
Adequação à Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD)



Quem Somos

• Há vinte e dois anos no mercado, a JL Rodrigues &
Consultores Associados é uma consultoria especializada em
regulação, supervisão, organização e autorizações para o
funcionamento de instituições que compõem o Sistema
Financeiro e de Capitais, incluindo as demandas relacionadas
às fintechs de crédito e de pagamentos, a exemplo de
Sociedades de Crédito Direto (SCD), Sociedades de
Empréstimo entre Pessoas (SEP), arranjos e instituições de
pagamentos e às Infraestruturas de Mercado Financeiro
(IMF).

• A Consultoria reúne relevante histórico de clientes e, para
cada caso apresentado, promove uma abordagem técnica
exclusiva para a viabilidade de cada projeto levado à
avaliação dos órgãos reguladores, com base na correta
aderência à legislação e aos normativos vigentes, com equipe
especializada e com formação multidisciplinar, apta a
apresentar as melhores soluções regulatórias, contábeis e
operacionais a serem propostas ao empreendimento.



Nossos Clientes



Abordagem

ESTRATÉGIA
Análise exclusiva do ambiente 

regulatório

Avaliação do contexto de proteção de 
dados e privacidade 

EXECUÇÃO
Diagnóstico e análise de dados.

GESTÃO
Assessoria personalizada a auxílio na 
construção de governança de dados e 

privacidade



Como podemos ajudar 
a sua empresa

• Consultoria para adequação à Lei Geral de 
Proteção de Dados  - LGPD - Lei 13.709/18.

• Diagnóstico de aderência à LGPD

• Levantamento de pontos necessários para 
adequação (gap analysis)

• Elaboração de plano de ação para 
adequação à LGPD

• Assessoria em governança de privacidade e 
proteção de dados



Serviços a Serem Executados

• Revisão de documentos e instrumentos contratuais utilizados nos negócios e operações
principais (core business) com pessoas físicas/clientes, a fim de verificar a necessidade de
adequações à luz da LGPD e mapear dados pessoais coletados;

• Envio de questionário de diagnóstico sobre dados pessoais coletados e tratados para ser
respondido pelos representantes da empresa contratante;

• Reunião de esclarecimentos sobre o questionário a ser respondido, se necessário;

• Análise do questionário e reunião para esclarecimentos adicionais sobre o questionário;

• Elaboração de Registro de Operações de Tratamento de Dados Pessoais, com base nas
informações obtidas nos itens acima, e apresentação para validação pela empresa
contratante;

• Apresentação de relatório de diagnóstico apontando eventuais sugestões necessárias para a
empresa contratante se adequar à LGPD; e

• Elaboração de Política de Privacidade e, se necessário, recomendar adaptações no site da
empresa contratante.



Outros 
Serviços sob 

Demanda

❑ Visando oferecer outros serviços especializados, indicamos abaixo algumas
atividades que poderão ser executadas também pela própria JL Rodrigues ou
pelos nossos parceiros associados, mediante orçamento específico:

• Elaboração de Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais;
• Elaboração de Legitimate Interest Assessment (LIA) no caso de uso da

base legal do legítimo interesse do controlador;
• Consultoria em governança de dados e privacidade;
• Elaboração de políticas pertinentes à governança de dados e

privacidade, por exemplo, Política de Segurança Cibernética, Política
para Gestão de Incidentes, Política de Retenção e Descarte de Dados;

• Consultoria em demandas apresentadas por titulares e dados;
• Verificação de vulnerabilidades de rede e falhas de segurança

cibernética;
• Acompanhamento de procedimentos perante a Autoridade Nacional

de Proteção de Dados – ANPD;
• Assessoria técnica especializada ao encarregado pelo tratamento de

dados pessoais na empresa;
• Revisão de contratos com terceiros (por exemplo, parceiros,

fornecedores e prestadores de serviços), termos, alertas e disclaimers,
diversos daqueles referentes ao core business da empresa, à luz da
LGPD;

• Serviços de encarregado pelo tratamento de dados pessoais (DPO).



Valdir Pereira 
• Consultor associado à JL Rodrigues & Consultores Associados.

• Advogado com sólida experiência e formação acadêmica em
regulação e direito do mercado financeiro e de capitais. Atuação
como Ombudsman da B3. Doutor em Direito Comercial pela USP e 
LLM pela LSE como bolsista Chevening Awards. Professor do 
INSPER e Saint Paul Escola de Negócios e experiência profissional
em bancos, bolsa, escritório de advocacia, clearing house e 
central depositária. Formação em Compliance (Cursos de 
Educação Executiva do INSPER em Compliance e Gestão de 
Compliance e no Institute for U.S. Law de Washington (George 
Washington University) em International Compliance).

• Formação em proteção de dados pessoais (LGPD e GDPR) pela 
Data Privacy Brasil com certificação internacional IAPP: CIPP/E.

valdir@jlrodrigues.com.br

mailto:valdir@jlrodrigues.com.br
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