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Experiência profissional em Proteção de Dados Pessoais: 

 

• Atuante no tema há 35 anos (desde o ingresso no Jurídico da IBM, 

em 1984, do qual foi advogado e gestor, e depois em escritório de 

advocacia próprio e em instituto de pesquisas do qual é fundador); 

 

• Consultoria sobre o tema para clientes nas áreas de Tecnologia da 

Informação, Hospitais e Planos de Saúde, Shopping Centers, Banco 

comercial, Fintech, Universidade, Fundação Previdenciária, e outras  

 

• Elaborador de políticas corporativas específicas (Política de 

Privacidade, e Política de Proteção de Dados Pessoais) e correlatas 

(Segurança da Informação, Classificação de Sigilo, Plano de 

Continuidade de Operações, Propriedade Intelectual, e outras), em 

arquitetura integrada  

 

• Elaborador de Política de Privacidade para web sites; 

 

• Análise de instrumentos contratuais de Fornecedores de bancos de 

dados, ERP e software, especialmente Adendos e Termos Aditivos 

relacionados ao tema; 

 

• Elaboração de especificações sobre o tema no interesse de clientes 

de Tecnologia da Informação para requisitos em contratos com 

fornecedores  

 

• Validação de práticas implementadas pelo setor de Tecnologia da 

Informação sobre o tema, em behavioral targeting, Data Analytics, 



 
 

computação em nuvem, monitoramento eletrônico, banco de dados, 

e outras 

 

• Apoio à realização ou a prestação de informações em auditorias 

sobre o tema    

 

Experiência acadêmica em Proteção de Dados Pessoais: 

 

• Participação em IGF - Internet Governance Forum realizado em 

Istambul, Turquia, como observador acadêmico contratado pela 

UNDESA para elaborar relatório propositivo sobre compatibilização 

entre Proteção de Dados Pessoais e Segurança da Informação 

 

• Participação como palestrante no “Business Day” em Darmstadt, 

Alemanha, dedicado a BYOD e Proteção de Dados Pessoais, com a 

presença de instituições de ensino e de empresas alemãs e 

multinacionais    

 

• Aulas específicas sobre o tema na OAB/RJ, na OAB/SP, no curso 

Master em Segurança da Informação organizado pelo Núcleo de 

Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no 

curso de Direito da Informática e da Internet na PUC/RJ, no curso 

sobre Aspectos Jurídicos do Marketing Digital na FGV/RJ, e outros 

 

• Palestras e cursos in-company em empresas clientes, para 

departamentos de Tecnologia da Informação, Jurídico, Marketing, 

Segurança da Informação e Compliance, e palestras para 

sensibilização da Diretoria     

 

• Artigos publicados desde 1996, no Brasil e no exterior, versando 

sobre o tema nas suas conexões com Segurança da Informação, 

cibercrime, e-government, e outros.  



 
 

 

Experiência institucional em Proteção de Dados Pessoais: 

 

• Colaborador com a União Internacional das Telecomunicações 

na elaboração de lei regional e de leis nacionais sobre o tema, 

em projeto depois expandido para outras regiões geográficas 

 

• Colaborador convidado pela Câmara dos Deputados no Brasil 

para participação na primeira audiência pública sobre o 

projeto de lei do Marco Civil da Internet e para elaboração de 

aprimoramentos 

 

• Colaborador convidado pelo Senado brasileiro para 

participação como especialista na Comissão encarregada de 

elaborar projeto de lei de modernização do Código de Defesa 

do Consumidor    

 

• Colaborador convidado pelo governo brasileiro para 

participação como consultor para o Projeto Mercosul Digital, 

realizando diagnóstico de assimetrias entre a regulação sobre 

o tema nos países do Mercosul e na União Europeia    

 

• Desenvolvimento de projeto no Instituto de Direito e 

Tecnologia voltado para o tema na sua conexão com governo 

eletrônico 

    


