
1.CONTEXTO – BASE LEGAL - DIAGNÓSTICO – JUSTIFICATIVA

A popularização da Internet, o controle cada vez maior por parte das empresas, de tecnologia ou não,
sobre os dados pessoais e os consequentes escândalos e danos causados pela falta de segurança de
privacidade e coleta, uso e compartilhamento inadequado dessas informações determinaram a criação de
leis e regulamentos específicos sobre o assunto.

Na Europa, o GDPR - Regulamento Geral de Proteção de Dados - entrou em vigor em maio de 2018, com
regras bastante rígidas e aplicação extraterritorial, considerando que todos os cidadãos europeus estão
resguardados por suas normas, em qualquer lugar do mundo. Trata-se de uma série de novas exigências
que visam a proteger a privacidade de dados dos cidadãos residentes na Europa definindo, entre outras
questões, como empresas e órgãos públicos podem coletar, armazenar, usar e compartilhar dados
pessoais da população. 

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), foi aprovada em agosto de 2018 e passou a
viger parcialmente no dia 18 de setembro de 2020. Porém, a maioria das organizações ainda não está
pronta para atender às novas regras. A LGPD regulamenta como organizações deverão coletar e tratar
informações pessoais de clientes e usuários, estabelecendo direitos, exigências e procedimentos nessas
atividades. Assim, o órgão federal (ANPD) deverá, entre outras funções, garantir que as regras da LGPD
sejam cumpridas por instituições públicas e privadas do país.
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Considerando as características marcantes do contexto atual, conhecidas através do acrônimo VICA:
Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade, com mudanças disruptivas no mundo dos negócios,
nas tecnologias e até no conhecimento científico, a legislação, atuação regulatória e o entendimento dos
tribunais vêm se alterando de maneira rápida e radical. Para o advogado - corporativo, autônomo ou
público, é fundamental a permanente atualização sobre esses novos conceitos e ferramentas. A Comissão
de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB/DF se justifica como uma maneira qualificada de
aprimoramento e atualização dos profissionais. 

2.NOMINATA:

NOMINATA:PRESIDENTE Adriana Antunes Winkler OAB/DF 17.095

VICE-PRESIDENTE Ilderlândio Teixeira de Araújo OAB/DF  63.228

SECRETÁRIA-GERAL Renata Cavalcanti de Carvalho Garcia OAB/DF  20.073

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO Aylon Estrela Neto OAB/DF  42.694

Mariana Landim Carneiro OAB/DF 44.557SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA

2.2. Membros adicionais:

Ficará, ainda, a cargo da Presidente da Comissão, a incumbência de nominar, caso seja necessário,
membro (s) adicional (is) para compor a Diretoria da Comissão.

Aprimoramento da capacitação dos advogados para a adequação das organizações
em que atuam ou assessoram nos temas relativos à privacidade e proteção de dados;

Aprimoramento da capacitação dos advogados para a defesa do cidadão, na
proteção de dados pessoais e privacidade de pessoas físicas;
 
Aprimoramento da capacitação dos advogados para a orientação sobre o impacto da
LGPD em sua atuação profissional, seja como autônomo, escritório ou departamento
jurídico, mantendo-se em conformidade com a norma e as expectativas da
sociedade. Para o exercício da advocacia, há necessidade de controle e
processamento de dados dos clientes, das partes contrárias e outras pessoas. Por
isso, a rotina jurídica será amplamente impactada.

A Comissão atuará em TRÊS EIXOS PRINCIPAIS:



3.OBJETIVOS:

Ficará, ainda, a cargo da Presidente da Comissão, a incumbência de nominar, caso seja necessário,
membro (s) adicional (is) para compor a Diretoria da Comissão.

A Comissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB/DF terá como principais objetivos, e,
dentre eles, especialmente a responsabilidade social nos trabalhos realizados pela comissão:

Reunir profissionais para estudar os temas de sua especificidade e áreas afins, promovendo um

debate qualificado para aprimoramento e atualização dos advogados.

Constituir uma rede de pessoas comprometidas com a promoção da cultura proteção de dados

pessoais, gerando intercâmbio de informações e experiências. 

