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FONTE:THILAKARATHNA, Disponível em https://openclipart.org/detail/20369/computer; CINEMACOOKIE, disponível em https://openclipart.org/detail/189782/pirate-skull-
remastered; AUNGKARNS disponível em https://openclipart.org/detail/79363/paperwritepen; LAOBC disponível em https://openclipart.org/detail/62989/scales-of-justice; 
LEANDROSCIOLA, disponível em https://openclipart.org/detail/188525/family-fama%C2%ADlia; WAKRO, disponível em https://openclipart.org/detail/162253/shopping-basket-
blue; WARSZAWIANKA  disponível em https://openclipart.org/detail/35389/tango-applications-internet; MFDZG disponível em https://openclipart.org/detail/222588/money ; 
acessado em 29.07.2015 às 16h. Finalidade Educacional. 

Vivemos na era em que tudo migrou para Internet.... 
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NÃO EXISTE 
diferença entre  

&  
DIGITAL 

R E A L  
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O PASSADO 
Arpanet 

O PRESENTE 
World Wide Web 

O FUTURO... 

|   4 
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A internet das coisas (IoT) e as máquinas 
autodidatas (aprendizado profundo) 

Fonte: AUTOR DESCONHECIDO  disponível em http://convergenciadigital.uol.com.br/media/internet-das-
coisas01.png, acessado em 19.05.2015.  Finalidade educacional. 

Até 2020 cerca de 29,5 bilhões 
de objetos estarão conectados = 

mercado de US$ 1,7 trilhões 

Fonte: APPLE disponível em https://www.apple.com/br/, acessado em 19.05.2015.  Finalidade educacional. 



Gratuito? E os seus dados? 

6 Fonte: YOUTUBE disponível em https://www.youtube.com/yt/brand/downloads.html; FACEBOOK disponível em https://www.facebookbrand.com/; INSTAGRAM 
disponível em https://www.instagram-brand.com/, acessado em 18.09.2015 (finalidade educacional) 



Fonte  imagem: THILAKARATHNA, Disponível em https://openclipart.org/detail/20369/computer;  MFDZG disponível em https://openclipart.org/detail/222588/money; 
MI_BRAMI, disponível em https://openclipart.org/detail/172197/icon-set-graph, acessado em 29.07.2015 (finalidade educational) 

A informação virou a MOEDA de troca! 
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Em Tecnologia NÃO existe almoço gratis 

A moeda da sociedade digital é a informação.  
Muitos serviços gratuitos cobram caro pois o preço a 

pagar é a PRIVACIDADE. 

Fonte: FREEQAREGENIUS Disponível em http://www.freewaregenius.com/a-comparison-of-free-cloud-
storage-services/ Acessado em 14.09.2015 (finalidade educacional) 8 

Mas, pelo Código de Defesa do Consumidor 
Brasileiro, todo fornecedor de um Produto ou 
Serviço tem o dever de atender: 3 requisitos 
 
1.QUALIDADE 
 

2. SEGURANÇA (PROTEÇÃO) 
 

3. PRIVACIDADE (DADOS) 



As relações estão cada vez mais digitais! 

Fonte PRESQUESAGE Disponível em https://openclipart.org/detail/172530/couple; SHINNOSKE Disponível em https://openclipart.org/detail/219967/sumple-breafcase-
bw; MFDZG Disponível em https://openclipart.org/detail/222588/Money;  MARKROTH8 disponível https://openclipart.org/detail/173421/stopwatch ; HATALAR205 
disponível em https://openclipart.org/detail/213897/black-android-mobile-phone  acessado em 29.07.2015 (finalidade educacional) 
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Fonte imagem: TOPPANFORMS Disponível em http://www.toppan-f.co.jp/english/news/2014/0327.html; acessado em 10.09.2015 (finalidade educacional) 

Banco japonês abre conta do usuário por e-mail  ou aplicativo com 
simples envio de foto e Stamp Seal. 
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Qual a primeira coisa que as pessoas perguntam 
quando vão a um restaurante ou a um hotel? 

WI-FI  
SENHA 

_ _ _ _ 

Fonte: STEVELAMBERT disponível em https://openclipart.org/detail/6898/couple-having-drinks HATALAR205, 
disponível em https://openclipart.org/detail/213897/black-android-mobile-phone acessado em 29.07.2015 às 
18h (finalidade educacional)  
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Vicio tecnológico 
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‘Pescoço de Texto‘ é o 
problema causado por uso 

excessivo de celular 
Cabeça abaixada para olhar o aparelho causa 

sobrecarga na nuca.  
Fonte: http://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2015/07/entenda-o-que-e-pescoco-
de-texto-problema-causado-por-uso-de-celular.html 

 
 

iframe src="/giphy.com/embed/P4xqMiHJDdApW" width="480" height="480" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="http:/giphy.com/gifs/look-facebook-logo-P4xqMiHJDdApW">via GIPHY</a></p


15 15 

FONTE: http://netwars-project.com/ 



Espionagem Digital 

DIGITAL, Convergencia. Espionagem dos EUA detona acordo de transferência de dados com Europa. Uso comercial. Disponível em: 

<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=40709&sid=18>. Acesso em: 25 fev. 2016. DIGITAL, Convergencia. Governo dos EUA usa Paris para defender 

espionagem e limites à criptografia. Uso comercial. Disponível em: <http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=41152&sid=18>. Acesso em: 25 fev. 2016 

EXAME. Lei chinesa determina espionagem digital contra terrorismo. Uso comercial. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/lei-chinesa-determina-espionagem-digital-
contra-terrorismo>. Acesso em: 25 fev. 2016. 

16 

16 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/lei-chinesa-determina-espionagem-digital-contra-terrorismo
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=40709&sid=18
http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=41152&sid=18


Cases – EUA Vazamento dados- 2015 

Fonte imagem: COMPUTERWORLD disponível em http://computerworld.com.br/eua-investigam-vazamento-de-dados-de-4-milhoes-de-
funcionarios-federais acessado em 10.09.2015 (finalidade educacional) 17 

http://computerworld.com.br/eua-investigam-vazamento-de-dados-de-4-milhoes-de-funcionarios-federais


São Paulo – Uma mensagem falsa divulgada no WhatsApp engana usuários de smartphones 
com sistema Android, levando-os a instalar um aplicativo desnecessário.  

O golpe acontece quando a vítima é informada de que precisa mandar a mensagem para os 
seus contatos para que seja possível baixar um novo pacote de emoticons no smartphone, de 
acordo com a empresa de segurança digital Kaspersky. 

Golpe no WhatsApp faz usuário instalar app desnecessário 

Fonte http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/golpe-no-whatsapp-

faz-usuario-instalar-app-desnecessário    18 
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Paris - A Interpol irá colaborar pela primeira vez com um banco, o britânico Barclays, na luta 
contra o crime eletrônico, indicou nesta segunda-feira a organização policial internacional. 

O acordo, segundo o comunicado, contempla a troca de informações, melhora da resposta às 
ameaças cibernéticas e permite propor recomendações para que as instituições públicas e 
privadas melhorem o nível de proteção frente aos perigos virtuais. 

Seguindo a recomendação lançada pelo Fórum Davos, que pedia cooperação entre as 
empresas e as forças de segurança contra o crime eletrônico, um analista do banco irá se 
incorporar ao centro especializado neste combate da Interpol em Cingapura. 

Nessa plataforma colaboram também universidades, como a de Waikato na Nova Zelândia, e 
companhias informáticas, como Trend Micro e Kaspersky Lab. 

"A proporção e complexidade dos riscos cibernéticos faz com que a coordenação 
entre todos os setores seja vital", destacou Noboru Nakatani, diretor-executivo do centro 
policial. 

Interpol irá colaborar com banco contra crime eletrônico 

Fonte: http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/interpol-ira-colaborar-

com-banco-contra-crime-eletronico  19 
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Segundo o Rue89, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) está “seriamente 

preocupada” com o que considera “um risco muito grande de ataques de 

informática contra cidadãos de outros países durante as Olímpiadas”. O crime 

virtual mais comum seria o chupa-cabra, um falso caixa eletrônico de banco que 

copia os dados do cartão quando o cliente tenta sacar dinheiro. 



21 
Fonte imagem: SONSHINE_PENGUIN disponível em https://openclipart.org/detail/214816/shield-5; LIBERTYBUDGET.COM 
disponível em https://openclipart.org/detail/190698/apple-with-bite; THILAKARATHNA disponível em 
https://openclipart.org/detail/20369/computer (finalidade educacional 

Cibercriminosos podem ter 
desviado bilhões de sistema 
brasileiro de pagamentos 
 
 A RSA estima que os fraudadores 

procuraram desviar quase 8,6 bilhões 
de reais de mais de 192 mil contas. 

