BLINDAGEM
LEGAL DE CIO
A TI deve estar alinhada com a estratégia do negócio e
atuando em conformidade com as leis em vigor. O que o CIO
de hoje precisa observar para garantir a implementação das
melhores práticas de Governança, Riscos e Compliance (GRC)?

ROAD MAP DA BLINDAGEM LEGAL DO CIO
1. Governança
• Gestão de Contratos e SLAs com controles para recuperação de receita quando há descumprimento dos níveis e padrões
de qualidade acordados.
• Capacitação contínua do time de TI em temas novos, como o desenvolvimento seguro de aplicativos, uso de recursos
na nuvem, coleta e guarda adequada de provas digitais, em conformidade com a lei para uso no judiciário, privacidade e
monitoramento no ambiente de trabalho, além dos impactos do Marco Civil da Internet na rotina da empresa.

2. Riscos
• Prevenção - Campanha de conscientização para uso ético, seguro, saudável e legal dos recursos digitais corporativos,
bem como de recursos particulares em modelo de BYOD, CYOD, Mobilidade e uso de Nuvem.
• Mitigação – Ações pontuais para prevenir vazamento de informação, evitar riscos trabalhistas com impacto ﬁnanceiro
relacionados ao uso de recursos de TIC (hora extra e sobreaviso), combater fraudes eletrônicas, e realizar anualmente uma
análise técnica-legal de riscos nas contratações de TIC que envolvem processos críticos do negócio e ativos intangíveis
como Marca, Reputação, Bases de Dados, Códigos Fontes, Conhecimento (know-how e transferência de tecnologia).
• Resposta – Implementação de procedimentos de resposta à incidentes (são mais de 30 tipos de incidentes envolvendo
recursos de TIC no ambiente corporativo).

3. Compliance
• Atualização das Políticas, Normas e Procedimentos Corporativos para estar em conformidade com a legislação brasileira:
o Lei n.º12.965/2014 (Marco Civil da Internet)
o Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)
o Lei nº 12.850/2013 (Investigação e produção de Provas)
o Decreto n.º 7962/2013 (Lei do Comércio Eletrônico)
o Leis de nº 12.735 e 12.77/2012 (Crimes Eletrônicos)
o Decreto n.º 7.845/2012 (Tratamento da Informação Classiﬁcada)
o Lei nº 12.551/2011 (Lei Home Ofﬁce e Teletrabalho)
o Lei nº 12.527/2011 (Lei Acesso a Informação)
o Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais)
o Lei nº 9.609/1998 (Lei de Software)
o Lei n.º 9.296/1996 (Lei de Interceptação)
o Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial)
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Programa É Legal?
A Dra. Patricia Peck entrevista diversos convidados especiais, tais como o ﬁlósofo Luiz Felipe
Pondé, o humorista Marco Luque, o economista Samy Dana, o especialista em segurança
Paulo Pagliusi, para falar de temas como Vingança Digital, Comércio Eletrônico, Pirataria,
Crimes Digitais e muito mais.
Acompanhe nas mídias sociais! Inscreva-se:
www.youtube.com/programaelegal
Curta: www.facebook.com/programaelegal
Siga: www.twitter.com/programaelegal
Fale conosco: falecom@programaelegal.com.br

Brasil Post
Acompanhe a coluna da Dra. Patricia Peck Pinheiro, especialista em Direito Digital, no Brasil Post, sobre
Cultura e Inovação Digital, versão brasileira da Editora Abril do maior jornal digital do mundo The Hufﬁngton
Post.
www.brasilpost.com.br/patricia-peck-pinheiro

Curta www.facebook.com/PPPTreinamentos e acompanhe os
principais assuntos referentes à Sociedade Digital, além da
agenda de cursos ministrados por experientes e renomados
proﬁssionais especializados em Direito Digital.

Instituto voltado para promover inclusão digital por meio da
educação e discussão de assuntos relacionados à ética, direito,
cidadania e Tecnologia. Idealizador do projeto Família mais
Segura na Internet. Participe! Acesse www.istart.org.br

SAIBA MAIS
Visualize a imagem ao lado com um leitor de QR Code em seu celular e acesse
conteúdos relacionados ao Direito Digital e Segurança da Informação.
Você pode ainda visualizá-los em www.pppadvogados.com.br/conteudosvip
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