Promover a orientação e cooperação técnica junto a órgãos legisladores, judiciais e

administrativos, através de trabalhos escritos, inclusive pareceres.

Assessorar a diretoria desta seccional na representação da entidade junto à órgão de imprensa e

sociedade civil, nas matérias de sua competência.

Promover eventos, cursos, palestras, congressos e treinamentos que estimulem a discussão sobre

a temática, podendo editar ou participar da edição e publicação de livros ou estudos.

Realizar intercâmbio de informações com outras seccionais da OAB, o Conselho Federal, órgãos

públicos, judiciais e entidades de classe e entidades de ensino.

Sugerir e assessorar a realização de políticas para proteção de dados e privacidade junto à

OAB/DF, ESA/DF e CAA/DF.

4.DETALHAMENTO DOS PROJETOS

4.1. Grupos de Estudos de temas emergentes em Proteção de Dados e Privacidade

Os temas serão definidos pelos membros da comissão, de forma democrática, considerando sempre a
prevalência sobre temas de interesse e prerrogativas da classe, podendo constituir grupos de trabalho
para tratar especificamente dos temas abaixo, entre outros:  



Levar os temas de análise da Comissão para a advocacia do DF e de todo o país, sempre que
possível

Estimular a criação de grupos e/ou Comissões Especiais nas subseções, auxiliando sua formação e
atividades. Monitorar as atividades dos grupos regionais, mantendo as políticas determinadas pela
Comissão da OAB/DF

Ampliar o conhecimento sobre o assunto, atuando em conjunto com outras organizações, para
promover eventos e cursos/treinamentos no DF

4.4. Interiorização

4.3. Consultoria Técnica e Orientação e Cooperação Técnica junto a órgãos legisladores e
judiciais

Sempre que solicitados pela Diretoria da Seccional, a Comissão realizará parecer técnico sobre assuntos
relacionados à temática. Também poderá representar a Seccional junto a entidades e a sociedade ou
órgãos de imprensa, mediante aprovação da diretoria da seccional.

Mediante comunicação prévia à diretoria da seccional, a Comissão poderá participar de orientação e
cooperação técnica junto a órgãos legisladores, judiciais e administrativos, através de trabalhos escritos,
participação em grupos de trabalho e eventos, além de realizar acompanhamento da produção legislativa
e regulamentação sobre os temas da Comissão.

4.2. Eventos

A Comissão, na concretização de seus objetivos, organizará eventos, conforme o calendário oficial da
seccional e planejamento a ser aprovado por sua coordenação. 

A Comissão buscará realizar eventos em conjunto com outras subseções, incentivando a participação e
divulgando os temas de sua competência para advogados em todo o Distrito Federal. Para realização
destes eventos, poderão ser realizadas parcerias com outras entidades interessadas no assunto.

Proteção de dados pessoais e Privacidade em escritórios de advocacia. Riscos. Ética profissional

Atuação do advogado como DPO. Riscos legais na consultoria e assessoria de programas

Proteção de Dados e Privacidade no Direito do Trabalho

Proteção de dados e privacidade no setor público

LGPD e dados sensíveis no segmento da saúde

LGPD nas atividades de marketing

Proteção de Dados e Privacidade na OAB/DF



5. ORGANIZAÇÃO INTERNA

A Comissão reger-se-á pela seguinte organização:

Estrutura de Funcionamento:

Todos os advogados que preencherem as condições previstas neste documento, após aprovação
pela presidência, serão considerados “MEMBROS”, após o recebimento e assinatura do respectivo
Termo de Posse

Estagiários e bacharéis em direito, advogados de outras seções poderão ser admitidos, a critério da
Presidente e serão considerados como “MEMBROS CONVIDADOS”

Estudantes de Direito e de cursos com interesses correlatos poderão ser admitidos, a critério da
Presidente e serão considerados como “MEMBROS OUVINTES”

Profissionais de outras áreas de atuação, relacionadas com o tema da Comissão, poderão ser
admitidos, a critério da Presidente, na condição de “CONSULTORES”.

