (0778168).

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 15/12/2020, às 20:01, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0830243 e o código CRC CA22D4ED.

0012405-66.2020.6.02.8000 0830243v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2020.
 
Consoante recomendação exarada no Despacho AJ-

DG 0830204, da lavra do Senhor Assessor Jurídico desta
Diretoria-Geral, retornem-se os autos eletrônicos à Secretaria
de Gestão de Pessoas para, por sua unidade competente,
promover as medidas necessárias, com vistas ao saneamento
processual.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/12/2020, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0831138 e o código CRC 8D95DBB8.

0012405-66.2020.6.02.8000 0831138v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2020.
À CODES/SRACF para cumprimento do despacho

GDG 0831138, com vistas ao aperfeiçoamento da instrução,
nos termos da recomendação contida no despacho AJ-
DG 0830204.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 17/12/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0831754 e o código CRC 647A4E5D.

0012405-66.2020.6.02.8000 0831754v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2020.
Senhora Secretária, 
 
Em resposta ao solicitado, a empresa informou que

após a conclusão de todo o conteúdo do
curso disponibilizará os certificados para os participantes.

Quanto ao pagamento, informamos que todas as
liquidações efetuadas por esta unidade e consequentemente o
pagamento realizado pela COFIN, no que concerne aos
eventos de capacitação, foram feitos após a conclusão do
evento, ou seja, ainda não efetuamos liquidação e pagamento
antecipados dessa despesa, até o presente momento. 

Naquilo que compete a esta unidade, e reiterando o
que já fora dito na informação 10216(0829130), e, ainda, sob
o entendimento DA CONTRATADA de que o serviço será
prestado a partir do momento  em que a mesma disponibilizar
o aceso ao curso, a referida empresa exige que o competente
pagamento seja efetuado em até 30 dias após a prestação do
serviço, ou seja, após a liberação do conteúdo do curso, sob o
entendimento que a prestação do serviço se deu nesse
momento. 

Entretanto, no tocante à possibilidade e permissão
desse tipo de pagamento, se é considerado antecipação ou
não, entendemos que não cabe a esta unidade se pronunciar,
sugerindo portanto, o encaminhamento dos autos para a Cofin
se manifestar a respeito. 
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Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 17/12/2020, às 20:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0832113 e o código CRC 5B0F3266.

0012405-66.2020.6.02.8000 0832113v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de dezembro de 2020.
Em atenção ao despacho SRACF 0832113,

encaminho os autos à COFIN para manifestação.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 18/12/2020, às 09:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0832280 e o código CRC A3DEF7DA.

0012405-66.2020.6.02.8000 0832280v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de janeiro de 2021.
À GSGP (c/c p SAD e SGO),
Sra. Secretária,
Em manifestação ao despacho GSGP (0832280),

informo que pela diccção do artigo 63 da Lei 4.320/64, a
despesa só é paga após sua regular liquidação, com exceção
daquelas atípicas onde o pagamento antecede o benefício
econômico, como por exemplo o Seguro (veículos, extensão
de garantias etc).

Essa regularidade pressupõe, dentre outros
aspectos,  à verificação do direito adquirido pelo credor de
receber o pagamento após a devida prestação do serviço.

Portanto, com toda vênia,  entendo que
manifestação aqui não é de cunho orçamentário e sim
contratual, pois é necessário estipular se a finalização da
obrigação da empresa está materializada antes do prazo
concedido para disponibilização do curso (01 ano).

São as considerações.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/01/2021, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0837593 e o código CRC 40773873.

0012405-66.2020.6.02.8000 0837593v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de janeiro de 2021.
Senhor Diretor,
Em atenção ao Despacho da lavra de Vossa

Senhoria, evento 0831138, os autos foram encaminhados à
SRACF para aperfeiçoamento da instrução, contudo, por meio
do Despcho SRACF 0832113, a referida Seção informou que
no que pertine ao pagamento, todas as liquidações efetuadas
pela referida Seção (SRACF) e consequentemente o
pagamento realizado pela COFIN, no concernente aos eventos
de capacitação, são feitos após a conclusão do evento.

Outrossim, acrescenta que sob o entendimento da
contratada, é exigido que o pagamento seja efetuado em até
30 dias após a prestação do serviço, ou seja, após a liberação
do conteúdo do curso, sob o entendimento que a prestação do
serviço se deu nesse momento, todavia, não caberia a
retromencionada Seção de Capacitação avaliar a possibilidade
e permissão para esse tipo de pagamento, se considerado
antecipado ou não, razão por quê, sugeriu que fossem os
autos encaminhados à COFIN.

Instada, por sua vez, a se manifestar, a COFIN, por
meio do evento 0837593, entende que a manifestação ora
pretendida não é de cunho orçamentário e sim contratual,
pois é necessário estipular se a finalização da obrigação da
empresa está materializada antes do prazo concedido para
disponibilização do curso (01 ano).

Desta feita, evoluo os autos a Vossa Senhoria para
apreciação das manifestações supramencionadas, sugerindo,
s.m.j., que seja dado conhecimento delas à AJ-DG.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Secretária Substituta, em 08/01/2021, às 13:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
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11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0838182 e o código CRC 8AAF6C6A.

0012405-66.2020.6.02.8000 0838182v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de janeiro de 2021.
Como recomendado no Despacho GSGP 0838182,

direcionem-se os autos à Assessoria Jurídica desta Diretoria-
Geral, para conhecimento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
11/01/2021, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0839031 e o código CRC 55B58FEA.

0012405-66.2020.6.02.8000 0839031v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2021.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 
 
De volta a esta AJ-DG os presentes autos, para

análise do tema   suscitado pela CODES/SGP (0829130),
acerca do curso Curso de Proteção de Dados e formação
do DPO(08259930)  promovido pela empresa Seufuturo.com
Ensino LTDA (proposta no doc. 0821637), para os servidores
membros do   Grupo de Trabalho instituído por meio das
PORTARIAS PRESIDÊNCIA Nº 344/2020 (0775166) e Nº
471/2020 (0810974):

 
"...Vale destacar que conforme informado pela
empresa(0829202), o curso ficará  disponível
por até 1(um) ano e o  pagamento deverá ser
feito até 30 dias após a liberação do curso para
os participantes, ou seja, antes do término da
capacitação. Desta forma, sugerimos que as
unidades competentes sejam ouvidas sobre a
possibildade de se efetuar o pagamento antes
da conclusão do curso, como é de praxe, caso
os servidores não consigam concluir em até 30
dias devido à extensão da capacitação. Uma
outra opção dada pela empresa mas não
indicada por eles é de se estabelecer 45 dias
para os servidores concluírem a capacitação e
após esse período, efetuar o pagamento. Mas
desta forma, o curso não ficará disponível pelo
período de um ano e sim apenas pelos 45
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dias." 
 

Restrito ao tema do pagamento antes da conclusão
do curso (antecipado),  como seria de praxe, conforme consta
na citada informação,   esta AJ-DG (0830204) solicitou fosse
esclarecida a questão, para eventual prosseguimento do feito
nesse sentido, em face inclusive dos estágios da execução da
despesa pública, previstos na Lei nº 4.320/1964 - empenho,
liquidação e pagamento.   

Naquela ocasião, foram relacionados  acórdãos do
Tribunal de Contas da União que, a princípio, desaprovam
pagamentos antecipados.

Por sua vez, a SGP, por meio do
Despacho 0838182:

 
"Em atenção ao Despacho da lavra de Vossa
Senhoria, evento 0831138, os autos foram
encaminhados à SRACF para aperfeiçoamento
da instrução, contudo, por meio do Despacho
SRACF 0832113, a referida Seção informou
que no que pertine ao pagamento, todas as
liquidações efetuadas pela referida Seção
(SRACF) e consequentemente o pagamento
realizado pela COFIN, no concernente aos
eventos de capacitação, são feitos após a
conclusão do evento."
 

 Assim, esclarecida a questão, não sendo praxe nas
contratações do gênero levadas a efeito no âmbito da SGP o
pagamento antecipado,  e não se constatando, s.m.j.,  situação
  excepcional devidamente justificada, com as  garantias
indispensáveis (Acórdão TCU nº 158/2015 – Plenário), e
a existência de interesse público para tal forma de pagamento 
(Acórdão TCU nº 3.614/2013 – Plenário e Acórdão TCU nº
1.565/15 – Plenário), entre outros, recomenda-se a formatação
do curso objetivando que o pagamento seja efetuado ao final
da prestação integral dos serviços.