 



Fonte : http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/10/hackers-invadem-computadores-e-celulares-e-sequestram-dados.html 
Acessado em 25.08.21015 (finalidade comercial). 22 

RANSOMWARE 

+ 2 Milhões de Ataques 

+ R$ 70 milhões  



A  I N T E R N E T  É  A  R U A  D I G I TA L  
23 



Crise de Imagem Digital 

Fonte imagem: QUBODUP disponível em https://openclipart.org/detail/205559/monster ;JOHANNSKI disponível em https://openclipart.org/detail/58801/facebookfakebook-
template; KNOLLBACO disponível em https://openclipart.org/detail/219445/Young; LibertyBudget.com disponível em https://openclipart.org/detail/190698/apple-with-bite;   
STEVEPETMONKEY disponível em https://openclipart.org/detail/87037/earth acessado em 24.08.2015 (finalidade educacional) 

“Perca o dinheiro da 
empresa, e eu serei 
compreensivo. Perca uma 
migalha da reputação da 
empresa, e eu serei 
impiedoso” BUFFETT, Warren 2015 

24 
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RAPTR. Most Played Games: November 2015. Uso comercial. Disponível em: <http://caas.raptr.com/most-played-
games-november-2015-fallout-4-and-black-ops-iii-arise-while-starcraft-ii-shines/>. Acesso em: 17 fev. 2016. 

Quadrilhas usam jogos  
online para atacar vítimas 

Os 4 jogos mais jogados possuem chat 
incorporados, permitindo contato 
entre jogadores. 
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SOCIEDADE DIGITAL = ATIVOS INTANGÍVEIS 
Independência de suporte!  

Fonte imagens: Flickr – CDs: http://bit.ly/Hs0m70 iPod: http://bit.ly/29E5me 
Livros: http://bit.ly/IaRP9q Kindle: http://bit.ly/IrMQQS 27 



Sociedade Digital – Nova Cultura 

UOL. Hackers sequestram rede de um hospital da Califórnia e pedem US$ 3,6 mi. Uso comercial. Disponível em: 

<http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/15/hackers-sequestram-rede-de-um-hospital-da-

california-e-pedem-us-36-mi.htm>. Acesso em: 26 fev. 2016. ECONOMICO, Valor. Brasil se mantém na lista dos EUA 

de países "piratas", afirma relatório. Uso comercial. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4432656/brasil-

se-mantem-na-lista-dos-eua-de-paises-piratas-afirma-relatorio>. Acesso em: 26 fev. 2016. BANDNEWS. Lei obriga 

escolas a prevenir e combater o bullying. Uso comercial. Disponível em: 

<http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2016/02/05/15760470-lei-obriga-escolas-a-prevenir-e-

combater-o-bullying.html>. Acesso em: 26 fev. 2016. IDGNOW. Google e WhatsApp apoiam Apple em briga com o 

FBI nos EUA. Uso comercial. Disponível em: <http://idgnow.com.br/mobilidade/2016/02/18/google-e-whatsapp-

apoiam-apple-em-briga-com-o-fbi-nos-eua/>. Acesso em: 25 fev. 2016. 

http://www.aesp.org.br/noticias_view_det.php?idNoticia=15231 
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http://idgnow.com.br/mobilidade/2016/02/18/google-e-whatsapp-apoiam-apple-em-briga-com-o-fbi-nos-eua/
http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/15/hackers-sequestram-rede-de-um-hospital-da-california-e-pedem-us-36-mi.htm
http://www.aesp.org.br/noticias_view_det.php?idNoticia=15231
http://www.valor.com.br/brasil/4432656/brasil-se-mantem-na-lista-dos-eua-de-paises-piratas-afirma-relatorio
http://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/2016/02/05/15760470-lei-obriga-escolas-a-prevenir-e-combater-o-bullying.html
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Segundo pesquisa encomendada pela CISCO e 

realizada pela “Economist”, há uma grande 

tendência de até 2020 vivenciarmos uma 

sociedade completamente sem papel, em 

mobilidade, com uso de nuvens computacionais 

sem fronteiras, máxima acessibilidade digital e 

desmaterialização completa da moeda como a 

conhecemos.  

http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/green/foresight/economy/the_economist_intelligence_unit_full_report.pdf  

“Less Paper” para “PaperLess” 



O Poder Judiciário desde 2006 incentiva o 
Processo Judicial Eletrônico. 

Fonte: CNJ – http://bit.ly/Iahr9l; AUTOR DESCONHECIDO disponível em http://bit.ly/IlBFZt , 
acessado em 31.07.2015 (finalidade educacional) 
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A Receita Federal não aceita mais declarações 
de Imposto de Renda em 

papel desde 2011. 

Fonte: Flickr - http://www.flickr.com/photos/68751915@N05/6757828303/ e 
http://www.flickr.com/photos/utnapistim/73429019/ acessado em 31.07.2015 (finalidade educacional) 
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Ainda em 2011... 
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Em 2013.... 
Hospital Santa Isabel implanta Atestado Médico Digital  

Fonte: SAYDEWEB disponível em http://saudeweb.com.br/35674/hospital-santa-isabel-implanta-atestado-
medico-digital/ acesso em 20/05/2013, às 10:25. (finalidade educacional) 

O novo método tem como objetivo acabar com atestados médicos 
vendidos em praças públicas com o nome da Instituição e de seu 
Corpo Clínico.  

(...) A intenção é estender 
gradativamente a todas as 39 
instituições que a Santa Casa 
de São Paulo administra. De 
acordo com dados do Hospital 
Santa Isabel, até então, a cada 
três atestados emitidos, um era 
falsificado 
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Em 2015...mais de 1 milhão de pessoas 
utilizam esse recurso..... 
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Em 2016...BACEN publica ..... 
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RESOLUÇÃO Nº 4.474, DE 31 DE MARÇO DE 2016 
  

Dispõe sobre a digitalização e a gestão de documentos 
digitalizados relativos às operações e às transações realizadas 
pelas instituições financeiras e pelas demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como 
sobre o procedimento de descarte das matrizes físicas dos 
documentos digitalizados e armazenados eletronicamente. 
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Campanha: Morte ao Carimbo! 



37 
Autor Desconhecido. Fonte http://e.glbimg.com/og/ed/f/original/2011/09/22/697_tablet_01.jpg 
Acessado em 11/09/2014 às 12:00. Finalidade Institucional. 

Nosso maior 
desafio é de 
mudança 
CULTURAL! 



Precisamos encarar com coragem a 

evolução exigida pela Sociedade Atual: 

Vivemos em um contexto de..... 

Mudança de 

Cultura 
Quebra de 

Paradigmas  

Inovação  Novos Riscos 
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•Furto de Identidade 
(“identity thief”) 

•Fraude Eletrônica 
(dados bancários ou 

cartão de crédito) 

•Estelionato Digital 
(com uso de golpes) 

 Golpe de loja 
online fantasma 

 Golpe boleto 
falso 

 Golpe aplicativo 
falso 

•Pedofilia e Pornografia 
Infantil 

•Invasão 

•Furto de Dados 
(vazamento) 

•Crimes contra Honra 
(difamação) 

•Racismo 

•Ameaça  

 

 

Crimes Digitais 
mais comuns 

Fonte imagem: THILAKARATHNA disponível em https://openclipart.org/detail/20369/computer ; CINEMACOOKIE 
disponível em https://openclipart.org/detail/189782/pirate-skull-remastered acessado em 25.08.2015 (finalidade 
educacional) 



Segurança e combate ao Crime Digital 
 

Exige mudança de comportamento e conhecimento: 

 

Aspectos 
Técnicos 

Aspectos 
Jurídicos 
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Como pensar Estrategicamente? 

41 
Fonte imagem: SONSHINE_PENGUIN disponível em https://openclipart.org/detail/214816/shield-5; LIBERTYBUDGET.COM 
disponível em https://openclipart.org/detail/190698/apple-with-bite; THILAKARATHNA disponível em 
https://openclipart.org/detail/20369/computer (finalidade educacional 
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Colaborador 3.0 

Corporativo e 
Pesssoal 

Mobilidade 

Sequestro de 
dados 

Hackers 

Vírus 
NEORG. Wifi. Finalidade comercial. Disponível em: <https://openclipart.org/detail/191831/wifi-icon>. Acesso em: 06 abr. 2016.  JCARTIER. City 1. Finalidade comercial. Disponível em: 
<https://openclipart.org/detail/17359/city-1>. Acesso em: 06 abr. 2016. COLLETONGIS. Property Taxes Icon. Finalidade comercial. Disponível em: <https://openclipart.org/detail/195830/property-taxes-icon>. Acesso em: 06 
abr. 2016. ROOTWORKS. Citizen engagement. Finalidade comercial. Disponível em: <https://openclipart.org/detail/226665/citizen-engagement>. Acesso em: 06 abr. 2016. USR_SHARE. Smartphone (layered). Finalidade 
comercial. Disponível em: <https://openclipart.org/detail/216525/smartphone-layered>. Acesso em: 06 abr. 2016. QUBODUP. Virus. Finalidade comercial. Disponível em: <https://openclipart.org/detail/205971/virus>. 
Acesso em: 06 abr. 2016. JORGEISAAC34. Anonimous mask. Finalidade comercial. Disponível em: <https://openclipart.org/detail/167287/anonimous-mask>. Acesso em: 06 abr. 2016. MOINI. Server rack. Finalidade 
comercial. Disponível em: <https://openclipart.org/detail/139525/server-rack>. Acesso em: 06 abr. 2016. JASCHON. Padlock Icon. Finalidade comercial. Disponível em: <https://openclipart.org/detail/68533/padlock-icon>. 
Acesso em: 06 abr. 2016. 

