
 

 

 

Relatório de Auditoria nº 2/2022 

CONCLUSÕES DA AUDIN 

 A maturidade da implementação da LGPD no CNMP encontra-
se no nível intermediário. 
 

 
 
 Durante os anos de 2020 e 2021, o CNMP envidou esforços no 
sentido de adequar os serviços da Casa às inovações decorrentes da 
LGPD. Nesse período, os principais produtos desse trabalho foram: 

- o inventário da base de dados do CNMP;   
- a elaboração de minutas de mapeamento dos processos de 

direitos do titular, de plano de resposta à violação de dados 
pessoais, e de políticas e avisos de privacidade; e  

- a promulgação da Portaria CNMP-PRESI 180/2020, que institui a 
Política de Privacidade; e da Portaria CNMP-PRESI nº 24/2022, 
que instituiu o Comitê de Governança da Proteção de Dados 
Pessoas (CGPDAP).  

 
 Entretanto, em 2022 houve uma redução significativa das ações 
voltadas à implementação da LGPD no órgão em decorrência: do 
encerramento das ações do GT-Proteção de Dados; da troca de gestão 
do CNMP, incluindo de gestores-chave que à época se encontravam na 
liderança do processo de implementação; e da troca do Encarregado de 
Dados, sem a devida transição e transmissão de conhecimento.   
 
 

RESULTADOS 
 

 28 recomendações, com temas estruturantes e operacionais 
relacionados à implementação da LGPD, às unidades: 

Comitê de Governança da Proteção de Dados Pessoais; Secretaria-
Geral; Secretaria de Tecnologia da Informação; Secretaria de 
Gestão de Pessoas; Secretaria Processual; e Secretaria de 
Administração.  

 
 Um dos principais resultados da presente auditoria foi propiciar 
condições para a continuidade da implementação da LGPD neste 
Conselho e, em especial, para que o tema volte a figurar entre os 
assuntos atualmente discutidos no órgão.  

OBJETIVO DO 
TRABALHO 

Verificar a implementação 
da LGPD no CNMP, por 
meio da avaliação da matu-
ridade desse processo, com 
foco nas boas práticas 
acerca do tema e no aperfei-
çoamento das medidas já 
adotadas de proteção dos 
dados pessoais. 

 

 

ESCOPO 

i. Avaliação da maturidade 
em privacidade de dados 
pessoais, de acordo com 
os parâmetros definidos 
pela AUDIN, com base 
nos modelos do TCU e da 
SGD/ME; 
 

ii. Implementação da LGPD 
nas perspectivas:  

a) Governança; 

b) Aspectos legais; 

c) Riscos e segurança; 

d) Ciclo de vida do dado; e 

e) Educação e comunicação. 
 
 
 
Este trabalho representou 
uma auditoria operacional, 
de conformidade e de apri-
moramento da governança, 
do gerenciamento de riscos 
e dos controles internos da 
gestão. 