 
À consideração superior.
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Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 12/01/2021, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0840201 e o código CRC AEFC3AFB.

0012405-66.2020.6.02.8000 0840201v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2021.
À Presidência, para ciência acerda do que disposto

no Despacho AJ-DG 0840201, com a recomendação de
encaminhamento à Secretaria de Gestão de Pessoas, para
conhecimento.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
12/01/2021, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0840305 e o código CRC 3F481F30.

0012405-66.2020.6.02.8000 0840305v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de janeiro de 2021.
À Secretaria de Gestão de Pessoas para ciência do

teor do Despacho AJ-DG, com o qual me associo.
 

                                                           Desembargador Eleitoral HERMANN
DE ALMEIDA MELO

                                                                                       No Exercício da
Presidência

Documento assinado eletronicamente por HERMANN DE ALMEIDA MELO, Decano,
no exercício da Presidência, em 03/02/2021, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0841055 e o código CRC E757571F.

0012405-66.2020.6.02.8000 0841055v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2021.
Faço-me ciente do despacho AJ-DG (0840201) e do

despacho GPRES (0841055), ao passo que encaminho os
autos à CODES/SRACF para conhecimento dos mencionados
eventos.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 03/02/2021, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0850052 e o código CRC C07A367A.

0012405-66.2020.6.02.8000 0850052v1
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Curso de Proteção 

de Dados e 
Formação de DPO 

PROPOSTA DE 

TREINAMENTO 

ON- LINE 
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Cursos On-line 
Personalizados 

Uma Plataforma 

para a sua Empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE PROTEÇÃO DE DADOS E 
FORMAÇÃO DE DPO PARA OS SEUS 

FUNCIONÁRIOS 
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EM QUASE DOIS ANOS, O 
SEUFUTURO.COM JÁ CONTA COM 
MAIS DE CENTO E CINQUENTA MIL 
ALUNOS 

 
 

O SeuFuturo.com é uma plataforma de cursos on- 

line, individuais e corporativos. Nossos cursos são 

certificados e incluem material de apoio. 

Buscando o foco no Profissional do Futuro, 

contamos com os profissionais mais qualificados 

do mercado e buscamos estar sempre muitos 

passos a frente de uma visão tradicional, 

oferecendo aos nossos alunos e clientes um 

ambiente de estudo diferenciado, condições 

especiais e um suporte sempre dedicado. 

Anexo proposta da empresa (0850741)         SEI 0012405-66.2020.6.02.8000 / pg. 68



 
 
 

 

O Art. 41 da LGPD institui a obrigação do 
Controlador indicar o “ Encarregado”, 
também chamado de DPO, conforme 

legislação europeia. 
O DPO será responsável pela interlocução 

entre o Controlador e a Autoridade 
Nacional, assim como entre o Controlador e 

o Titular do dado. 
 

Além disso a MP 869B/2018 aprovada pelo 
Senado preceitua que o DPO deve ter 
conhecimento jurídico-regulatório e ser 

apto a prestar serviços especializados em 
proteção de dados. 

 
Nosso curso prepara Gestores e seus 

colaboradores não apenas para assumir 
este cargo, mas também para integrar 

equipes de Proteção de Dados Pessoais, 
ainda que não seja pelo cargo de DPO. 
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O Curso de Proteção de Dados e 

Formação de DPO é inteiramente on- 

line, com carga horária de 40 horas e 

plenamente capaz de preparar os 

seus funcionários para serem amplos 

conhecedores da Proteção de Dados. 

 
Após concluir o curso, o que pode 

ocorrer no período de dois meses a 

um ano, estarão preparados para se 

submeterem às certificações 

internacionais de DPO (Data 

Protection Officer). 
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Para certificação do DPO pela Exin(certificadora internacional), será 

necessário aprovação em três provas: 

PRIVACY & DATA PROTECTION FOUNDATION, PRIVACY & DATA 

PROTECTION PRACTITIONER e INFORMATION SECURITY 

MANAGEMENT ISO/IEC 27001 – FOUNDATION, sendo que a 

Practitioner exige comprovação de participação presencial. 
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ADEQUAÇÃO PRÉVIA 

A Empresa sai na frente e ganha tempo para 

se organizar frente às novas exigências 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTO 
Ao preparar um profissional que já atue na 

empresa, o conhecimento anterior da 

organização é um fator facilitador da 

comunicação 

 

CUSTOS 
Em bem pouco tempo, a contratação de 

profissional já certificado representará um 

gasto bem maior para as empresas que 

preparar um profissional para a função 

 

 
VANTAGENS DE 

PREPARAR O 
PROFISSIONAL QUE 

ATUARÁ COMO 
ENCARREGADO DE 

DADOS 
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Para se adequar às 

novas regulamentações, 

as Empresas já precisam 

começar a formar as 

suas equipes, ter o seu 

Encarregado de Dados, 

evitando 

desconformidade e 

multas milionárias. 
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Qual é o Perfil 
da Equipe de 
Proteção de 
Dados nas 
Empresas? 

Quanto maior o número de 
empresas envolvidas e de 

particularidades 
no ecossistema de fluxo de 
dados pessoais, maior o 
volume de recursos para 

realizar a imersão e a coleta 
de informações 

adequadamente. 

 
Prever a alocação interna de 
profissionais específicos do 
projeto: por um período, ajuda a 
cumprir com a etapa tão crítica e 
importante de mapeamento e 
diagnóstico; 

 
 
 

 
Na seleção da equipe, que exige 
um mínimo de 4 pessoas, 
considerar: experiência com 
análise de Riscos e Compliance; 
expertise em Direito Digital 
e cibersegurança; certificação 
relacionada a Privacy & Data 
Protection; e reconhecimento que 
ateste o domínio técnico. 
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Coordenadoras 
do Curso 

Patrícia Peck 

Especialista em Direito Digital 

Cristina Sleiman 

Especialista em Direito Digital 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Treinamento Inteiramente Online com 45 dias de acesso 
 

 

MÓDULO 01 - INTRODUÇÃO AO CENÁRIO GDPR E LGPD 

Tema 01: Análise Evolutiva da proteção da privacidade desde os anos 90 

Tema 02: Compreendendo a LGPD 

Tema 03: Conceitos e bases legais: dado pessoal, dado pessoal sensível, dado anonimizado, tratamento de 

dados, consentimento e legítimo interesse, privacy by design e privacy by default (na GDPR e na LGPD) 

Tema 04: Princípios e Aplicabilidade (na GDPR e na LGPD) 

Tema 05: O que são os conceitos de consentimento, revogação de consentimento, apagamento e portabilidade 

(na GDPR e na LGPD) 

Tema 06: Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (na GDPR e na LGPD) 

Tema 07: Penalidades e Proporcionalidade (na GDPR e na LGPD) 

Tema 08: Direitos dos Titulares de Dados Pessoais (na GDPR e na LGPTanto a GDPR como a LGPD tem previsão 

de multa administrativa, que pode ser de grande impacto para as empresas, de forma que o Compliance à 

respectiva Lei passa a ser essencial. Com isso, cresce a cada dia a demanda por especialistas em Privacidade. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
 
 

MÓDULO 02 - COMO IMPLEMENTAR A CONFORMIDADE À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS 

Tema 01: Como iniciar a conformidade 

Tema 02: Identificação das áreas que devem ser envolvidas no processo de cumprimento da Lei 

Tema 03: Demais bases legais e os direitos do titular: colocando em perspectiva CDC, LGPD e Marco Civil da 

Internet, Lei do Sigilo Bancário e Fiscal 

Tema 04: Como realizar o estudo de impacto de privacidade (PIA)? 

Tema 05: Como levantar o inventário de dados pessoais e desenhar o mapa do fluxo de dados pessoais 

Tema 06: O que atualizar na Política de Privacidade, Política de Segurança da Informação e demais normas e 

procedimentos internos 

Tema 07: O que deve constar na Política de Proteção de Dados Pessoais e como aplicar nos contratos com 

terceirizados 

Tema 08: Como mitigar riscos no uso de recursos de cloud computing para atender a LGPD e a questão do fluxo 

internacional de dados 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
 
 

MÓDULO 03 - ANÁLISE COMPARATIVA E CONDUÇÃO DO CONFLITO DE NORMAS ENTRE GDPR E LGPD 

Tema 01: Como enfrentar os conflitos de normas? 