Desafio do Gestor 
TIC - SI 
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O que é segurança da informação? 

A informação é uma vantagem estratégica para as atividades. 

A segurança da informação trata de conter essas ameaças. 

Com os recursos de TI, surgiram novos riscos para a proteção dessa 
vantagem. 

Fonte: National. Autor desconhecido. Defense Magazine. Disponível em: 
http://www.nationaldefensemagazine.org/archive/2012/August/PublishingImages/shield_revised.jpg.  Acesso em 1.07.2015 às 
16h09min. Finalidade educacional.  



Segurança da Informação 

• Deve ser implementada em 3 níveis: 
 TÉCNICO (ferramentas) 
 JURÍDICO (documentação) 
 COMPORTAMENTAL (conscientização) 

 
• “C´s Strategy” = É ESSENCIAL PREPARAR A LINHA 

DE FRENTE EXECUTIVA 
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Proteja sua identidade digital 

A senha é confidencial. Não a 
compartilhe ou divulgue para 
terceiros; 

 
Crie senhas seguras e de difícil 
identificação. 

 

Mantenha a integridade do seu crachá de identificação. 
Guarde quando não estiver utilizando; 

Fonte: Autor Desconhecido Disponível em http://img.bhs4.com/3b/7/3b7f7b1af92792595f12c10f4f55c91bec3345c3_large.jpg  
 Acessado em 22.05.2015 às 18h. Finalidade Institucional 
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 Os colaboradores devem utilizar linguagem 
adequada durante a comunicação digital, sem 
o uso de termos que denotem excesso de 
intimidade ou abuso de poder, termos dúbios 
ou com dupla interpretação; 

 Não é permitido o envio por e-mail corporativo 
que contenha conteúdo ilegal e opiniões 
contrárias aos princípios e diretrizes da 
empresa. 

Fonte: Autor Desconhecido Disponível em http://4.bp.blogspot.com/-f0o8J4Gw-

j8/TpGw6sRZLNI/AAAAAAAAAD8/qk_89fxFeS8/s1600/exclamation2.gif Acessado em 22.05.2015 às 18h. 
)finalidade educacional) 
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Cuidados com a redação de Mensagens Digitais: 
 
- Evitar usar termos como: para agora, para ontem, imediato. 
 

- Pontuar melhor a noção de tempo – pois a mensagem também pode 
chegar em um subordinado CLT e não só cargos de confiança. 
 

- Só copiar na mensagem quem deve receber a mesma (ficar colocando 
todo mundo aumenta o risco). 
 

- Inserir no rodapé do email a frase: “o mero recebimento desta 
mensagem não implica, por si só, requisição de trabalho, sobrejornada 
e/ou vínculo trabalhista”. 
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Qual a probabilidade de sofrermos um 
incidente de Segurança da Informação? 
Quem já mandou mensagem para pessoa errada? 

49 

Fonte IMAGEM: ULRIKE disponível em https://openclipart.org/detail/189864/monitor MINDUKA disponível em 
https://openclipart.org/detail/26503/mail; https://openclipart.org/detail/26500/business-man; KNOLLBACO disponível em 
https://openclipart.org/detail/190600/smiling-man-face; https://openclipart.org/detail/219445/Young; https://openclipart.org/detail/223509/measure; 
MONDSPEER disponível em https://openclipart.org/detail/203988/pear-logo (finalidade educacional) 

TERCEIR
O 



“uma falha humana por parte de 
um representante do aplicativo 
99Taxis, que não colocou os 
remetentes em oculto ao enviar 
uma mensagem, resultou no 
vazamento de mais de 400 e-mails 
de usuários do app.” 

Fonte: MINDUKA disponível em https://openclipart.org/detail/26503/mai ; LEIAJA disponível em  
http://www.leiaja.com/tecnologia/2014/09/05/presidente-do-99taxis-se-desculpa-por-vazamento-de-e-mails/; ANDREW_R_THOMAS  
disponível em https://openclipart.org/detail/177255/simple-cell-phone Acessado em 12.01.2015 às 19h51. 
acessado em 25.08.2015 (finalidade educacional) 
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Case – 99Taxis 2015 



51 
Fonte: Rodas, Sérgio, disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-jul-03/trocar-pornografia-mail-
corporativo-justifica-demissao, acesso em 31.03.2016 às 13:33 h (finalidade educacional). 



52 

JUSTA CAUSA OBREIRA. E-MAIL CORPORATIVO. 
DESVIRTUAMENTO. QUEBRA DE DEVER CONTRATUAL DE 
CONDUTA. Constitui falta grave o uso indevido do e-
mail corporativo para fins ilícitos, conduta que 
caracteriza quebra de um dever contratual, vez que tal 
instrumento ostenta a natureza jurídica de ferramenta 
do trabalho, fornecida pelo empregador, devendo ser 
usada de maneira adequada, de modo a não ferir a 
imagem do empreendimento. Qualquer postura 
contrária no sentido de malferir o objetivo proposto 
nas normas internas do empreendimento constitui 
falta grave. Recurso conhecido e não provido. 

(TRT-16 1227200701616005 MA 01227-2007-016-16-00-5, Relator: LUIZ COSMO DA SILVA JÚNIOR, Data 
de Julgamento: 18/03/2010,  Data de Publicação: 10/05/2010) 
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DISPENSA POR JUSTA CAUSA. MAU PROCEDIMENTO. 
USO INDEVIDO DO CORREIO ELETRÔNICO 
CORPORATIVO.  
 
Demonstrado que a autora utilizava o correio 
eletrônico corporativo para travar diálogos íntimos 
com o diretor da empresa, resta caracterizada a justa 
causa por mau procedimento tendo em vista que o 
serviço de 'e-mail' corporativo é ferramenta 
fornecida para uso estritamente profissional. 

(TRT-3 - RO: 02198201103203005 0002198-22.2011.5.03.0032, Relator: Luiz Ronan Neves Koury, Segunda Turma, Data de 
Publicação: 30/05/2012 29/05/2012. DEJT. Página 106. Boletim: Sim.) 
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ACÓRDÃO. DA JUSTA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. 
A falta grave cometida pelo autor, em razão de 
má conduta, porquanto agiu de forma contrária 
às regras estabelecidas na recorrida (envio de e-
mail corporativo de conteúdo pornográfico) (...). 
 
Correto o pronunciamento do Juiz originário, 
que reconheceu a justa causa para a ruptura do 
pacto laboral.  

(PROCESSO Nº TST-AIRR-4269-57.2010.5.02.0000. Ministro Relator ALBERTO LUIZ BRESCIANI DE 
FONTAN PEREIRA. Mantenho. Brasília, 16 de março de 2011) 
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Como lidar com a mobilidade? 

Fonte: Flickr. Autor desconhecido. Disponível em: https://www.flickr.com/photos/pestoverde.  Acessado em 03.02.2015 (finalidade educacional).  



Mobilidade 

A onda de consumerização e mobilidade chegou 
também nas empresas, permitindo que os 
colaboradores acessem documentos necessários a 
execução dos seus trabalhos, porém, como balancear 
monitoramento, segurança e privacidade, tornou-se a 
grande questão. 

56 



57 

Com o crescente uso dos dispositivos 
móveis no ambiente de trabalho, 

aumentam os riscos..... 

Autor Desconhecido. Fonte: BeeCreative. Disponível em http://www.beecreative.com.br/web-por-
dispositivo-movel-ultrapassa-via-computador-no-brasil/. Acesso em 22.04.2015 às 15h26. Finalidade 
Educacional. 



O Risco da Mobilidade? 

Fonte imagem: JHNRI4 disponível em https://openclipart.org/detail/183646/iphone-5s-gold; AUTOR 
DESCONHECIDO disponível em http://d.ibtimes.co.uk/en/full/1432611/anonymous-isis-opisis-cloudflare-
opiceisis.jpg  acessado em 19.08.2015 (finalidade educacional) 

Os ataques e vazamentos 
dos dados da instituição 
podem causar danos graves 
a imagem e reputação da 
marca além de perdas 
financeiras. 
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Fonte:  Folhapress, disponível http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/667315/secretaria-alerta-
para-golpes-em-apps-de-celular, Acessado em 08.01.2016  (finalidade educacional). 



Uso e download de Aplicativos 

60 

LEIAJA. VÃrus para Android rouba dados bancÃ¡rios silenciosamente.  Uso comercial. DisponÃvel em: 
<http://www.leiaja.com/tecnologia/2016/01/20/virus-para-android-rouba-dados-bancarios-
silenciosamente/>. Acesso em: 16 fev. 2016. 

http://www.leiaja.com/tecnologia/2016/01/20/virus-para-android-rouba-dados-bancarios-silenciosamente/


Uso e download de Aplicativos 

61 VIDEOSMAROTOS. CUIDADO: Novo vÃrus de facebook rouba de dados pessoais!  Uso comercial. DisponÃvel em: 
<http://www.videosmarotos.info/tag/novo-virus-facebook-rouba-dados-pessoais/>. Acesso em: 16 fev. 2016. 

http://www.videosmarotos.info/tag/novo-virus-facebook-rouba-dados-pessoais/
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O que é o Bring Your Own Device (BYOD)?  

