
NOTA PÚBLICA 
COLÉGIO DE PRESIDENTES DE COMISSÕES DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO 

DE DADOS PESSOAIS E LGPD DAS SECCIONAIS DA OAB 

 

O Colégio de Presidentes de Comissões de Privacidade e Proteção 
de Dados Pessoais e LGPD das seccionais brasileiras da OAB é uma reunião 
informal de presidentes de comissões relacionadas ao tema nas seccionais 
estaduais das OABs de todo o país.  

Constituiu-se como uma oportunidade de troca de informações e 
experiências de seus membros na condução das respectivas comissões, 
com o objetivo principal aprimorar e alinhar o conhecimento, criar políticas 
comuns e manifestar-se em conjunto sobre temas do interesse de suas 
comissões. Assim, o Colégio não possui qualquer função institucional junto 
à OAB federal ou suas seccionais, e representa exclusivamente a opinião 
pessoal de seus membros.  

Vimos esclarecer que, tanto a OAB – federal e seccionais - como os 
escritórios de advocacia e assessoria jurídica, estão plenamente sujeitos ao 
cumprimento da nova Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de 
Proteção de Dados - LGPD), não podendo se falar, no momento, que o 
diploma legal não se aplica às citadas atividades. 

Colocamo-nos à disposição para colaborar com a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD), bem como demais Autoridades, 
dentro das atribuições que nos cabem, a fim de desenvolver e apresentar, 
oportunamente, um código de conduta específico para o setor, dentro do 
previsto pelo art. 50, parágrafo terceiro da LGPD. 

Sem dúvida, esta seria uma providência importante para adequação 
à nova legislação considerando as condições específicas da atividade, 
garantindo-se a efetividade da LGPD e os direitos dos titulares de dados 
pessoais.  

Nesse sentindo, subscrevem a presente nota nesta data, 2 de 
fevereiro de 2021: 

 - Adriana Antunes Winkler – Brasília, DF 

 - Ana Paula Canto de Lima – Recife - PE 



- André Luiz Pontin – Porto Alegre, RS 

- Estela Aranha – Rio de Janeiro, RJ 

- Genésio Mendonça – Rio Branco, AC 

- Guilherme Deps - Vitória, ES 

- Maurício J R Rotta – Florianópolis, SC 

- Milla Cerqueira – Aracaju, SE 

- Patrícia Peck – São Paulo, SP 

- Rhodrigo Deda – Curitiba, PR 

 

  

  

 