Tema 02: Cenário Europeu e contexto de Direitos Humanos 

Tema 03: O que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais (GDPR) 

Tema 04: Principais Principios, Conceitos e aplicação da GDPR 

Tema 05: Transferência de dados pessoais para outros países 

Tema 06: Normas Corporativas Globais e proteção de dados em contratos 

Tema 07: Quadro comparativo GDPR e LGPD 

Tema 08: Proteção de Dados no Setor Público sob a perspectivas: Lei de Acesso Informação (LAI), LGPD e 

normas Bacen, principalmente a Resolução nº 4658/2018. 

Tema 09: Como harmonizar a LGPD com os Portais da Transparência? 

Tema 10: Quadro comparativo da Resolução 4658 do BACEN e sua relação com a LGPD 

Tema 11: Controles de Governança de TI e Controles de Governança 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
 
 

MÓDULO 04 - LGPD NA PRÁTICA 

Tema 01: Como realizar o Assessment – Diagnóstico 

Tema 02: O que é o Data Mapping ou Data Discovery 

Tema 03: Como gerar o Personal Data Flow Map (mapa do fluxo dos dados pessoais) 

Tema 04: A importância do inventário dos dados pessoais 

Tema 05: Como ficam os dados pessoais em portaria, estacionamento, posto de saúde interno da empresa 

(médicina no trabalho)? 

Tema 06: Como fica o uso de videovigilância? 

Tema 07: Como fica o uso de recursos de reconhecimento facial para estar em conformidade com LGPD? 

Tema 08: Aplicações práticas relacionadas ao uso de dados, marketing e mídias sociais (CRM, BI, Telemarketing, 

InboundMarketing, Email Marketing, Enriquecimento de bases de dados) 

Tema 09:Quais cuidados tomar relacionados aos projetos de Inteligência Artificial e Privacy Risks 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
 
 

MÓDULO 05 - CYBER SEGURANÇA E RESPOSTA A INCIDENTES DENTRO DA PREVISÃO (GDPR) 

Tema 01: Segurança da Informação e a Ciber segurança – conceitos e ISO 27001 (ameaças e riscos) 

Tema 02: O conceito de informação, Valor da Informação, Aspectos de Confiabilidade 

Tema 03: Ameaças e riscos, Relacionamento entre ameaças, riscos e confiabilidade da informação, Abordagem e organização 

Tema 04: Política de segurança e organização de segurança, Componentes da organização da segurança 

Tema 05: Gerenciamento de incidentes 

Tema 06: Importância de medidas de segurança (medidas físicas, técnicas, organizacionais) 

Tema 07: Legislação e regulamentação relacionada 

Tema 08: Quais são as melhores práticas a adotar ISO 27001, NIST, PCI? 

Tema 09: Qual o conceito de violação de segurança e de violação de dados pessoais (compartativo GDPR e LGPD) 

Tema 10: o que difere a violação de dados pessoais? E quando precisa reportar aos titulares? (comparativo GDPR e LGPD) 

Tema 11: O que fazer se houver uma violação de segurança? (comparativo GDPR e LGPD) 

Tema 12: O que fazer se houver uma violação de dados pessoais? E se forem dados pessoais sensíveis? (comparativo GDPR e LGPD) 

Tema 13: Como fica a responsabilidade a partir de eventos ocorridos com terceiros ou terceirizados (seja empresa de cloud, correspondente 

bancário, corretor, agência de publicidade, outros) – (comparativo GDPR e LGPD) 

Tema 14: No caso de Instituição Financeira, como atender o artigo 46 da LGPD em harmonia com o artigo 22 da Resolução 4658 do Bacen? 

Tema 15: O plano de crise de imagem – melhores práticas, como elaborar e implementar – a gestão na prática e o papel do DPO 

Tema 16: Como atender e responder a autoridade fiscalizadora brasileira e/ou estrangeira 

Tema 17: Como lidar com a imprensa e a crise reputacional? 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
 
 

MÓDULO 06 - FORMAÇÃO DE DPO - GERENCIANDO E ORGANIZANDO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

Tema 01: O que é o DPO ou encarregado de dados? 

Tema 02: Quais são suas atribuições? 

Tema 03: Gerenciando e organizando a proteção de dados 

Tema 04: Papéis do Controlador, Processador e Data Protection Officer (DPO) 

Tema 05: Quem seria elegivel? Perfil do cargo? 

Tema 06: Como adequar no organograma da empresa? 

Tema 07: Como lidar com conflito de interesses? Seria possivel acumular funções? 

Tema 08: Como realizar as atividades de DPO 

Tema 09: Como fica a questão da responsabilidade da PJ e da PF (recai sobre o DPO)? 

Tema 10: Como fica a questão da responsabilidade da PJ e da PF (recai sobre o DPO)? 

Tema 11: Avaliação de Impacto sobre a Proteção de Dados (AIPD) 

Tema 12: Como introduzir o PIA nos novos projetos (inovação com conformidade com LGPD) 

Tema 13: Estudo de casos – modelos adotados de DPOs considerando tipos de segmentos e portes 
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MATRÍCULA NO CURSO 
 
 

Valor do Curso 

R$ 997 por aluno 
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Para saber mais 

sobre o curso... 

Acesse: 
 

https://www.seufuturo.com/curso-de- 

protecao-de-dados-e-formacao-de-dpo/ 
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Entre em Contato 
 

Endereço 

CEO - Avenida João Cabral de Mello Neto, 850 

Bloco 2 - Sala 1412 

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro 

Brasil 
 
 
 
 

E-mail 

suporte@seufuturo.com 
 
 
 
 
 

Telefone 

+55 (21) 986545605 

Anne Silva 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 699 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF

Senhora Secretária,
 
Em resposta ao Despacho GSGP 0850052 e para sanar os

impedimentos para a contratação, apontados no Despacho AJ-
DG 0840201, solicitamos à empresa Seufuturo.com Ensino Ltda nova
proposta(0850741), agora, com a duração da capacitação de 45 dias
para o curso. Dessa forma, após o término dos desse período, o
pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação da nota
fiscal como de praxe. 

Atualizamos as certidões no documento 0851055 e
informamos que há previsão orçamentária para custear a
contratação. Entretanto, estamos no momento de recebimento de
duodécimos, cabendo no momento oportuno a confirmação de que
haverá orçamento suficiente para emitir a nota de empenho, caso
seja autorizada pela administração.

Por fim, sugerimos dar ciência ao servidor requerente, do
novo prazo para conclusão da capacitação solicitada bem como, o
encaminhamento para as unidades superiores para prosseguimento
do feito. 

Documento assinado eletronicamente por SUZANA DA SILVA NUNES, Analista
Judiciário, em 05/02/2021, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0850845 e o código CRC 87DD235A.

0012405-66.2020.6.02.8000 0850845v10
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA
CNPJ: 29.323.377/0001-63 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:31:30 do dia 21/08/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/02/2021.
Código de controle da certidão: CFE6.EDAC.4CC3.629E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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03736944403Usuário:

05/02/2021 09:57:03Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA Adimplente29323377

Total de Registros

Há até 30 dias:

Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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05/02/2021 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=29323377000163&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2Ccpf… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

29.323.377/0001-63

Data da consulta: 05/02/2021 10:44:10 
Data da última atualização: 04/02/2021 18:00:07

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.323.377/0001-63

Certidão nº: 32336438/2020

Expedição: 08/12/2020, às 18:00:14

Validade: 05/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.323.377/0001-63, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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www.seufuturo.com 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE NEPOTISMO 

SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº 29.323.377/0001-63, por 

intermédio de seu representante legal a Sra Cristiane Dupret Filipe Pessôa, portador (a) da 

Carteira de Identidade nº 10148301-4 e do CPF nº 037635357-05, considerando o disposto 

na Resolução CNJ n. 7, de 18 de outubro de 2005, alterada pela Resolução CNJ n. 229, de 

22 de junho de 2016, DECLARA, para todos os efeitos legais que:  

1 - para as contratações por dispensa e inexigibilidade de licitação, com fundamento no inciso 

V do artigo 2º da citada Resolução, não é cônjuge, ou não possui sócio que seja que seja 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, com membros ou juízes vinculados, ou servidor investido em cargo de direção e de 

assessoramento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - CNPJ 06.015.041/0001-38;  

 2 - está ciente da proibição da contratação de pessoa jurídica nos termos da Resolução CNJ 

n. 7/2005, alterada pela Resolução CNJ n. 229/2016; 

 3 - são verdadeiras as informações prestadas no presente documento, sob pena de 

responsabilidade civil, administrativa e penal. 