Ocorre quando o colaborador utiliza seu próprio equipamento para acesso e 
manuseio das informações da empresa, no âmbito de suas atividades 
profissionais. 
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Questões Legais - BYOD 
 Privacidade – posso fazer monitoramento e inspeção do equipamento particular? 

 Conteúdo – de quem é a responsabilidade se o equipamento particular tiver 

conteúdo ilícito? 

 Trabalhista – o acesso a informações da empresa 24X7 e o fato de portar o 

dispositivo particular também para finalidade de trabalho pode configurar sobre 

aviso e hora extra? 

 Segurança – de quem é a responsbilidade pela segurança do dispositivo (uso de 

softwares antivírus, atualizações, manutenção) ? 

  Danos – como delimitar a responsabilidade por danos causados como perda, 

extravio, deterioração do dispositivo? 

 Custos – Relacionado ao uso (ligações/dados) 



 Senha de bloqueio 
 Bloqueio automático por inatividade 
 Antivírus/Antispyware 
 App Apagamento Remoto 
 Backup em Nuvem Segura 

O smartphone cumpre com os requisitos 
básicos de Segurança da Informação? 

64 

Fonte: Autor Desconhecido Disponível em http://4.bp.blogspot.com/-f0o8J4Gw-

j8/TpGw6sRZLNI/AAAAAAAAAD8/qk_89fxFeS8/s1600/exclamation2.gif Acessado em 22.05.2015 às 18h. 
(finalidade educacional) 
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Fonte Imagem. Autor Ervins Strauhmanis. Disponível em: https://www.flickr.com/photos/ervins_strauhmanis/, 
acessada em 02/02/2015, às 18h43. Finalidade: Educacional. 
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Há risco em baixar qualquer aplicativo 
gratuito em seu smartphone pessoal?  

Fonte: Waz. Autor desconhecido. Disponível em: http://waz.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/06/que-males-os-virus-
podem-causar-em-minha-maquina_g.jpg. Acessado em 13.01.2015 (finalidade educacional).   66 



Riscos no Uso de dispositivos móveis 

Pode um gestor 
discutir um 
assunto via 
Whatsapp?  

Fonte imagem: WHATSAPP disponível em http://media.whatsapp.com/logos/Vector; KNOLLBACO disponível em 
https://openclipart.org/detail/190600/smiling-man-face; ANDREW_R_THOMAS disponível em https://openclipart.org/detail/177255/simple-cell-phone; 
MINDUKA disponível em https://openclipart.org/detail/26500/business-man acessado em 25.08.2015 (finalidade educacional) 
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O Poder de Decisão ao dar um “Click-OK” e baixar um aplicativo gratuito? 

Ao utilizar o Whatsapp e aceitar os Termos de Uso, o 
usuário está: 
• Escolhendo uma tecnologia 
• Realizando uma contratação eletrônica 
• Assinando um contrato de adesão (TU) 
• Decidindo sobre a Segurança e Privacidade dos Seus 

Dados  
• Se for Android com Backup no Google Drive está 

transferindo a propriedade dos seus dados com sua 
livre e expressa concordância  

• Está sujeito às Leis Brasileiras (CDC, DCE e MCI) e ao 
Direito Internacional Privado (Lei do Estado da 
Califórnia, EUA) 

• Permite acionar MLAT (Tratado de Assistência Jurídica 
Mútua investigação em jurisdição internacional e 
multi ordenamentos) 

 
Fonte: WHATSAPP, disponível em http://media.whatsapp.com/logos/Bitmap/logo-icon.png acessado em 18.09.2015 
(finalidade educacional) 
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Pesquisa feita pelo escritorio EUA Morrison & Foerster realizada com 900 
consumidores identificou que 35% dos consumidores não compram por medo 
dos seus dados vazarem. A preocupação com privacidade alcançou 82% dos 
entrevistados. 

Fonte: http://blog.shoppub.com.br/35-dos-consumidores-nao-compram-por-medo-de-seus-dados-vazarem/ 
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Desde 06.04.2016 no Brasil os usuários 
receberam a seguinte mensagem do 

próprio Whatsapp: 



Autor Desconhecido. Fonte: FlickBR. Disponível em: http://www.flickr.com/photos/injelea/5211522741. 
Acesso em 12.07..2015 às 17h. Finalidade Educacional 

Todos precisam estar atentos ao sigilo 
profissional na Sociedade Digital!! 

71 



72 
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Fonte:  CAVALLINI , Marta, disponível em http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2015/08/uso-do-
whatsapp-no-trabalho-pode-dar-demissao-veja-regras-e-riscos.htmll, Acessado em 08.01.2016  (finalidade 
educacional). 



Disponível em http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/hackers-quadruplicaram-ataques-ao-governo-em-
2014/ acesso em 19/05/2015 às 17:13. Finalidade: Comercial 74 



Art. 325, do Código Penal: 
Violação de Sigilo Funcional 

Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer 
em segredo, ou facilitar-lhe a revelação: 

        Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não 
constitui crime mais grave. 

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:  

        I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e 
empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não 
autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração 
Pública. 
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Jurisprudência – Justa Causa 
 

“Cláusula de confidencialidade. Incorre nas hipóteses de justa 
dispensa o empregado que conscientemente transgride 
cláusula contratual que impede a retirada de documentos do 
âmbito da empresa sem expressa autorização, colocando em 
risco o sistema de segurança adotado. (..) o reclamante 
transgrediu o regulamento interno da empresa ao remeter 
para seu endereço eletrônico particular arquivos contendo o 
desenvolvimento de projetos de propriedade da demandada, 
sem autorização” (TRT02, RO, acordão nº. 20090369100, Rel. 
Ana Maria C.B. Silva, Julgado em 12/05/2009) 
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Fonte: JUSBRASIL Disponível em http://trt-
2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/8808458/2294200438202000-sp/inteiro-teor-13894451Acessado em 
18.09.2015 (finalidade educacional) 



Art. 154 - Revelar alguém, sem 
justa causa, segredo, de quem 
tem ciência em razão de 
função, ministério, ofício ou 
profissão, e cuja revelação 
possa produzir dano a outrem. 

Pena - detenção, de 3 (três) 
meses a 1 (um) ano, ou multa. 

Código Penal – Sigilo profissional 

77 
Fonte: Gestion. Disponível em: http://www.gestion.org/wp-content/uploads/2012/04/publico-
objetivo-300x266.png. Acessado em 13.01.2015 (finalidade educacional).  
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TJGO nega indenização a servidor exonerado por acessar sites proibidos e fazer uso de 

computador para fins particulares 

Caso: Servidor que ocupava cargo comissionado entrou com ação contra o Município 

alegando que provas foram forjadas em sua máquina e que a exoneração lhe causou 

constrangimento, além de não seguir o processo administrativo. Por tanto, pleiteou 

indenização. Desfecho: Exoneração mantida, indenização negada.  

Voto: “ De acordo com o técnico que fez manutenção no computador, foi constatado o 

acesso proibido a sítios eletrônicos pornográficos além do uso do aparelho para a 

execução de trabalhos particulares. Em seu depoimento, o técnico garantiu que apenas 

xxxxx tinha acesso à senha da máquina e que não é possível forjar relatórios falsos.” 

Acrescentou ainda o Relator: “Competia ao autor o ônus de comprovar que as situações 

de fato e de direito que constavam no ato administrativo de sua exoneração não existiam 

ou eram falsas, ao teor do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. A exoneração 

de servidor ocupante de cargo em comissão é ato discricionário da Administração Pública, 

sendo dispensado o procedimento administrativo prévio para sua edição” 

(TJGO, 4ª Camara Civel, Apelação 200895780305, Relator Sergio Mendonça de Araujo, 2015)  

Fonte: http://internet-legal.jusbrasil.com.br/noticias/136077864/tjgo-nega-indenizacao-a-servidor-
exonerado-por-acessar-sites-proibidos  
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Nem tudo que está na Internet é público. 
Pirataria é crime 



Svetlana  

Está em: 

Popcap 
lotéricas 
09:10 

Svetlana  

Está em: 

Restaurante 
kilozo 
10:50 

Svetlana  

Está em: 

Trabalho 
13:30 

Svetlana  

Está em: 

Em Casa 
19:20 

Svetlana  

Está em: 

Cineminha 
12:10 

Svetlana  
Está em: 

Padaria 
Rainha 
23:20 

 

A web é 
P Ú B L I C A  

EM VOCÊ 

ÁLGUÉM 
PODE 

ESTAR 
DE OLHO 

Siga Twitter: @patriciapeckadv | Todos os direitos reservados 



Mídias Sociais - Riscos 

• O compartilhamento indevido de 
informações da Instituição; 

• Comportamentos agressivos e 
negativos não condizentes com as 
políticas da Instituição; 

• Excesso de exposição da vida 
pessoal; 

• Crimes digitais (por ex. violações de 
direitos autorais). 