Categorias de Ingresso:

De maneira a garantir a maior participação possível de advogados, porém mantendo condições para
organização e efetividade no atingimento de seus objetivos, poderá a Presidente da Comissão suspender o
ingresso de novos membros, durante prazo determinado. 

A Comissão terá a seguinte estrutura organizacional, cujas responsabilidades e funções serão descritas
em anexo a este regulamento: Presidência, Vice-Presidência, Secretária Geral e Secretários Gerais
Adjuntos

 

Os subgrupos de trabalho poderão ter até 2 (dois) coordenadores cada, a serem definidos pela
Diretoria da Comissão ou pelos membros, de forma democrática

 

Condições para Ingresso como MEMBRO

- Deverá ser advogado(a) ou estagiário com registro regular e sem débitos com a OAB/DF;

- Deverá enviar solicitação formal para a Secretaria Geral das Comissões (SGC) ou para o e-mail da
Comissão, contendo mini currículo, número de inscrição e formas de contato;

- A aprovação se dará pela Presidente da comissão, ouvida as ponderações da Diretoria.



Condições para Ingresso como MEMBRO CONVIDADO

- Deverá ser advogado(a) ou estagiário com registro regular em outras seccionais;

- Deverá enviar solicitação formal para a Secretaria Geral das Comissões (SGC) ou para o e-mail da
Comissão, contendo mini currículo, número de inscrição e formas de contato;

- A aprovação se dará pela Presidente da comissão, ouvida as ponderações da Diretoria.

Condições para Ingresso como MEMBRO OUVINTE

- Deverá enviar solicitação formal para a Secretaria Geral das Comissões (SGC) ou para o e-mail da
Comissão, contendo mini currículo, comprovante de registro de matrícula em instituição de ensino
superior e formas de contato;

- A aprovação se dará pela Presidente da comissão, ouvida as ponderações da Diretoria.

Condições para Ingresso como MEMBRO CONSULTOR

- Deverá enviar solicitação formal para a Secretaria Geral das Comissões (SGC) ou para o e-mail da
Comissão, contendo mini currículo e formas de contato;

- A aprovação se dará pela Presidente da comissão, ouvida as ponderações da Diretoria.

MEMBROS EFETIVOS

MEMBROS CONVIDADOS

MEMBROS OUVINTES

MEMBROS CONSULTORES

TOTAL:

NÚMERO DE MEMBROS
 

Para a melhor organização e
aproveitamento dos trabalhos,
haverá uma quantidade limitada
de membros integrantes da
Comissão, conforme descrito a
seguir:

50

10

02

03

65

Reuniões:

As reuniões ordinárias ocorrerão mensalmente, em dias e horários a serem oportunamente definidos,
preferencialmente de forma ONLINE ou, quando possível, na sede da OAB/DF. O horário e datas das
reuniões ordinárias poderão ser alterados, mediante deliberação da Diretoria e comunicação prévia.

As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pela Diretoria, mediante prévio aviso de no mínimo
48h (quarenta e oito horas).



6.POLÍTICA DE BOAS PRÁTICAS

A CPPDP terá sua política de boas práticas redigida, revisada e disponibilizada em até 30 (trinta) dias a
contar da data desta publicação.

7.OUTROS

CASOS NÃO PREVISTOS NESTE REGULAMENTO SERÃO LEVADOS À SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA DA
OAB/DF PARA AUXILIAR A DIRIMIR QUAISQUER CONTROVÉRSIAS, CASO A DIRETORIA NÃO ESTEJA APTA
A O FAZER.

Brasília, 01 de abril de 2021.
 
 
 
 
 

Adriana Antunes Winkler
Presidente

OAB/DF 17.095
 

Participação:

É esperada a ativa participação do membro na Comissão, realizando as atividades propostas, produzindo
entregáveis e conduzindo debates sobre a temática.

Exclusão:

Será excluído da Comissão o membro com 2 (duas) faltas em reuniões
consecutivas ou com 3 (três) faltas alternadas, dentro de um período de 12
(doze) meses, sem justificativa, ou por outras condições, previstas no
Regulamento.