 

 

 

Em,   11  /12     / 2020 no Rio de Janeiro 

 

Cristiane Dupret 

Diretora  
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05/02/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 29.323.377/0001-63
Razão Social: SEUFUTUROCOM ENSINO LTDA ME
Endereço: R CARLOS DE VASCONCELOS 00107 APT 503 / TIJUCA / RIO DE JANEIRO /

RJ / 20521-050

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:24/01/2021 a 22/02/2021 
 
Certificação Número: 2021012403290937687010

Informação obtida em 05/02/2021 09:20:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2021.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, e, em atenção do Despacho

GPRES 0841055, encaminho os presentes autos a Vossa
Senhoria para apreciação das informações contidas no evento
(0850845), proveniente da CODES/SRACF, no qual esclarece
as providências adotadas no sentido do curso de capacitação
requerido pelo servidor.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 08/02/2021, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0851712 e o código CRC F45F1B49.

0012405-66.2020.6.02.8000 0851712v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2021.
À Assessoria de Gestão Estratégica, unidade de

lotação do servidor requerente, Heberth Henrique Araújo
Pinheiro, para ciência do novo prazo para conclusão da
capacitação solicitada, nos termos da Informação 699
(0850845).

Em paralelo, volvo os autos à Assessoria Jurídica
desta Diretoria-Geral para análise e pronunciamento, tendo
em vista o saneamento processual efetivado pela unidade
competente, em razão dos apontamentos contidos no
Despacho AJ-DG 0840201.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 10/02/2021, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0852769 e o código CRC 34A62B52.

0012405-66.2020.6.02.8000 0852769v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2021.
À SAD, 
 
Para verificação da compatibilidade de preços, na

exata inteligência do comando contido no inciso III, do Art.
26, da Lei nº 8.666/93:  

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.       
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto
neste artigo, será instruído, no que couber,
com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando
for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de
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pesquisa aos quais os bens serão alocados."       
     
 
 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 10/02/2021, às 14:58, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0852996 e o código CRC 9A67026E.

0012405-66.2020.6.02.8000 0852996v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de março de 2021.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0852996, solicito à

SEIC/COMAP, instruir a proposta de contratação
(doc. 0850741), com a anexação de elementos que evidenciem
a justificativa do preço, em face do que dispõe o art. 26 da Lei
nº 8.666/93.

Observar ainda a Informação 10216 (doc. 0829130),
quanto ao escopo da ação de treinamento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/03/2021, às 23:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0860538 e o código CRC 3020CDF1.

0012405-66.2020.6.02.8000 0860538v1
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E-mail - 0860684

Data de Envio: 
  03/03/2021 11:33:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    suporte@seufuturo.com
    seic@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Curso de Proteção de Dados e Formação de DPO - Documentação Necessária - PA 0012405-
66.2020.6.02.8000

Mensagem: 
  Prezado(a) Senhor(a),

Tendo-se em vista a proposta de contratação referente ao "Curso de Proteção de Dados e Formação de
DPO", faz-se necessário demonstrar os preços praticados na comercialização desse mesmo curso, ou de
curso equivalente, nos termos do art. 26 da Lei n.º8.666/1993, por meio de documentos como notas
fiscais e notas de empenho, sempre se identificando o número de participantes.
Destaca-se que, no caso de demonstração por meio de curso equivalente, será necessário apresentar
quadro comparativo onde se registrem (1) os temas dos cursos, (2) a carga horária prevista, (3) a
modalidade de ensino (se presencial, se por aulas ao vivo, se por aulas gravadas), (4) o valor total da
contratação e (5) o número de participantes.
Caso haja discrepância entre os valores individual e/ou total praticados, será preciso oferecer justificativas.
Favor responder a esta correspondência anexando documentos em PDF com até 10Mb cada.

Atenciosamente,

Henrique Cirqueira Freire
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82-2122-7711 / 7712
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De: Suporte SeuFuturo <suporte@seufuturo.com>

Para: "andreomena@tre-al.jus.br" <andreomena@tre-al.jus.br>, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Data: 09/03/2021 04:19 PM

Assunto: Curso de Proteção de Dados e Formação de DPO - Documentação Necessária - PA 0012405-
66.2020.6.02.8000

Prezado André,
Encaminho a mensagem anterior.
Qualquer dúvida ou informações necessárias basta me chamar.
Abraços, Anne 

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Suporte SeuFuturo <suporte@seufuturo.com>
Data: quinta-feira, 4 de março de 2021
Assunto: Curso de Proteção de Dados e Formação de DPO - Documentação Necessária
- PA 0012405-66.2020.6.02.8000
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Prezado Henrique,
Boa tarde!
Envio o arquivo em anexo se houver algo mais necessário a ser enviado, me informe.
Fico à disposição.
Um grande abraço,
Anne Equipe de Suporte SeuFuturo
21 986545605

Em qua., 3 de mar. de 2021 às 11:33, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezado(a) Senhor(a),
 
Tendo-se em vista a proposta de contratação referente ao "Curso de Proteção
de Dados e Formação de DPO", faz-se necessário demonstrar os preços
praticados na comercialização desse mesmo curso, ou de curso equivalente, nos
termos do art. 26 da Lei n.º8.666/1993, por meio de documentos como notas
fiscais e notas de empenho, sempre se identificando o número de
participantes.
Destaca-se que, no caso de demonstração por meio de curso equivalente, será
necessário apresentar quadro comparativo onde se registrem (1) os temas dos
cursos, (2) a carga horária prevista, (3) a modalidade de ensino (se
presencial, se por aulas ao vivo, se por aulas gravadas), (4) o valor total
da contratação e (5) o número de participantes.
Caso haja discrepância entre os valores individual e/ou total praticados,
será preciso oferecer justificativas.
Favor responder a esta correspondência anexando documentos em PDF com até
10Mb cada.
 
Atenciosamente,
 
Henrique Cirqueira Freire
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82-2122-7711 / 7712
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Anexados:

Arquivo: seufuturo.pdf Tamanho: 32k Tipo de Conteúdo: application/pdf
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RECEBEMOS DE SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2020 VALOR TOTAL: R$ 997,00 DESTINATÁRIO: GOBOTS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - R VENEZUELA, 599 - APT 71
CENTRO Santo Andre-SP

NF-e
Nº. 000.003.462

Série 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA
Avenida Joao Cabral de Mello Neto, 00850 - BLC 002 SAL 1412

Barra da Tijuca - 22775-057
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 3100000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.003.462
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3320 1029 3233 7700 0163 5500 1000 0034 6210 8351 3690
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200155889044  -  28/10/2020 18:05:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL

11543367
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

29.323.377/0001-63
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

GOBOTS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
CNPJ / CPF

25.383.700/0001-33
DATA DA EMISSÃO

28/10/2020
ENDEREÇO

R VENEZUELA, 599 - APT 71
BAIRRO / DISTRITO

CENTRO
CEP

09030-310
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/10/2020
MUNICÍPIO

Santo Andre
UF

SP
FONE / FAX

19998264878
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:05:25
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00
VALOR DO ICMS SUBST.