Fonte: LIONTOOTH34 disponível em https://openclipart.org/detail/121489/social-network acessado em 25.08.2015 (finalidade 
educacional) 
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Segurança x Exposição - Colaboradores 

Pode um alto executivo 
discutir um assunto 
polêmico no Facebook?  

Fonte imagem: FACEBOOK disponível em https://www.facebookbrand.com/;  KNOLLBACO disponível em https://openclipart.org/detail/190600/smiling-
man-face; ANDREW_R_THOMAS disponível em https://openclipart.org/detail/177255/simple-cell-phone; MINDUKA disponível em 
https://openclipart.org/detail/26500/business-man acessado em 25.08.2015 (finalidade educacional) 
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Fonte:  Consultor Jurídico, disponível em http://www.conjur.com.br/2015-jun-29/trt-15-considera-valida-justa-
causa-curtida-facebookl, Acessado em 08.01.2016  (finalidade educacional). 
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Quantos celulares na cena? 
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 E quanto à privacidade do paciente?  



Como atuar em Mídias Sociais 

Fonte imagem: MRTOSSUM disponível em https://openclipart.org/detail/170803/like-it acessado em 10.09.2015 (finalidade 
educacional) 

• Siga os canais oficiais da Empresa nas 
redes sociais; 

• Compartilhe apenas informações 
corporativas que tenham sido divulgadas 
pela própria Empresa; 

• Não utilize a marca da Empresa para criar 
grupos, site ou páginas, pois isto é contra 
a Lei e está sujeito a penalização. 
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Compartilhando conteúdo 

Criar posts e conteúdos é a melhor forma de 
interagir nas Mídias Sociais, mas é necessário 
ficar atento aos seguintes pontos: 

 Verifique e indique sempre a autoria dos 
conteúdos que compartilha; 

 Não divulgue ou compartilhe boatos, notícias 
falsas ou contrárias as políticas da Instituição; 

 Não utiliza imagens de terceiros ou obras 
(direitos autorais) sem a autorização expressa 
da pessoa/autor. 

Fonte imagem: MRTOSSUM disponível em https://openclipart.org/detail/170803/like-it acessado em 10.09.2015 (finalidade 
educacional) 86 



Diga-me o que curtes e direi quem és... 

87 
Fonte: Autor desconhecido, disponível em  
http: http://socialmediaclub.org/wp-content/uploads/bigstock-hand-pressing-like-button-11718554.jpg acessado em 10.08.2015. 
(finalidade educacional) 



Case – Vídeo e demissão  

88 

88 



89 Autor desconhecido. Fonte http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/05/fotos-na-internet-dao-demissao-por-justa-causa-funcionario.html Acesso em 10.06.2015 às 
15h08. Finalidade Educacional 

Provas - Facebook 



   

Fonte: Autor desconhecido, disponível em http://www.internetlegal.com.br/2014/08/trt9-mantem-justa-causa-por-utilizacao-do-facebook-para-ofender-a-empresa/ acessado 
em 10.08.2015 às 15h47min (finalidade educacional) 
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Jurisprudência – Críticas à Empresa 

Por meio da rede social eletrônica, verifica-se que o reclamante fazia 
comentários pejorativos sobre a empresa (fls. 97/98), além de proferir ofensas 
graves contra a sua supervisora, embora não citasse o seu nome (fls. 99/100). 
As reiteradas injúrias foram devidamente documentadas através de ata 
notarial de constatação de site, lavrada pela Oficial do 3º Ofício de Notas de 
Piracicaba/SP, cujo conteúdo, de tão grosseiro e chulo, sequer merece 
transcrição. As faltas cometidas pelo reclamante através da rede social, por si 
só, bastariam para a caracterização da justa causa. (...) 

Diante do exposto, decido  conhecer do recurso ordinário interposto por (...) 
(reclamada) e o prover para, reconhecendo a validade da justa causa aplicada 
(...) 3ª turma do TRT da 15ª região, PROCESSO 0000663-31.2012.5.15.0051  

FONTE: TRT Disponível em http://consulta.trt15.jus.br/consulta/owa/pProcesso.wProcesso?pTipoConsulta=PROCESSOCNJ&pidproc=2201869&pdblink=, acessado em 
18.09.2015 (finalidade educacional) 
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PREMIO DUMB – Top Dúvidas idiotas (clientes) 

 

Revoltada com a ignorância desses clientes imbecis que 

não sabem comprar pela web! 



Case – Vídeo e demissão  

93 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/justica-confirma-justa-causa-a-funcionario-que-postou-video-dancando-em-cima-de-equipamentos-da-empresa-8d4sy0w5f95exuodtfv3quwj2
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Indignado com a ignor  

O celular é uma porcaria! A loja virtual é pior ainda, não 
consegui devolver o produto, atendente estúpida e ignorante! 

De quem vc pensa que está falando? Peguei seus dados no sistema e vou 
mandar uns amigos darem um jeito na sua boca! Fica esperto! 



95 
Fonte: MAEKER, Stefi, disponível em http://www.abrhbrasil.org.br/cms/materias/artigos/cuidado-ao-
usar-as-redes-sociais-pois-todos-estao-vendo-voce-inclusive-o-empregador/acessado em 07.08.2015 às 
17h (finalidade educacional) 
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(Provérbio Chinês) 

A pedra 
atirada 

A palavra 
dita 

A ocasião 
perdida 

O tempo 
passado 

...uma foto 
publicada... 
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A informação publicada se perpetua no tempo 
e pode ser vista em diversos contextos 

Fonte Imagem: https://www.flickr.com/photos/dr/ acessada em 12/10/2014 às 19h45. Finalidade: Comercial 
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B u s c a  
Gaius Vardalos 

Gaius Vardalos Perfis | Facebook 
Gaius Vardalos está no Facebook. Participe do 
Facebook para se conectar com Gaius Vardalos 
e outros que você talvez conheça. O Facebook 
oferece às ... 

Gaius Vardalos - LinkedIN 
Visualize o perfil profissional de Gaius 
Vardalos (Brasil) no LinkedIn. O LinkedIn é 
a maior rede de negócios do mundo, que ajuda 
profissionais como Gaius ... 

Flickr: Gaius`s Photostream 
Visualize o perfil de Gaius Vardalos (Brasil) 
no Flickr. Armazene suas fotos com segurança 
no Flickr ... 

T U D O  O U  N A D A !   

O DIREITO AO ESQUECIMENTO 

B u s c a  
Gaius Vardalos 

Sua pesquisa – Gaius Vardalos – 
não teve resultados. 
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SOBRE 

Gaius Vardalos 

No Brasil, 

N Ã O  H Á  E S Q U E C I M E N T O !  

Nova lei 

MARCO CIVIL DA INTERNET 

Ficou mais difícil se arrepender 

depois 

Remoção de conteúdo só com 

ordem judicial  

 

MCI 



Marco civil da Internet 
conformidade legal (compliance)  

Fonte: AUTOR DESCONHECIDO disponível em http://belicosa.com.br/wp-content/uploads/2014/05/marco-
internet.png Acessado em 24.04.2015 Finalidade educacional 100 



Barreira  
limite até onde podemos ir dentro da lei: 

 

Lei 12.965/2014- Marco Civil da Internet:  
Art. 10.§ 2o O conteúdo das comunicações privadas 
somente poderá ser disponibilizado mediante ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, 
respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7o. 

101 
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Art. 11.  Em qualquer operação de coleta, armazenamento, 
guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de 
comunicações por provedores de conexão e de aplicações de 
internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território 
nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação 
brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados 
pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. 
§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em 
território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que 
pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. 

Lei 12.965/2014- Marco Civil da Internet:  
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§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as 
atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada 
no exterior, desde que oferte serviço ao público 
brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo 
grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. 

Lei 12.965/2014- Marco Civil da Internet:  
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Art. 12.  Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou 
administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11 
ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas 
de forma isolada ou cumulativa: 
 
I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas 
corretivas; 
 
II - multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo 
econômico no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, 
considerados a condição econômica do infrator e o princípio da 
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da 
sanção; 

Lei 12.965/2014- Marco Civil da Internet:  
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III - suspensão temporária das atividades que envolvam os atos 
previstos no art. 11; ou 
 
IV - proibição de exercício  das  atividades  que  envolvam os atos 
previstos no art. 11. 
 
Parágrafo único.  Tratando-se de empresa estrangeira, responde 
solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua 
filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no País. 

COMO FICA O ENFORCEMENT  QUANDO NÃO HÁ 
PESSOA JURÍDICA ESTABELECIDA NO BRASIL? 

Lei 12.965/2014- Marco Civil da Internet:  
 



Guarda de logs de acesso 

O Marco Civil determina que os 
provedores de aplicações de 
internet, constituídos na forma de 
pessoa jurídica e que exerça a 
atividade econômica de forma 
organizada a profissional, deverão 
manter os registros de acesso a 
aplicações de internet em ambiente 
controlado e sob sigilo pelo prazo de 
6 (seis) meses (Art. 15). 

