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Legislação Federal 

Legislação Ementa 

Lei Federal Nº 13.853, de 

08 de julho de 2019 

Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para dispor 

sobre a proteção de dados pessoais e para criar a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados; e dá outras providências. 

Lei Federal Nº 13.709, de 

14 de agosto de 2018 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 

 

(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) 

Decreto nº 8.771, de 11 de 

maio de 2016 
Regulamenta a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, para tratar das 
hipóteses admitidas de discriminação de pacotes de dados na internet 
e de degradação de tráfego, indicar procedimentos para guarda e 
proteção de dados por provedores de conexão e de aplicações, apontar 
medidas de transparência na requisição de dados cadastrais pela 
administração pública e estabelecer parâmetros para fiscalização e 
apuração de infrações. 

Resolução Nº 215, do 

Conselho Nacional de 

Justiça,  de 16 de 

dezembro de 2015 

 

Dispõe, no âmbito do Poder Judiciário, sobre o acesso à 

informação e a aplicação da Lei 12.527, de 18 de novembro de 

2011. 

Lei Federal Nº 12.965 de 

23 de abril de 2014 

Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 

da internet no Brasil. 

 
 

Legislação Estadual 

Legislação Ementa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13853.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13853.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13853.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8771.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2015-2018/2016/Decreto/D8771.htm
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2236
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2236
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2236
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2236
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm
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Ato Normativo TJ N.º 27/ 

2020 

Estabelece as normas para Gestão de Acesso a Recursos de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Ato Normativo TJ, nº 

08/2018 

 

Dispõe sobre o Serviço de Informação ao Cidadão, do Acesso 

as Informações do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

e dá outras providências. 

 

 
 
 
 
 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria-Geral de Administração 

 

Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento 

Divisão de Organização de Acervos do Conhecimento 

 

Pesquisa elaborada e disponibilizada pelo Serviço de Captação e Estruturação do Conhecimento 

 

Para sugestões, elogios e críticas: seesc@tjrj.jus.br 

 
 
 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280534
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=280534
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210225
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210225
mailto:seesc@tjrj.jus.br

