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Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) no Contexto do 

Serviço Público: da conscientização à implementação 

Objetivos:  

Disseminar conhecimentos sobre a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais), em linguagem simples e acessível a todo e qualquer servidor público, para 

que possa colocar em prática ações que visem garantir a privacidade, os direitos e a 

proteção dos dados pessoais, próprios e dos cidadãos, bem como promover a proteção 

de sua Instituição contra sanções administrativas previstas na legislação. Visa ainda 

trabalhar a sensibilização (engajamento) dos participantes em prol de uma cultura 

organizacional adequada, fornecendo orientações sobre os conceitos, desafios e boas 

práticas, ressaltando a responsabilidade de quem coleta, armazena e trata as 

informações pessoais. Em especial, o curso busca enfatizar os aspectos relativos à 

criticidade, importância e gravidade da não adequação das Instituições ao novo 

normativo legal. 

Metodologia de ensino: Exposição interativa-explicativa e exercícios práticos. 

Carga horária: 16 horas/aula 

Público Alvo: Gestores e Servidores Públicos em geral. 

Conteúdo Programático: 

A importância sobre o tema proteção de dados pessoais; Economia da Informação e 

contexto histórico da privacidade de dados pessoais; Cenário mundial sobre 

regulamentações de proteção de dados: A GDPR como base da LGPD, O conceito da  

extraterritorialidade; Vazamentos de dados pessoais; Estudo de casos; Principais 

aspectos e conceitos da LGPD: o modelo de regulação, aplicação da lei, consentimento 

e a autodeterminação informativa, dado pessoal, sensível, anonimizado, 
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pseudonimizado; Papéis e responsabilidades: titular de dados, controladores, 

operadores, encarregado de dados (DPO – Data Protection Officer), Princípios e bases 

legais para o tratamento de dados pessoais; Direitos do titular dos dados pessoais; 

Importância da proteção de dados para a organização: Conceito de violação de dados e 

dosimetria das sanções administrativas previstas na LGPD; Práticas de proteção de 

dados: macro desafios (pessoas, projetos e tecnologias), mitos e verdades na 

implementação da LGPD, importância do fator humano, privacy by design, mitigação de 

riscos e compliance institucional; Inventário de dados, Política de privacidade e termos 

de uso, registro de atividades (ROPA), relatório RIPD (Relatório de Impacto à Proteção 

de Dados); Medidas de segurança: jurídicas, técnicas e administrativas; ANPD – 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados e Conselho Nacional de Proteção de Dados 

Pessoais e da Privacidade. 

Instrutor: Durval Senna da Silva 

Servidor Público desde 1984, ocupante do cargo de Auditor de Controle Externo do 

TCEES, com atuação em diversos setores do Tribunal, como Gerência de RH, 

Coordenação do Núcleo de Controle de Documentos, Secretaria de Tecnologia da 

Informação, e atualmente um dos Coordenadores da Ouvidoria do Tribunal. Formação 

em Economia e pós-graduação em Gestão de RH e Gestão Pública. Pós-graduando em 

Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Possui Certificação em Ouvidorias Públicas, 

Certificação em NPS - Net Promoter Score 2.0 - pela Track.Co, certificado em curso de 

Proteção de Dados Pessoais pela DataPrivacy Brasil, parceira oficial da IAPP - 

International Association of Privacy Professionals. Certificado como Profissional de 

Privacidade de Dados - LGPD - e certificação como Gestor de Privacidade pela empresa 

TIExames. Atualmente coordena o Comitê Executivo de Proteção de Dados Pessoais do 

Tribunal de Contas do Espírito Santo. 
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Competências a serem desenvolvidas neste treinamento: 

Conhecer as definições de privacidade; relacionar privacidade com dados pessoais ao 

conceito de proteção de dados; observar os direitos dos titulares, papéis, 

responsabilidades e partes interessadas definidas na Lei Geral de Proteção de Dados; 

entender os fundamentos legítimos para processamento/tratamento de dados e limitação 

de propósito; observar o conceito de violação de dados; entender a importância da 

proteção de dados para a organização; entender o papel da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD); conhecer as principais práticas para proteção de dados, 

utilizando os conceitos de Privacy by design (desde a concepção); entender o que é 

Inventário de dados e Relatório de Impacto sobre a Proteção de Dados (RIPD), gestão 

de riscos, como e quando aplicar. 

Metodologia de avaliação do evento: 

Avaliação de Reação – será aplicada ao término do evento 

Avaliação de Aprendizagem – será aplicada durante o evento e com base em 

exercícios e tarefas. A aprovação final depende da frequência do aluno 

Avaliação de Impactos – será aplicada em até 1 mês após o evento visando identificar 

a aplicação da aprendizagem no trabalho, os resultados nas atividades laborais e o 

retorno do investimento. 