0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00
VALOR DO PIS

6,48
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

997,00
VALOR DO FRETE

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTRAS DESPESAS

0,00
VALOR TOTAL DO IPI

0,00
VALOR DA COFINS

29,91
VALOR TOTAL DA NOTA

997,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

B.CÁLC
ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI

ALÍQ.
ICMS ALÍQ. IPI

364451 Curso Protecao de Dados e de Formacao de DPO(Fat 13034406) 49019900 041 6107 UN 1,0000 997,0000 997,00 0, 00 0, 00 0, 00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Operacao com Livros Imunes a Impostos de Acordo com Art. 150 INC. VL Letra D da C.F IPI. Isento conforme
Cap. III, secao I do Decreto n 7.2122010. | REF.: 8351369|13034406
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 241,27

RESERVADO AO FISCO
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RECEBEMOS DE SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 09/11/2020 VALOR TOTAL: R$ 10.967,00 DESTINATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO - SBS QUADRA 02 -
EDIFICIO ADRIANA, S/N - LOTE 16 ST BANCARIO SUL Brasilia-DF

NF-e
Nº. 000.003.535

Série 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA
Avenida Joao Cabral de Mello Neto, 00850 - BLC 002 SAL 1412

Barra da Tijuca - 22775-057
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 3100000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.003.535
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3320 1129 3233 7700 0163 5500 1000 0035 3510 8703 8247
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333200161882975  -  09/11/2020 11:55:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL

11543367
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

29.323.377/0001-63
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO
CNPJ / CPF

03.658.507/0001-25
DATA DA EMISSÃO

09/11/2020
ENDEREÇO

SBS QUADRA 02 - EDIFICIO ADRIANA, S/N - LOTE 16
BAIRRO / DISTRITO

ST BANCARIO SUL
CEP

70070-120
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/11/2020
MUNICÍPIO

Brasilia
UF

DF
FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:34:00
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00
VALOR DO ICMS SUBST.

0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00
VALOR DO PIS

71,29
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.967,00
VALOR DO FRETE

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTRAS DESPESAS

0,00
VALOR TOTAL DO IPI

0,00
VALOR DA COFINS

329,01
VALOR TOTAL DA NOTA

10.967,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

B.CÁLC
ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI

ALÍQ.
ICMS ALÍQ. IPI

124136 Curso De Protecao De Dados E De Formacao De Dpo 49019900 041 6101 UN 11,0000 997,0000 10.967,00 0, 00 0, 00 0, 00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Operacao com Livros Imunes a Impostos de Acordo com Art. 150 INC. VL Letra D da C.F IPI. Isento conforme
Cap. III, secao I do Decreto n 7.2122010. | REF.: 8351369|13034406
Inf. fisco: Periodo de 21/09/2020 a 06/11/2020 Dados bancarios Banco Itau Agencia 8417 Conta 13861-0
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 2.654,01

RESERVADO AO FISCO
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RECEBEMOS DE SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABAIXO. EMISSÃO: 24/02/2021 VALOR TOTAL: R$ 997,00 DESTINATÁRIO: SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE
OLIMPIA - Avenida Harry Giannecchini, 350 Jardim Toledo Olimpia-SP

NF-e
Nº. 000.004.557

Série 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA
Avenida Joao Cabral de Mello Neto, 00850 - BLC 002 SAL 1412

Barra da Tijuca - 22775-057
Rio de Janeiro - RJ Fone/Fax: 3100000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.004.557
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3321 0229 3233 7700 0163 5500 1000 0045 5711 1214 6634
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210030154393  -  24/02/2021 11:30:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL

11543367
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

29.323.377/0001-63
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE OLIMPIA
CNPJ / CPF

46.933.016/0001-58
DATA DA EMISSÃO

24/02/2021
ENDEREÇO

Avenida Harry Giannecchini, 350
BAIRRO / DISTRITO

Jardim Toledo
CEP

15400-403
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/02/2021
MUNICÍPIO

Olimpia
UF

SP
FONE / FAX

1732792250
INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:30:21
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00
VALOR DO ICMS SUBST.

0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00
VALOR DO PIS

6,48
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

997,00
VALOR DO FRETE

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
DESCONTO

0,00
OUTRAS DESPESAS

0,00
VALOR TOTAL DO IPI

0,00
VALOR DA COFINS

29,91
VALOR TOTAL DA NOTA

997,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH O/CST CFOP UN QUANT VALOR
UNIT

VALOR
TOTAL

B.CÁLC
ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI

ALÍQ.
ICMS ALÍQ. IPI

124136 Curso De Protecao De Dados E De Formacao De Dpo 49019900 041 6107 UN 1,0000 997,0000 997,00 0, 00 0, 00 0, 00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Operacao com Livros Imunes a Impostos de Acordo com Art. 150 INC. VL Letra D da C.F IPI. Isento conforme
Cap. III, secao I do Decreto n 7.2122010. | REF.: 11137337|16727595
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 09/03/2021 18:04:30 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA 
CNPJ: 29.323.377/0001-63 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.323.377/0001-63
Certidão nº: 8300217/2021
Expedição: 09/03/2021, às 18:22:29
Validade: 04/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.323.377/0001-63, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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12/03/2021 Certidão Internet

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/EmiteCertidaoInternet.asp?ni=29323377000163&passagens=1&tipo=1 1/1

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União 

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o
contribuinte 29.323.377/0001-63 são insuficientes para a emissão de certidão por meio
da Internet. 
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC. 
Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de
Certidão nas unidades da RFB.

Nova Consulta

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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De: Suporte SeuFuturo <suporte@seufuturo.com>
Para: andreomena@tre-al.jus.br
Data: 12/03/2021 09:41 AM
Assunto: Certidões Negativas - SeuFuturo

Prezado André,
Bom dia!

Informo que uma das certidões negativas solicitadas apenas ficará pronta entre os dias 15 e 16/3 porque precisou ser
agendada. 

O envio será realizado quando todas estiverem disponíveis.
Fico à disposição para dúvidas e informações necessárias.
Atenciosamente,
Anne Equipe de Suporte SeuFuturo
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De: Suporte SeuFuturo <suporte@seufuturo.com>
Para: andreomena@tre-al.jus.br
Data: 17/03/2021 06:51 PM
Assunto: Re: Certidões Negativas - SeuFuturo

André, boa noite!
Espero que esteja bem.

Houve um problema no agendamento programado para ontem junto ao órgão responsável pela liberação da certidão
negativa e nossa equipe contábil está cuidando disso no momento.

Não tenho uma data certa de quando as certidões estarão liberadas para envio.
Qualquer dúvida estou à disposição.
Atenciosamente,
Anne Equipe de Suporte SEuFuturo

Em sex., 12 de mar. de 2021 às 09:41, Suporte SeuFuturo <suporte@seufuturo.com>
escreveu:

Prezado André,
Bom dia!
 
Informo que uma das certidões negativas solicitadas apenas ficará pronta entre os dias 15 e 16/3 porque precisou ser
agendada. 
 
O envio será realizado quando todas estiverem disponíveis.
Fico à disposição para dúvidas e informações necessárias.
Atenciosamente,
Anne Equipe de Suporte SeuFuturo
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De: Suporte SeuFuturo <suporte@seufuturo.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 25/03/2021 03:31 PM
Assunto: [seic] Curso de Proteção de Dados e Formação de DPO - Documentação Necessária - PA
0012405-66.2020.6.02.8000

Prezados,
Boa tarde!

Espero que estejam bem.

Houve um problema na emissão da certidão negativa junto ao órgão responsável pela liberação e nossa equipe contábil
está cuidando disso no momento.
Não tenho uma data certa de quando as certidões estarão liberadas para envio mas acredito que no mais tardar na
terça feira dia 30/03 estarei enviando.

Qualquer dúvida estou à disposição.
Atenciosamente,
Anne Equipe de Suporte SeuFuturo
21 986545605

Em ter., 9 de mar. de 2021 às 16:49, André Frazão de Omena <andreomena@tre-al.jus.br> escreveu:
Ok, recebido, grato.
Abraços, André
 
André Frazão de Omena
Analista Judiciário
Seção de Patrimônio - TRE/AL
Ramais: 7737 / 7787
 
 

From: Suporte SeuFuturo <suporte@seufuturo.com>
 To: "andreomena@tre-al.jus.br" <andreomena@tre-al.jus.br>,  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE

CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
 Date: Tue, 9 Mar 2021 16:19:13 -0300
 Subject: Curso de Proteção de Dados e Formação de DPO - Documentação Necessária - PA 0012405-

66.2020.6.02.8000
  

Prezado André,
Encaminho a mensagem anterior.
Qualquer dúvida ou informações necessárias basta me chamar.
Abraços, Anne 

  
---------- Mensagem encaminhada ----------

 De: Suporte SeuFuturo <suporte@seufuturo.com>
 Data: quinta-feira, 4 de março de 2021

 Assunto: Curso de Proteção de Dados e Formação de DPO - Documentação Necessária - PA 0012405-
66.2020.6.02.8000

 Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
 
 
Prezado Henrique,
Boa tarde!