Fonte: AUTOR DESCONHECIDO disponível em http://pixabay.com/en/register-keyboard-257986/ 
Finalidade educacional 106 



Responsabilidade por conteúdos  
disponibilizados por terceiros 

Com a finalidade de assegurar a 
liberdade de expressão e impedir a 
censura, o Marco Civil determinou que 
os provedores de aplicações de internet 
somente serão responsabilizados 
civilmente pelos danos dos conteúdos 
gerados por terceiros quando, após 
ordem judicial específica, não tomar as 
providências adequadas para tornar o 
conteúdo indisponível (Art. 19). 

Fonte: AUTOR DESCONHECIDO disponível em : http://pixabay.com/en/cms-wordpress-
265128/ Finalidade educacional 107 
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Art. 7º (...): 
 
(...) 
 
VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, 
tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser 
utilizados para finalidades que: 
 
a) justifiquem sua coleta; 
 
b) não sejam vedadas pela legislação; e 
 
c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de 
uso de aplicações de internet; 

Lei 12.965/2014- Marco Civil da Internet:  
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Art. 7º (...): 
 
(...) 
 
IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de 
dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas 
contratuais; 
 
X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada 
aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as 
partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas 
nesta Lei; 
 
XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de 
conexão à internet e de aplicações de internet; 

Lei 12.965/2014- Marco Civil da Internet:  
 



 Para preservar a privacidade dos demais tomadores, o 
fornecedor deve fixar em contrato como irá realizar os 
registros de atividade em seu ambiente; 

 A indexação na guarda e geração de logs é 
imprescindível para a resposta a incidentes ser a mais 
rápida e precisa possível; 

 Por quanto tempo guarda? 

Gerenciamento de logs e material periciável 
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 Os logs devem: 
 Estar disponíveis tão logo sejam criados em razão da atividade que o 

originou; 
 Não permitir alteração por terceiros após criado. Se possível, protegido 

com encriptação; 
 Contar com um sistema de controle de data e horário, para evitar o repúdio; 
 Registrar apenas o necessário; 
 Apontar o comprometimento do fornecedor em atender a pedidos 

extraordinários de dados acerca de atividades de seus tomadores em casos 
relevantes; 

 Devem ser realizados testes aleatórios de disponibilidade de logs com 
resultado enviado ao tomador. 

Gerenciamento de logs e 
material periciável 
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MCI - Regulamentação 
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Na minuta aberta à 
consulta popular estão 
sendo debatidos 
 
• Neutralidade da rede 
• Proteção e registro aos 

dados pessoais e 
privados 

• Fiscalização e 
transparência  



Fonte: Portal do Handebol. Autor desconhecido. Disponível em: http://imguol.com/c/noticias/2013/07/30/notebook-computador-nuvem-computacao-em-nuvem-cloud-computing-1375199938909_956x729.jpg. 
Acessado em 03.02.2015 (finalidade educacional). 

E como fica o uso da nuvem 
(cloud computing)? 
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Principais desafios para implementar cloud 
Controle de 

acesso. Baixa 
cultura de uso de 

senha segura 

Apagão digital Territorialidade 

Tributação Recuperação de 
dados 

Segurança da 
informação 
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Aplicações do Marco Civil nas atividades de cloud 

Quando uma empresa está sujeita ao Marco Civil? Se a: 

COLETA ARMAZENAMENTO GUARDA TRATAMENTO 

dos dados ocorrer em 

TERRITÓRIO 

NACIONAL 

deverá ser obrigatoriamente respeitada 

LEGISLAÇÃO 

BRASILEIRA 

DIREITOS À 

PRIVACIDADE 

PROTEÇÃO DOS 

DADOS PESSOAIS 

SIGILO DAS COMUNICAÇÕES 

PRIVADAS E DOS REGISTROS. 

ELEIÇÃO DO 

FORO BRASILEIRO 

115 



Impostos e contribuições incidentes sobre cloud 
Exemplo de incidência na contratação de um serviço localizado no exterior. 

Contratação do 

serviço 
Valor apenas do 
serviço: R$ 100,00 

Pagamento via cartão 
internacional 

Enquadramento de 

“Processamento de 

dados” 

Enquadramento de 

“Licença de Software” 

ISS 

IR 

CIDE/Importação 

PIS/Importação 

COFINS/Importação 

IOF 

Tributos incidentes 

Valor total 

5% 2% 

25% 

0% 

1,65% 

7,6% 

6,38% 

R$ 145,63 

15% 

10% 

1,65% 

7,6% 

6,38% 

R$ 142,63 
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Riscos no Uso de Nuvem 

Fonte imagem: DUSTWIN disponível em https://openclipart.org/detail/202312/cloud-icon acessado em 25.08.2015 (finalidade educacional) 
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Office 365 

118 Fonte: AUTORDESCONHECIDO Disponível em http://www.messageops.com/wp-content/uploads/2015/08/Office-365-Change-Management.jpg acessado em 20.09.2015 
(finalidade educacional) 



Quais dados são coletados? 
Termos de Uso e Política de Privacidade 

Conteúdos. Coletamos conteúdos de seus arquivos e comunicações sempre que 

for necessário lhe fornecer serviços. Isto inclui: os conteúdos de seus 

documentos, fotografias, músicas ou vídeos que você faça upload para um 

serviço Microsoft, [...]por exemplo: 

o assunto da mensagem e o corpo do e-mail, 

texto ou outros conteúdos de mensagens instantâneas, 

gravações de vídeo e áudio de mensagens de vídeo e 

gravações de áudio e transcrições de mensagens de voz recebidas ou de 

mensagens de texto ditadas. 

 

 
119 Fonte: MISCROSOFT disponível em http://www.microsoft.com/pt-br/privacystatement/default.aspx acessado em 21.09.2015 (finalidade educacional) 



Quais dados são coletados? 

Você pode escolher quais dados pretende que sejam 

coletados. Quando lhe forem solicitados dados pessoais, você 

pode se recusar a fornecê-los. Mas se você escolher não 

disponibilizar os dados necessários ao fornecimento de um 

serviço, pode não conseguir utilizar algumas funcionalidades 

ou serviços. 

120 Fonte: MISCROSOFT disponível em http://www.microsoft.com/pt-br/privacystatement/default.aspx acessado em 21.09.2015 (finalidade educacional) 
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Termos de Uso – Google Drive 2016 
(similar ao do Gmail, Google Photos e Whatsapp – programa 

o backup em celular android) 

Quando você faz upload, submete, armazena[...] você concede ao 
Google (e àqueles com quem trabalhamos) uma licença mundial 
para usar, hospedar, armazenar, reproduzir, modificar, criar obras 
derivadas (como aquelas resultantes de traduções, adaptações ou 
outras alterações que fazemos para que seu conteúdo funcione 
melhor com nossos Serviços), comunicar, publicar, executar e exibir 
publicamente e distribuir tal conteúdo. [...] Essa licença perdura 
mesmo que você deixe de usar nossos Serviços (por exemplo, uma 
listagem de empresa que você adicionou ao Google Maps[...] 

GOOOGLE DRIVE. Termos de Uso.  Uso comercial. Disponível em: 
<https://support.google.com/drive/answer/2450387?hl=pt-BR>. Acesso em: 16 fev. 2016. 
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Termos de Uso – Dropbox 2016 

Seus arquivos e suas permissões 

Quando usa nossos Serviços, você nos fornece informações, 
como seus arquivos e conteúdos, mensagens de e-mail, 

contatos, entre outras ("Seus arquivos"). Seus arquivos são 
seus. Estes Termos não nos dão qualquer direito sobre Seus 

arquivos, exceto os direitos limitados que nos permitem 
oferecer os Serviços.  

 

DROPBOX. Termos de Uso.  Uso comercial. Disponível em: 
<https://www.dropbox.com/pt_BR/privacy#terms>. Acesso em: 16 fev. 2016. 



Incidentes, o que fazer? 

123 
Fonte imagem: ULRIKE disponível em https://openclipart.org/detail/189864/monitor; JORGEISAAC34 disponível em 
https://openclipart.org/detail/167287/anonimous-mask; MINDUKA disponível em https://openclipart.org/detail/26503/mail; KNOLLBACO disponível em 
https://openclipart.org/detail/219445/Young; THILAKARATHNA disponível em https://openclipart.org/detail/20369/computer ; STEVEPETMONKEY 
disponível em https://openclipart.org/detail/87037/Earth 
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A proteção da Marca Digital exige 
uma equipe bem treinada e orientada 
com base em diretrizes que permitam 
respostas rápidas e juridicamente 
adequadas. 

