Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Seus dados sao voce: Por que o Brasil precisa de uma lei de protecao de dados pessoais

Formato do workshop
debate

Estado do/a proponente
distrito_federal

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Estado do/a co-proponente
rio_de_janeiro

Setor do/a co-proponente
comunidade_cientifica

Nome do/a palestrante do setor governamental
Orlando Silva

Genero do/a palestrante do setor governamental
masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Camara dos Deputados

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Deputado Federal (PCdoB/SP), comecou sua trajetoria no movimento estudantil em
Salvador e foi o unico presidente negro da Uniao Nacional dos Estudantes (UNE). Foi
ministro do Esporte durante o governo Lula. E o relator da Comissao Especial sobre
Tratamento e Protecao de Dados Pessoais, em funcionamento na Camara dos Deputados.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante do setor empresarial
Ana Paula Bialer

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Feminino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
Associacao Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informacao e Comunicacao BRASSCOM

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Coordenadora do Grupo de Trabalho de Protecao de Dados da BRASSCOM. E advogada e
consultora em politicas publicas nas areas de tecnologia, internet, telecomunicacoes e
audiovisual. Graduada em Direito pela Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo, Posgraduada em Direito Societario e Economico pela FGV-SP e Mestre em Direito pela Queen
Mary & Westfield College, da Universidade de Londres.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
nao

Nome do/a palestrante do terceiro setor
Joana Varon

Genero do/a palestrante do terceiro setor
feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Coding Rights

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Fundadora e diretora da Conding Rights, e advogada e bacharel em Relacoes
Internacionais, com mestrado em Direito e Desenvolvimento, pesquisadora sobre marcos
regulatorios que fomentem a inovacao das TICs e protejam os direitos fundamentais.
Criadora de diversos projetos que relacionam direito, arte e tecnologia. E consultora da
Consumers International no Brasil, na area de privacidade.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Danilo Doneda

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
parana

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Bacharel em Direito pela UFPR, Mestre e Doutor em Direito Civil pela UERJ. Foi
Coordenador-Geral de Estudos e Monitoramento de Mercado da Senacon/MJ e consultor
pelo PNUD na mesma Secretaria. Foi pesquisador visitante na Autoridade Garante para a
Protecao de Dados em Roma (Italia) e no Instituto Max Planck para Direito Privado
Comparado e Internacional (Alemanha).

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima
1. Rafael Zanatta Masculino SP rafael.zanatta@idec.org.br IDEC - Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor E Mestre em Direito pela USP, onde foi coordenador do Nucleo de
Direito, Internet e Sociedade, e Mestre em Direito e Economia Politica pela Universidade de
Turim. E egresso do Escola de Governanca da Internet do CGI. Integrou o Civil Society
Information Society Advisory Council da OCDE e o grupo de trabalho da UNCTAD sobre
protecao de dados pessoais. Terceiro setor Confirmado 2. Renato Leite Monteiro Masculino

SP renato.monteiro@mackenzie.br Grupo de Estudos em Direito Digital, Tecnologia e
Inovacao da Universidade Presbiteriana Mackenzie Professor de Direito Digital e
Internacional do Mackenzie e da Pos-Graduacao em Propriedade Intelectual e Novos
Modelos de Negocio da GVlaw. Foi consultor do Conselho Europeu nas areas de Protecao
de Dados, Privacidade, Regulacao e Crimes Eletronicos e do NUS Centre for Law &
Business (Cingapura). Com. cientifica e tecnologica Confirmado