 Envio o arquivo em anexo se houver algo mais necessário a ser enviado, me informe.
Fico à disposição.
Um grande abraço,
Anne Equipe de Suporte SeuFuturo
21 986545605
 
Em qua., 3 de mar. de 2021 às 11:33, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
escreveu:

Prezado(a) Senhor(a),
  

Tendo-se em vista a proposta de contratação referente ao "Curso de Proteção de Dados e Formação de DPO",
faz-se necessário demonstrar os preços praticados na comercialização desse mesmo curso, ou de curso
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equivalente, nos termos do art. 26 da Lei n.º8.666/1993, por meio de documentos como notas fiscais e notas
de empenho, sempre se identificando o número de participantes.
Destaca-se que, no caso de demonstração por meio de curso equivalente, será necessário apresentar quadro
comparativo onde se registrem (1) os temas dos cursos, (2) a carga horária prevista, (3) a modalidade de
ensino (se presencial, se por aulas ao vivo, se por aulas gravadas), (4) o valor total da contratação e (5) o
número de participantes.
Caso haja discrepância entre os valores individual e/ou total praticados, será preciso oferecer justificativas.
Favor responder a esta correspondência anexando documentos em PDF com até 10Mb cada.
 
Atenciosamente,
 
Henrique Cirqueira Freire
Seção de Instrução de Contratações
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82-2122-7711 / 7712
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de participação em capacitação on line, na

modalidade home office, no Curso de Proteção de Dados e
formação de DPO (0821637),  promovido pela empresa
SEUFUTURO.COM ENSINO LTDA (proposta no
doc. 0850741), para os servidores membros do Grupo de
Trabalho instituído por meio das PORTARIAS PRESIDÊNCIA
Nº 344/2020 (0775166) e Nº 471/2020 (0810974): Emmanuel
Constantino Tenório de Lima, Heberth Henrique Araújo
Pinheiro, José Joel Ferreira de Oliveira, Kamilla Maria
Albuquerque, Mário Jorge Uchôa Souza Filho e Pablo Rocha
Ibañez.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para verificação da compatibilidade do
preço, conforme proposta no valor total de R$ 5.982,00 (cinco
mil, novecentos e oitenta e dois reais) para os
6 (seis) participantes, tendo o preço sido compatibilizado pela
proponente, como se observa das notas fiscais presentes no
evento 0863885.

 
Durante a verificação da regularidade fiscal e

trabalhista da pretensa contratada, foi solicitado à empresa
que apresentasse, dentre outras, a certidão de regularidade
fiscal do município do Rio de Janeiro. Em 12/03/2021, foi
anunciado pelo empresa (e-mail - 0865421) que a citada
documentação estaria pronta entre os dias 15 e 16/03/2021.
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Diante da não apresentação, após novo contato, a

empresa informou (e-mail - 0871371):
Houve um problema na emissão da
certidão negativa junto ao órgão
responsável pela liberação e nossa equipe
contábil está cuidando disso no momento.
Não tenho uma data certa de quando as
certidões estarão liberadas para envio
mas acredito que no mais tardar na terça
feira dia 30/03 estarei enviando.
 

Novamente sem resposta, após contato telefônico
feito nesta tarde do dia 05/04/2021, a empresa não
informou novo prazo para fornecimento da citada Certidão,
relatando problemas para sua emissão.

 
 Diante do exposto, sugerimos que a unidade

demandante, na figura de seu Coordenador, servidor Heberth
Henrique Araújo Pinheiro, seja cientificada do ocorrido, para,
caso entenda pertinente, apresentar outra proposição de
contratação, com diferente empresa.

 
À deliberação superior,
 
Respeitosamente,
 

Lisiana Teixeira Cintra
Chefe da Seção de Instrução de Contratações em substituição

 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 05/04/2021, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0874490 e o código CRC AFE27CEE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2021.
 
 
Ao servidor Heberth Henrique Araújo Pinheiro,

Coordenador dos trabalhos do grupo, para ciência e
manifestação com relação às informações contidas no
Despacho SEIC 0874490.

 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/04/2021, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0874646 e o código CRC D54E57D6.

0012405-66.2020.6.02.8000 0874646v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
Ciente do que registra (0874490) a Seção de

Instrução de Contratações a respeito da ausência da certidão
de regularidade fiscal do município do Rio de Janeiro pela
empresa e considerando o cumprimento do
entregável "Relatório de Impacto à Proteção de Dados
Pessoais RIPD" (0867832) pelo Grupo de Trabalho,
aquiescemos com a desistência da presente contratação. 

Por oportuno, registramos que com a criação do
Comitê de Compliance de Proteção de Dados Pessoais
(0866655), caso persista a intenção de treinamento com outra
empresa, seria de bom alvitre que o novo
treinamento contemplasse os integrantes do referido Comitê,
bem como todos os envolvidos no tratamento de dados
pessoais no âmbito do TRE-AL.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 06/04/2021, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0875297 e o código CRC 710507ED.

0012405-66.2020.6.02.8000 0875297v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2021.
 
Cuida-se de procedimento inciado pelo servidor Herberth Araújo,

coordenador do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Presidência nº
344/2020 com a finalidade de proceder às adequações advindas da
implementação da Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados,
intentanto promover a capacitação dos integrantes do aludido grupo de
trabalho no tema em questão.

Após regular instrução, a contratação pretendida restou
frustrada, face ao não atendimento dos requisitos necessários pela empresa
promotora da capacitação, conforme informação emitida no seio da Secretaria
de Administração (0874490).

O sr. Coordenador, por meio do expediente 0875297, após
informar sobre a entrega do Relatório de Impacto à Proteção de Dados
Pessoais RIPD pelo Grupo de Trabalho (0867832), manifesta ciência quanto ao
fracasso na contratação, todavia, reputa de bom alvitre, ante a recente
instituição do Comitê de Compliance e Proteção de Dados Pessoais (CCPDP),
que o treinamento contemple os integrantes do referido Comitê, bem como
todos os envolvidos no tratamento de dados pessoais no âmbito do TRE-AL.

De fato, compulsando a Portaria Conjunta de n.º 12/2021
(0866655), que intituiu o referido Comitê, verifica-se que as atividades ficarão
a cargo desta Diretoria com a participação de representantes de diversas
áreas (art. 2º). Ademais, conforme dicção do art. 3º do normativo em questão,
cumpre ao Gabinete desta Diretoria o auxílio quanto ao tema compliance e à
Coordenadoria de Infraestrutura o apoio referente ao tema proteção de
dados.

Nesse cenário, considerando a especificidade do tema e tendo
em vista a previsão do art. 3º já mencionado, determino a remessa dos autos à
Secretaria de Tecnologia da Informação para que, em atuação colaborativa
com esta Diretoria, avalie a conveniência e a necessidade em se promover a
capacitação em questão e, caso repute oportuno e recomendável a sua
realização, que elabore pesquisa com instituições educacionais para ministrar
curso na área aos integrantes da Comissão, tendo como referência as
propostas 0821616 e 0821637.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 08/04/2021, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0876622 e o código CRC E6897417.

0012405-66.2020.6.02.8000 0876622v1

Despacho GDG 0876622         SEI 0012405-66.2020.6.02.8000 / pg. 117



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de abril de 2021.
Ao Coordenador de Infraestrutura, para os fins

solicitados pelo Diretor-Geral.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 09/04/2021, às 06:33, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0876855 e o código CRC A49FCC97.

0012405-66.2020.6.02.8000 0876855v1
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Home | Atualização e Prática | Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

Grade Curricular

Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD

O curso visa apresentar a compreensão essencial da proteção de dados pessoais, conforme a legislação em vigor no Brasil, e
tratar das exigências legais e técnicas para sua proteção adequada, tanto no aspecto responsivo quanto preventivo, bem como
abordar o conteúdo relacionado à gestão avançada desses dados. As aulas serão 100% online, permitindo que você estude a
qualquer hora e em todo lugar.

Advogados, bacharéis em Direito, empresários, profissionais de Recursos Humanos, especialistas em Tecnologia da
Informação (TI), encarregados de Dados Pessoais e demais profissionais dedicados à matéria.