Fonte imagem: ANDY disponível em https://openclipart.org/detail/25528/text-page-icon SONSHINE_PENGUIN disponível em https://openclipart.org/detail/214816/shield-
5; LIBERTYBUDGET.COM disponível em https://openclipart.org/detail/190698/apple-with-bite; THILAKARATHNA disponível em 
https://openclipart.org/detail/20369/computer (finalidade educacional 

Plano de Segurança da Informação 
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Monitoramento 

Fonte: TI Especialistas. Autor desconhecido. Disponível em: http://imagens.tiespecialistas.com.br/2014/07/monitoramento.jpg. Acessado em 04.03.2015 (finalidade educacional). 
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A privacidade é um dos direitos mais importantes do 
indivíduo, está protegido pela Constituição Federal de 
1988, e consiste na habilidade que o mesmo tem de 
controlar a exposição de informações sobre sua vida 

pessoal, sua intimidade, bem como a disponibilidade de 
dados sobre si mesmo, de retificar, ratificar ou apagar os 

mesmos, e de proteger a confidencialidade de suas 
comunicações, seu domicílio, sua imagem, honra e 

reputação perante terceiros. 
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CF Art. 5º, inciso XII: “é inviolável o sigilo das correspondências e 
das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 
telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses 
e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal”. 

 

Código Penal - Art. 151: “Devassar indevidamente o conteúdo de 
correspondência fechada dirigida a outrem. Pena – detenção, de 1 
(um) a 6 (seis) meses, ou multa.” (art. 154 – violação segredo)”. 

Privacidade X Proteção da Comunicação  
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O ordenamento jurídico brasileiro, em tese, proíbe o 
monitoramento, excetuando-se os casos de: 

• Prévia ciência  

• Ordem judicial  

É importante analisar cada caso e aplicar um tratamento 
específico: 

• Monitoramento de Ambiente 

• Monitoramento de Conteúdos 

A empresa pode monitorar? 



Monitoramento 
O monitoramento deve atender a sua finalidade, sendo 
utilizado sempre em conformidade com a boa-fé e o 
respeito contratual, não podendo envolver situações 
vexatória, abusiva, violações à intimidade dos 
colaboradores. 

129 
Fonte: TST disponível em http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/turma-condena-fabrica-de-refrigerantes-a-indenizar-empregado-em-r-15-mil-por-
camera-na-porta-de-vestiario acessado em 21.09.2015 (finalidade educacional) 



Modelo Cláusula - Monitoramento 

Os colaboradores estão cientes de que a EMPRESA monitora todo 
acesso e uso de seus ativos intangíveis, suas informações, marcas 
e Recursos de TIC, além de seus ambientes físicos e lógicos com a 
captura de imagens, áudio e vídeo, inclusive, com a finalidade de 
proteção de seu patrimônio e reputação e daqueles com quem se 
relacionam, de alguma forma, com a EMPRESA, realizando o 
armazenamento dos dados monitorados para fins administrativos e 
legais, bem como para colaborar com as autoridades em caso de 
investigação. 
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Medidas Disciplinares 

Fonte: Cluster2. Autor desconhecido.  
Disponível em: hhttp://files.cluster2.hgsitebuilder.com/hostgator74060/image/segurana-da-
informao.jpg. Acessado em 06.08.2015 (finalidade educacional).   
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Gravidade da 

Conduta Faltosa 

Ações Disciplinares 

Orientação 

Verbal 

Advertência 

por escrito 
Suspensão  Desligamento 

LEVE 1a Ocorrência 2a Ocorrência 3a Ocorrência 4a Ocorrência 

MÉDIA 1a Ocorrência 2a Ocorrência 3a Ocorrência 

GRAVE 1a Ocorrência 2a Ocorrência 

GRAVÍSSIMA 1a Ocorrência 





Fonte: Experian. Autor desconhecido. Disponível em: http://www.experian.com/blogs/data-breach/wp-content/uploads/2011/10/CyberCrime3.jpg. Acessado em 09.04.2014 (finalidade educacional).   

Provas Complexas 
 

 Dependem de métodos já estabelecidos de coleta, 
tamanha fragilidade que os dados envolvidos 
possuem e a dificuldade técnica de procedimentos. 

 ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013 – Diretrizes para 
identificação, coleta, aquisição e preservação de 
evidência digital. 

 Formulada a partir de metodologias já existentes; 

 Reforça a necessidade de profissional experiente; 

 Resolve tabus e recomenda o que fazer e o que 
não em caso de incidentes. 
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Cadeia de Custódia 
 
O registro da cadeia de custódia é um documento 
descrevendo, em ordem cronológica, todo o 
processo de identificação, coleta e aquisição da 
evidência digital, até o momento da localidade atual, 
além dos responsáveis. 

Fonte: PrintLaser. Autor desconhecido. Disponível em: http://www2.printlaser.com/IMAGES/PL_P03.jpg. Acessado em 09.04.2014 (finalidade educacional). 
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1. Política Pública de Segurança Digital 
2. Politicas e Normas Internas das 

Instituições (Públicas e Privadas) - Regras 
claras, escritas, divulgadas (dar ciência) 

3. Vacinas legais (avisos legais nas 
interfaces físicas e digitais) 

4. Campanhas de Conscientização 
5. Ferramentas Próprias e Equipe Treinada 
6. Procedimento Padrão de Resposta à 

Incidentes (Ação Imediata) 
7. Procedimento Padrão para Coleta de 

Provas (perícia digital) 

Blindagem Legal – PDCA técnico e jurídico 

Fonte imagem: ANDY disponível em https://openclipart.org/detail/25528/text-page-icon SONSHINE_PENGUIN disponível em 
https://openclipart.org/detail/214816/shield-5; LIBERTYBUDGET.COM disponível em https://openclipart.org/detail/190698/apple-with-bite; 
THILAKARATHNA disponível em https://openclipart.org/detail/20369/computer (finalidade educacional 
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Implementação da 
Segurança da Informação 
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 Programas completos de conscientização em 
Segurança da Informação 

 Política de Segurança da Informação, Normas e 
Termos de compromisso, principalmente tratando 
sobre Dispositivos Móveis e Acesso Remoto 
 

 Diretivas e Controles de Segurança nos Recursos 
Tecnológicos e Sistemas de Informação 
 

 Gestão de Incidentes 
 
 
 



Indicadores da  
Política de Segurança da Informação 
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INDICADORES DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Nº Indicadores Fonte 

1 Prover diretrizes e suporte para a segurança da informação ISO 27002 - 5.1 

2 A PSI deve ser suportada e apoiada pela alta direção ISO 27002 - 5.1.1 

3 Interpretação restritiva da PSI ISO 27002 - 5.1 e 18.2.1 

4 Definir segurança da informação ISO 27002 - 5.1.1 

5 
Dever de cumprir com o Código de Ética do TRE-SC e proibição de toda forma de 
corrupção, fraude, suborno, favorecimento, extorsão, benefícios e vantagens, 
nos termos da Lei n. 12.846 – Lei de Anticorrupção 

ISO 27002 -  17.1 e  Lei 
nº 12.846 

6 Propriedade da informação e dos recursos tecnológicos é do TRE-SC ISO 27002 - 8.1.2 

7 
Obrigatoriedade do uso dos recursos técnológicos para finalidade estritamente 
profissional 

ISO 27002 - 8.1.3 

8 Dever de proteção dos ativos intangíveis do TRE-SC 
ISO 27002 - 8.1.2 + 

artigo 209 e artigo 195 
da Lei 9.279/96  

9 Dever de cumprir com sigilo profissional 
Artigo 153, Código Penal 

e artigo 195 da Lei 
9.279/96 

10 Dever de classificação da informação ISO 27002 -  8.2 
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11 Dever de cumprir com o nível de segurança exigido pela classificação ISO 27002 -  8.2.1 

12 Dever de armazenamento das informações na rede do TRE-SC ISO 27002 - 13.2 e 13.2.4 

13 Previsão de uso de controles criptográficos ISO 27002 - 10.1 

14 Inventário dos recursos públicos ISO 27002 - 8.1.1 

15 Proteção da identidade digital 
ISO 27002 -9.3.1 + artigo 

5º, IV, da Constituição 
Federal 

16 
Uso de softwares e hardwares legítimos, previamente homologados ou 
autorizados 

ISO 27002 - 12.6.2 + 
Artigo 184, do Código 

Penal + Lei 9.609 (Lei de 
Software) 

17 
Uso de conteúdos legais e legítimos, sempre com a devida citação de fonte e 
autoria 

ISO 27002 - 18.1.2, 
Artigos 46 ao 48 da Lei nº 

9.610, Lei nº 9.279 + 
artigo 184, do Código 

Penal 

18 
Obrigatoriedade de uso de recursos de segurança (antivírus, antispyware, 
criptografia ou similar e firewall) e de mantê-los sempre ativos e atualizados 

ISO 27002 - 12.2 

19 
Proibição de conteúdos pessoais, pornográficos, antiéticos, ilícitos ou não 
condizentes com ambiente de trabalho 

Art. 482, CLT                                              

20 
Acesso à rede institucional somente por funcionários e pessoas prévia e 
expressamente autorizadas 

ISO 27002 - 6.2.1 e 13.1.3 
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21 Dever de mesa limpa ISO 27002 -  11.2.9 

22 Dever de tela limpa e de bloqueio do recurso ao se ausentar ISO 27002 -  11.2.9  

23 
Obrigatoriedade de redação com linguagem adequada, evitando excesso de 
intimidade e palavras no diminutivo 

Artigo 483, CLT 

24 Dever uso de dispositivo móvel de maneira ética e segura 
ISO 27002 -  6.2.1; 6.2.2; 

13.2.3; 13.2 

25 Dever de geração de backup 
ISO 27002 - 12.3 e 

12.3.1 

26 
Dever de portar sempre a menor quantidade possível de dados pelo menor 
tempo em dispositivos móveis. 

ISO 27002 -  8.3.3; 
11.2.9 

27 
Aviso que o mero acesso ao recurso e/ou à informação pode ocorrer de forma 
remota e a qualquer horário e, por si só, não configura sobrejornada nem hora 
extra. 

