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Termo de Nomeação do Sr. (a) MARCUS VINICIUS LOPES RAMOS 

GONÇALVES Representante Legal de BRG ADVOGADOS como DPO & 

Encarregado de Proteção de Dados - Operacional, nos termos da LGPD (BR). 

 

Pelo presente termo de nomeação, a partir da presente data a BRG ADVOGADOS, 

por seu representante legal ao final assinado, designa o Sr. MARCUS VINICIUS LOPES 

RAMOS GONÇALVES, brasileiro, casado, Advogado, inscrito na OAB – Secção São Paulo sob número 

151.499, portador da cédula de identidade RG. 18.931.646 – SSP SP e do CPF nº. 126.549.718-48, 

domiciliado nesta Capital na Rua Quinze de Novembro, 184, cj. 901, Centro – CEP 01013-000 para 

ocupar encargo de DPO - Diretor de Proteção de Dados - conforme previsto no Artigo 

40 e seguintes da LGPD (BR) em nossa organização. 

 

O Sr. MARCUS VINICIUS LOPES RAMOS GONÇALVES, ora nomeado, será responsável em 

fornecer serviços de consultoria e verificações pontuais ad hoc para garantir a adesão 

de toda a empresa às disposições das citadas legislações, bem como aos regulamentos 

de proteção de dados vigentes. 

Concretamente, seu cargo e respectivas obrigações derivam da LGPD (BR), 

especificamente, e devem estar alinhadas com o artigo 40 e seguintes da LGPD (BR), 

além dos provimentos eventualmente editados pela ANPD - Agência Nacional de 

Proteção de Dados da República Federativa do Brasil. 

 

O Sr. MARCUS VINICIUS LOPES RAMOS GONÇALVES atuará sem estar sujeito a quaisquer 

instruções de supervisão no exercício de seu cargo no que diz respeito à área de  
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proteção de dados e será apoiado pelo Conselho administrativo em suas iniciativas. 

Para este fim, ainda pelo presente, outorgamos, ao mesmo, os mais amplos e gerais 

poderes para nos representar e/ou consultar qualquer autoridade reguladora de 

proteção de dados responsável por nossa empresa sempre que for necessária a 

obtenção de qualquer esclarecimento. 

 

SÃO PAULO, 16 de setembro DE 2020. 

 

BRG ADVOGADOS 

 

 

 MARCUS VINICIUS LOPES RAMOS GONÇALVES 

Representante Legal 

(Assinado digitalmente) 

 

De acordo com minha nomeação para o cargo de DPO como responsável pela proteção 

de dados: 

 

DPO - MARCUS VINICIUS LOPES RAMOS GONÇALVES 

(Assinado digitalmente) 