24h - 120 dias de acesso

Curso Online | Início Imediato
R$ 300,00

R$ 150,00
até 6x R$25,00 no cartão ou 1x no boleto

COMPRAR

Confira o detalhamento do conteúdo que será abordado nas 3 disciplinas do curso:

 
1) Proteção de Dados Pessoais e Aspectos Jurídicos da LGPD
• Introdução ao estudo da proteção de dados pessoais privacidade. Legislação geral em vigor no Brasil e promulgação da lei
específica (LGPD); 
• Glossário, Princípios e Direitos do Titular; 
• Tratamento de dados pessoais pelo Poder Público x Iniciativa Privada; 
• Operações transfronteiriças e principais cenários de conformidade legal exigida no exterior (GDPR e Safe Harbor); 
• Dos agentes do tratamento de dados pessoais, suas responsabilidades e deveres; 
• Da Autoridade Nacional e do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Fiscalização, Supervisão e Sanções.

 
2) Critérios Técnicos e Operacionais da LGPD
• Conceitos indispensáveis da Segurança da Informação e Governança de Recursos de Tecnologia da Informação e
Comunicação; 
• Boas práticas exigidas na LGPD e outros textos legais que abordam a proteção de dados pessoais; 
• Resposta a incidentes I: Avaliação, documentação e tratamento de incidentes envolvendo dados pessoais; 
• Resposta a incidentes II: Preservação adequada de evidências, processos de investigação interna, judicial e administrativa; 
• Resposta a incidentes III: Construção adequada de um sistema de recuperação de incidentes e registro das lições
aprendidas; 
• Elaboração de programa de atenção e proteção à privacidade e comprometimento para conformidade permanente com a
legislação e seus requisitos técnicos.

 
3) Gestão avançada dos Dados Pessoais
• Proteção jurídica adequada para a aquisição de dados novos e reestruturação do legado armazenado; 
• Interação da LGPD com os demais textos em vigor que tratam sobre o tema; 
• Desafios a vencer para se respeitar o consentimento do titular e uso adequado do legítimo interesse; 
• Cuidados com o fornecedor escolhido para gerir a proteção dos dados pessoais e ao executar testes de vulnerabilidade com
segurança; 
• Terceirização do tratamento de dados pessoais - cautelas técnicas e jurídicas a serem atendidas; 
• Medidas adequadas para capacitação da equipe sobre a proteção de dados pessoais.

Destaques ApresentaçãoMais sobre o curso

A-A+Acessibilidade:  Carrinho Minha Conta

Descrição

Público-Alvo

Duração

Blog AconteceQual curso você procura?

Concursos OAB Pós-Graduação Atualização e Prática LFG Play
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Disciplina Professores Duração

Gestão Avançada dos Dados Pessoais Victor Auilo Haikal 8h

Critérios Técnicos e Operacionais da LGPD Victor Auilo Haikal 8h

Proteção de Dados Pessoais e Aspectos Jurídicos da LGPD Victor Auilo Haikal 8h

Termos Legais e Condições

O acesso ao curso estará liberado após a confirmação da matrícula, mediante pagamento da primeira parcela ou valor integral, e ficará disponível por 120
dias. O conteúdo será disponibilizado seguindo o cronograma de postagem disponível na área do aluno.

Redes Sociais:

Institucional

Quem Somos

Cursos

Concursos
OAB
Pós-Graduação
Atualização e Prática
Eventos

Navegue

Blog Acontece
Professores
Convênios

Atendimento

FAQ
Central de Vendas
4003-3406

Área Restrita

Portal do Aluno:
     • OAB e Concursos
     • Pós-Graduação
Meus Pedidos

Parceiros

Portal Pós
Cursos Livres
Editora do Dire

Copyright © 2021 - LFG. Todos os direitos reservados

Blog AconteceQual curso você procura?

Concursos OAB Pós-Graduação Atualização e Prática LFG Play
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 AUMENTAR CONTRASTE A-A+ AUMENTAR FONTE  BUSCA

ENGLISH
Colaborador (http://corporativo.insper.edu.br/)

Professor (http://portaldoprofessor.insper.edu.br/)Alumni (/alumni/)Aluno (/portaldoaluno/)

(https://www.insper.edu.br/en/)

Home (https://www.insper.edu.br)/Educação Executiva (https://www.insper.edu.br/educacao-executiva/)/Cursos de Curta e
Média Duração (https://www.insper.edu.br/educacao-executiva/cursos-de-curta-duracao/)/Cursos de Direito
(https://www.insper.edu.br/educacao-executiva/cursos-de-curta-duracao/direito/)/Proteção de Dados Pessoais

PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS
Curso de Curta Duração

TURMAS ONLINE

Próxima turma
Carga horária: aprox. 23 horas*
Início das aulas: A definir
Vagas limitadas.

AVISE-ME  (https://cgi.insper.edu.br/Inscricao/lead?curso=3503&origem=2)

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais entrou em vigor recentemente, e traz a
necessidade de adaptações tanto para agentes do setor privado quanto do setor
público.

O curso Proteção de Dados Pessoais oferecerá um panorama internacional da
proteção de dados, e serão apresentados e debatidos os principais institutos da Lei
Geral de Proteção de Dados. Discutiremos, também, as lacunas existentes e como lidar
com elas, em especial na ausência da instalação da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados. Serão discutidos alguns problemas contemporâneos envolvendo proteção de
dados, em especial no ambiente digital.

Objetivos Perfil do participante Investimento

Processo seletivo e documentação
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CORPO DOCENTE

Sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade dos professores

Compreender o panorama regulatório no Brasil, no que diz respeito à privacidade
e à proteção de dados, sob a perspectiva de atores dos setores privado e público.
Avaliar a presença de questões de privacidade e proteção de dados envolvidas
em situações que se apresentam em seu dia-a-dia, e identificar os dispositivos
legais aplicáveis.
Relacionar o panorama regulatório brasileiro com o panorama internacional,
sendo capaz de tomar decisões diante de problemas concretos envolvendo
outras legislações.
Tomar decisões diante de pontos omissos ou pendentes de detalhamento da Lei
Geral de Proteção de Dados.

Confira as políticas de descontos dos curso de Curta Duração (/educacao-
executiva/politica-de-descontos/)

Matrículas Antecipadas (Early Bird): 10% de desconto sobre o valor total do curso,
concedido para matrículas realizadas até 25 dias antes do início das aulas. Além do
desconto no pagamento, a antecipação da matrícula permite a disponibilização de
materiais, leitura prévia ou aplicação de testes (conforme a necessidade de cada
curso), uma melhor organização da aula por parte do professor e da escola, para
recepcionar os novos alunos com excelência.

Módulos

Projeto aplicado

Jacqueline
Abreu

Marcel
Leonardi

Mariana
Valente

Proposta Curso on-line - Proteção de Dados - Insper (0877975)         SEI 0012405-66.2020.6.02.8000 / pg. 122



12/04/2021 Proteção de Dados Pessoais | Cursos online Insper

https://www.insper.edu.br/educacao-executiva/cursos-de-curta-duracao/direito/protecao-de-dados-pessoais/ 3/6

TURMAS ONLINE

Para mais informações acesse o protocolo de retorno (/coronavirus/).

Próxima turma
Carga horária: aprox. 23 horas*
Início das aulas: A definir
Vagas limitadas.

AVISE-ME  (https://cgi.insper.edu.br/Inscricao/lead?curso=3503&origem=2)

Investimento: a partir de R$ 2.759,40** 
(em até 10x no cartão de crédito) 
** Valor para matrícula antecipada 
Consulte outras condições na aba Investimento

 

*Carga horária

Síncronas: 16 horas de aulas ao vivo com docentes e demais participantes.

Assíncronas: 07 horas de dedicação entre os encontros ao vivo para leituras, estudos
de casos, vídeos, atividades preparatórios e projeto aplicado.