ISO 27002 -  6.2.2 + 
Artigo 6º, da CLT + 

Súmula 428 TST 

28 
Orientação sobre postura em Mídias Sociais, a exemplo do uso da marca e 
assuntos profissionais. 

Artigo 153, CP + artigo 
195 da Lei 9.279/96 + 
artigo 927, do Código 
Civil + artigo 5º, X, da 
Constituição Federal  
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29 
Proibição de uso de qualquer plataforma de armazenamento de dados na 
nuvem ou de Internet, a exemplo de Google Drive, SkyDrive e Dropbox para o 
upload de conteúdo do TRE-SC sem autorização. 

ISO 27002 - 13.2 

30 Requisitos para uso dos aplicativos de comunicação 

Artigo 154, Código Penal 
+ artigo 195 da Lei 

9.279/96 + 
Jurisprudência 

31 
Proibição de coleta de fotos e imagens, gravação de áudios e vídeos no 
perímetro físico do TRE-SC, bem como de seu compartilhamento  

Artigo 482, CLT + artigo 
5º, X, da Constituição 

Federal  

32 Cuidados com engenharia social ISO 27002 - 9.4.1 e 9.4.2 

33 Prevenir o vício ou dependência tecnológica 
ISO 27002 -  17.1 + 

Jurisprudência 

34 
Vedação para envio de conteúdo do Tribunal para endereço eletrônico 
particular ou de terceiro não autorizado 

ISO 27002 - 13.2; 13.2.3; 
10.1; 10.1.1 

35 
Dever observar exigências de segurança da informação nos processos de 
seleção de funcionários e contratação de terceiros 

ISO 27002 - 7.1.1 e 7.1.2 

36 
Dever de uso de cláusulas de confidencialidade e assinatura de termos/acordos 
de confidencialidade pelos terceirizados 

ISO 27002 - 13.2.4, 
Artigo 153, Código Penal 

e artigo 195 da Lei 
9.279/96 + artigo 927, 

do Código Civil 
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37 
Dever de uso de cláusulas de segurança da informação em contratos de 
trabalho 

ISO 27002 - 7.1.2; 13.2.4; 
18.1.2; 18.1.4; 8; 7.2.3 + 

artigo 927, do Código 
Civil 

38 
Responsabilidades contidas nos termos e condições de contratação continuem 
por tempo indefinido após o término da contratação, inclusive de terceiros 

ISO 27002 - 7.1.2 e 7.3 

39 Dever de descarte seguro de mídias e informações ISO 27002 -  8.3.2 

40 Previsão de processos para lidar com exceções e permissões  ISO 27002 -  9.2.2 e 5.1.1 

41 
Dever de proteção dos ambientes físicos contra acesso não autorizado e dos 
Recursos de TIC físicos contra adulteração. 

ISO 27002 - 11.1.2 e 11.2 
+ artigo 5º, XXII, da 

Constituição Federal 

42 Prever a formalização de todas as decisões críticas ISO 27002 - 8.2.2 e 13.2 

43 
Avalialçai de segurança no processo de aquisição, desenvolvimento e 
manutenção de sistemas e recursos de TIC 

ISO 27002 -  14 
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44 
Gestão de capacidade dos recursos de TIC visando garantir a sua disponibilidade 
e o seu desempenho 

ISO 27002 - 12.1.3 

45 
Gestão de mudanças visando garantir a disponibilidade, integridade e a 
confidencialidade das informações 

ISO 27002 - 12.1.2 

46 Obrigatoriedade de identificar vulnerabilidades  ISO 27002 - 12.6 

47 Procedimento para remoção de ativos 
ISO 27002 - 11.2.5; 8.1 e 

8.1.3  

48 Obrigação de formação e atuação do Comitê de Segurança da Informação 
ISO 27002 - 6 + ISO 

27001 -  5.3  

49 Publicidade da política e de suas atualizações/alterações 
ISO 27002 -  5.1.1, 7.2 e 

ISO 27.001 - 5.2 

50 
Atualização periódica dos documentos de Segurança da Informação, em intervalo 
não superior a 2 anos 

ISO 27002 -  5.1.2 + 
atualizações constantes 
da legislação brasileira 

51 Dever de educação e conscientização dos funcionários 
ISO 27002 -  17.1 + 
Artigo 482, da CLT 
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52 Responsabilidade do gestor sobre os recursos e postura de sua equipe  
ISO 27002 -  17.1 e 18.2.2 + 

Artigo 932, III, da 
Constituição Federal 

53 Dever do colaborador se manter sempre atualizado e ciente das normas do TRE-SC 
ISO 27002 -  7.2.2 b + artigo 

482, da CLT 

54 
Aviso claro e objetivo de monitoramento irrestrito, alcançando também 
dispositivos particulares que acessam o perímetro físico e lógico do TRE-SC 

ISO 27002 - 12.4.1 + Constituição 
Federal, artigo 5º, inc. IV, X, XII, XXVIII, 
XIX e XXXV + artigos. 21 a 23 do Código 

Civil e Lei de Interceptação + 
jurisprudência 

55 
Aviso claro e objetivo da inspeção física dos dispositivos, de acordo com os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 

ISO 27002 - 12.4.1 + Constituição 
Federal, artigo 5º, inc. IV, X, XII, XXVIII, 
XIX e XXXV + artigos. 21 a 23 do Código 

Civil e Lei de Interceptação + 
jurisprudência 

56 Previsão de violações e sanções, estabelecendo bases para um processo disciplinar 
ISO 27002 -  7.2.3  + artigo 2º, 

474 e 482, da CLT 

57 Aviso de que a tentativa de burlar será considerada também infração ISO 27002 -  7.2.3  

58 Dever de denuncia imediata em caso de incidente para a área competente ISO 27002 -  16.1.2 

59 Informação de que o TRE-SC irá colaborar com as autoridades ISO 27002 -  6.1.3 

60 
Os investimentos em segurança da informação  devem ser estudados e 
deliberados  

ISO 27002 -  6.1.1 e boas 
práticas          

61 Interpretação sob a égide das leis brasileiras 
ISO 27001 - 5.1 + artigo 11 do 

Marco Civil 

62 Definição de papéis e responsabilidades ISO 27001 - 5.3 

63 Listagem de legislação relevante à segurança de informação para o TRE-SC ISO 27002 - 18.1.1 

64 Glossário de Termos técnicos 
ABNT - 14724/2005, 

10520/2002 e 6023/2002 
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Implementação de  
Normas de Segurança da Informação 

 

 Norma de Aplicativos Sociais e uso de Recursos na Nuvem 
 Norma de Backup 
 Norma de Classificação da Informação 
 Norma de Correio Eletrônico 
 Norma de Dispositivos Móveis 
 Norma de Gestão de Identidade e Controle de Acesso 
 Norma de Mídias Sociais 
 Norma de Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação 
 Norma de Resposta a Incidentes 
 Norma de Uso da Internet 
 Termo de Uso do Wi-Fi 
 Politica de Privacidade 
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Gestão de Governança de TI  

• Possuir sistema de antivírus com indicadores unificado 

• Utilizar criptografia em documentos confidenciais  

• Mantenha seus aplicativos sempre atualizados, evitando 
possíveis falhas de segurança 

Boas práticas - TEM QUE TER FERRAMENTAS 
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Gestão de Governança de TI  
Boas práticas  
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Gestão de Governança de TI  
Boas práticas  
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Gestão de Governança de TI  
Boas práticas  
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152 Fonte: https://www.flickr.com/photos/ajc1/, acessada em 03/02/2015, às 11h02.  
Finalidade: Comercial 

Conformidade 
Da TI 

https://www.flickr.com/photos/ajc1/


Os processos de Tecnologia da Informação 
estão em conformidade? 

  Normas de segurança da informação estão atualizadas? 

  O portal da Cooperativa possui Termos de Uso e Política de Privacidade 
atualizados? 

  Os registros (logs) estão obedecendo os mínimos legais de guarda e detalhes 
de dados? 

 Realiza a gestão dos ativos? 

 O processo de implementação de softwares é feito de forma segura? 

 Os contratos estabelecidos estão em conformidade legal (MCI)? 

  A coleta de evidências é feita de forma a garantir integridade e a cadeia de 
custódia? 
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Dúvidas? 
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iStartcare 
 aplicativo gratuito para educar crianças em ética 

e segurança digital 
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