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
O principal objetivo do workshop e fortalecer o debate sobre a importancia estrategica de
uma Lei de Protecao de Dados Pessoais no Brasil, incluindo a apresentacao da campanha
"Seus Dados Sao Voce", que pretente sensibilizar o conjunto da sociedade brasileira para
este tema. No debate, pretendemos ainda apresentar os pontos de convergenia e
divergencia entre os diferentes setores afetados pela mudanca normativa. O workshop
tambem sera um espaco importante de dialogo dos segmentos presentes com o relator da
Comissao Especial de Dados Pessoais, deputado federal Orlando Silva, que tera recemapresentado seu substitutivo para discussao e votacao na Camara dos Deputados. Entre os
principais temas que serao debatidos estao: definicao de dados pessoais, sensiveis e
anonimos; direitos dos titulares de dados pessoais; consentimento; responsabilidade objetiva
e subjetiva no tratamento de dados pessoais; cooperacao e transferencia internacional de
dados; mecanismos de fiscalizacao da lei; e autoridade reguladora.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
Os dados pessoais sao chamados de ?novo petroleo? da economia mundial por serem um
recurso valiosissimo. A oferta aparentemente gratuita de diversas tecnologias importantes no
nosso dia-a-dia (como o acesso a websites, redes sociais e outros tipos de aplicativos) e
estimulada pela busca desse recurso, sendo de interesse das empresas coletar o maximo
tais informacoes pessoais em grande escala. Assim, todos os dias, ao fazer pesquisas na
internet, compras, usar aplicativos, preencher cadastros de servicos e ate utilizar o
transporte publico, os cidadaos/as geram e compartilham centenas de milhares de dados
pessoais. A imensa maioria da populacao nao sabe o que e feito com esses dados,
tampouco tem a quem recorrer em caso de usos ilegais ou abusos por parte das empresas
ou do poder publico. A aprovacao de uma lei que garanta a protecao dos dados pessoais
mostra-se, assim, urgente no pais, inclusive do ponto de vista da cooperacao internacional.
Na Europa, a legislacao que trata do tema existe ha mais de 20 anos. Na America Latina,
oito paises ja contam com regras neste sentido. Mesmo no Brasil, a Constituicao Federal fixa
a privacidade e a liberdade como direitos fundamentais. Em 2009, apos um longo processo
de deliberacao, o Comite Gestor da Internet no Brasil declarou, em seus Principios para a
Internet no Brasil, que a privacidade do individuo e o respeito aos direitos humanos devem
ser respeitados, preservando uma sociedade justa e democratica. O Marco Civil da Internet
tambem estabelece como principios a protecao da privacidade e dos dados pessoais. Ainda
assim, e fundamental a aprovacao de uma legislacao especifica. O tema esta em discussao
no Congresso Nacional, em diferentes projetos de lei, e uma Comissao Especial, depois da
realizacao de diversas audiencias publicas, deve votar seu relatorio neste segundo semestre.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
Os 6 palestrantes farao suas exposicoes a respeito do tema em ate 8 minutos. Encerradas

as exposicoes dos debatedores, a palavra sera aberta por 30 minutos para os presentes
(audiencia presencial) que se inscreverem no decorrer das falas. As consideracoes ou
perguntas terao o tempo de 3 minutos. Ao final das falas dos presentes e da participacao
remota, os palestrantes poderao fazer ponderacoes e suas colocacoes finais pelo prazo de 3
minutos.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
A audiencia presencial podera fazer intervencoes, comentarios e perguntas aos debatedores
por 30 minutos. Neste intervalo, a moderadora tambem apresentara os comentarios e
perguntas que chegarem remotamente por meio das redes sociais da entidade proponente.
As redes da entidade proponente tambem serao usadas para uma divulgacao em tempo real
dos principais aspectos levantados na discussao.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
Estimular o debate e mobilizar os setores envolvidos a respeito da importancia da aprovacao
de uma Lei de Protecao de Dados Pessoais, tendo em vista a coleta massiva de dados
pessoais feita atualmente, o crescimento do mercado de Internet das Coisas, bem como a
necessidade do Brasil estar preparado para relacoes comerciais com paises da Comunidade
Europeia, em virtude de o Regulamento Geral de Protecao de Dados Pessoais entrar em
vigor integralmente em maio de 2018. Engajar novos setores na campanha "Seus Dados
Sao Voce", que sera lancada em setembro pela Coalizao Direitos na Rede. Propoe-se ainda
que a relatoria do debate seja transformada em uma publicacao da entidade proponente,
contendo os principais pontos de consenso e dissenso entre os participantes, e que funcione
como subsidios para os debates sobre o tema que acontecem no Congresso Nacional.
Espera-se que o material seja publicado ainda em 2017, na esteira das discussoes
promovidas pelo Forum da Internet.

Nome do/a moderador/a
Flavia Lefevre Guimaraes

Genero do/a moderador/a
feminino

Estado do/a moderador
sp

Email do/a moderador/a

flavialefevre@lladvogados.com.br

Organizacao do/a moderador/a
PROTESTE - Associacao de Consumidores

Mini-biografia do/a moderador/a
Advogada, mestre em Direito pela PUC-SP. E conselheira da PROTESTE - Associacao de
Consumidores; foi representante das entidades de defesa do consumidor no Conselho
Consultivo da ANATEL de fevereiro de 2006 a fevereiro de 2009 e recentemente reeleita
para representar o 3 Setor no Comite Gestor da Internet no Brasil.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a relator/a
Bia Barbosa

Genero do/a relator/a
feminino

Estado do/a relator/a
distrito_federal

Email do/a relator/a
bia@intervozes.org.br

Organizacao do/a relator/a

Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicacao Social

Mini-biografia do/a relator
Jornalista, especialista em direitos humanos (USP) e mestre em Politicas Publicas (FGVSP). Coordenadora do Intervozes e secretaria geral do Forum Nacional pela Democratizacao
da Comunicacao (FNDC), tambem integra a Coalizao Direitos na Rede. Trabalhou e
colaborou com diversos veiculos da imprensa nacional - tradicional e alternativa - e
internacional.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