Proposta Curso on-line - Proteção de Dados - Insper (0877975)         SEI 0012405-66.2020.6.02.8000 / pg. 123



12/04/2021 Proteção de Dados Pessoais | Cursos online Insper

https://www.insper.edu.br/educacao-executiva/cursos-de-curta-duracao/direito/protecao-de-dados-pessoais/ 4/6

 (/cursos-online/live-learning/)

POR QUE ESCOLHER O
LIVE LEARNING DO
INSPER? (/CURSOS-
ONLINE/LIVE-
LEARNING/)
Novos cursos online com interações
ao vivo, atividades assíncronas e
projeto aplicado. Conheça! (/cursos-
online/live-learning/)
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(https://www.insper.edu.br)

FALE CONOSCO

(https://www.insper.edu.br/fale-conosco/)

OUVIDORIA

(https://www.insper.edu.br/ouvidoria/)

TRABALHE CONOSCO | FORNECEDORES

(https://www.insper.edu.br/trabalhe-conosco/)

INFORMAÇÕES ACADÊMICAS

(https://www.insper.edu.br/graduacao/informacoes-academicas/)

WEBMAIL

(https://www.insper.edu.br/outlook/)

SOBRE O INSPER

(https://www.insper.edu.br/)
Quem Somos (https://www.insper.edu.br/quem-somos/)

Governança (https://www.insper.edu.br/quem-somos/governanca/)

Certificações (https://www.insper.edu.br/quem-somos/certificacoes/)

Metodologia de Ensino e Aprendizagem (https://www.insper.edu.br/quem-somos/metodologia-e-aprendizagem/)

Corpo Docente (https://www.insper.edu.br/pesquisa-e-conhecimento/corpo-docente/)

Parcerias Internacionais (https://www.insper.edu.br/parcerias-internacionais/)

Sala de Imprensa (https://www.insper.edu.br/imprensa/)

Portal da Privacidade (https://www.insper.edu.br/portal-da-privacidade/)

NOSSOS CURSOS

(https://www.insper.edu.br/cursos/)
Graduação (https://www.insper.edu.br/graduacao/)

Vestibular (https://www.insper.edu.br/vestibular/)

Pós-graduação (https://www.insper.edu.br/pos-graduacao/)

Educação Executiva (https://www.insper.edu.br/educacao-executiva/)

Cursos Online (https://www.insper.edu.br/cursos-online/)

PESQUISA E CONHECIMENTO
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(https://www.insper.edu.br/pesquisa-e-conhecimento/)
Publicações (https://www.insper.edu.br/pesquisa-e-conhecimento/publicacoes/)

Seminários Acadêmicos (https://www.insper.edu.br/pesquisa-e-conhecimento/seminarios-academicos/)

Cátedras (https://www.insper.edu.br/catedras/)

Docentes com Dedicação Exclusiva (https://www.insper.edu.br/pesquisa-e-conhecimento/docentes-
pesquisadores/)

TRANSFORME COM A GENTE

(https://www.insper.edu.br/transforme-com-o-insper/)
Programa de Bolsas (https://www.insper.edu.br/programadebolsas/)

Núcleo de Carreiras (https://www.insper.edu.br/carreiras/)

Extensão e Responsabilidade Social (https://www.insper.edu.br/transforme-com-o-insper/extensao-e-
responsabilidade-social/)

AGENDA DE EVENTOS

(https://www.insper.edu.br/agenda-de-eventos/)

CONTEÚDO

(https://www.insper.edu.br/)
Insper Conhecimento (https://www.insper.edu.br/conhecimento/)

Notícias (https://www.insper.edu.br/noticias/)

Podcast (https://www.insper.edu.br/podcast/)

 (https://www.linkedin.com/company/1134427)  

(https://www.facebook.com/insper)  

(https://twitter.com/insper)  

(https://www.instagram.com/insperedu/)  

(https://www.youtube.com/user/insperedu)  

(http://flickr.com/insper)

Rua Quatá, 300 - Vila Olímpia - São Paulo/SP - Brasil - CEP: 04546-042 | Tel: (11) 4504-2400
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Home Governança de TI LGPD na Prática (EaD) /  / 

O curso promove a capacitação para gestores, encarregados de proteção de dados, e
demais interessados (público ou privado), na elaboração de uma jornada de
adequação à Lei Geral da Proteção de Dados – LGPD, nos órgãos da administração
pública federal, aplicando os modelos referenciais publicados pela Secretária de

LGPD na Prática (EaD)

R$700,00
Data do curso:
26/04/2021 a 04/06/2021

Este curso terá 10 encontros online, às segundas e quartas-feiras de 09h às 11h, nos
dias:26 e 28 de Abril e 03, 05, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 Maio de 2021

Quero me matricular

    

Descrição


Online
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Governo Digital. As atividades práticas são suportadas por uma fundamentação
teórica alinhada à Estratégia de Governo Digital – EGD.

Os participantes serão colocados como gestores da adequação em sua própria
organização. É realizado um diagnóstico de adequação à LGPD que será base para o
aprendizado individual e do grupo.

Características do curso

Programa do curso

Conhecimentos prévios

Pré-Matrícula

Rua Lauro Müller, 116 
sala 1103 - Botafogo 
Rio de Janeiro - RJ - 22290-906

   

Cadastre-se em nossa Newsletter

Seu nome

Seu e-mail

Cadastrar

Copyright © 2020, Escola Superior de Redes RNP

Política de Privacidade | Guia de contratação
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2021.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 0876855, seguem os

resultados de pesquisa de instituições que realizam
capacitação on-line sobre as temáticas LGPD e Proteção de
Dados, vide eventos: 0877972, 0877975 e 0877979.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 12/04/2021, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0877981 e o código CRC A0431D2E.

0012405-66.2020.6.02.8000 0877981v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de abril de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Seguem os resultados de pesquisa de instituições

que realizam capacitação on-line sobre as temáticas LGPD e
Proteção de Dados.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 13/04/2021, às 13:54, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0878320 e o código CRC EFF03EBF.

0012405-66.2020.6.02.8000 0878320v1

Despacho STI 0878320         SEI 0012405-66.2020.6.02.8000 / pg. 131



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2021.
 
Cuida-se de procedimento inciado pelo servidor Herberth Araújo,

coordenador do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria Presidência nº
344/2020 com a finalidade de proceder às adequações advindas da
implementação da Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados,
intentanto promover a capacitação dos integrantes do aludido grupo de
trabalho no tema em questão.

De se notar que a proposição inicial apresentada (0821593),
indicava a necessidade de realização de duas capacitações, que por razões de
ordem técnica/operacional (0824974), foram cindidas: uma teve a instrução
desenvolvida nestes autos; outra nos autos do procedimento de n.º 0012689-
74.2020.6.02.8000, que segue a este relacionado.

Convém anotar também que ambas as
contratações restaram frustradas por fatos relacionados a requisitos legais
das empresas promotoras das capacitações (conforme (0877481 e 0874490).
Para mais, o Grupo de Trabalho mencionado já concluiu as atividades para o
qual foi designado, como se infere por meio do expediente 0875297 e do
exame do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais RIPD por
ele elaborado (0867832).

Noutra frente, com a recente instituição do Comitê de
Compliance e Proteção de Dados Pessoais (CCPDP) no âmbito desta Corte
Eleitoral que, a teor das disposições constantes da Portaria Conjunta TRE-AL
de n.º 12/2021 (0866655), será o responsável por implementar e zelar pelo
escorreito cumprimento das diretivas estabelecidas pela Lei Geral de Proteção
de Dados no seio desta Casa e, ainda, tendo em conta a pertinente
recomendação da equipe de gestão estratégica (0879498), no sentido de que a
demanda em questão seja reorientada à luz das necessidades do CCPDP,
parece de bom alvitre encampar tal orientação para proporcionar capacitação
adequada aos integrantes, de modo que possam se desincumbir
satisfatoriamente da missão institucional que lhes foi confiada pela Alta
Administração.

Assim, determino a remessa dos autos à Secretaria de Gestão de
Pessoas para que elabore proposta de capacitação única a ser oferecida aos
integrantes da Comitê de Compliance e Proteção de Dados Pessoais (CCPDP).
Para subsidiar a apresentação de seu estudo, a unidade de pessoal deverá
considerar o quantitativo de doze servidores (membros constantes do art. 2º
mais um integrante da Ouvidoria - art. 4º da Portaria Conjunta TRE-AL de n.º
12/2021) e, relativamente ao conteúdo, as propostas constantes nos
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eventos: 0821616, 0821637, 0877972, 0877975 e 0877979.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/04/2021, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0880159 e o código CRC 3939F1E4.

0012405-66.2020.6.02.8000 0880159v1
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