
 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
Escola Paulista de Contas Públicas 

 
 

8ª JORNADA DE PRIVACIDADE 
Lei Geral de Proteção de Dados 

 
LIVE pelo canal da EPCP no YouTube: 

streaming.tce.sp.gov.br/lives  
 
 

Haverá emissão de certificado aos participantes. 
(mais informações no fim desta programação) 

 
Público-Alvo: Servidores de Tribunais de Contas, servidores municipais e 

estaduais, advogados e demais interessados no tema 
 
 

ABERTURA 
 

FABIO CORREA XAVIER 
Diretor Técnico do DTI 

 
 

PEDRO PALOMARES 
Encarregado de Dados do TCESP 

 
 

PALESTRANTE 
 

FERNANDO ANTONIO TASSO 
Juiz de Direito Assessor do Gabinete da  

Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo 
 
 

Data: 28/04/2022 
Horário das 10h00 às 12h00 

 
 

OBJETIVO 
 

A Jornada de Privacidade é uma série de lives que propõe trazer especialistas 
para discorrer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), principalmente 
em relação ao seu impacto no setor público.  
 
Em seu segundo ano, a 8ª Jornada de Privacidade traz o Juiz de Direito Fernando 
Antonio Tasso para proferir palestra sobre as políticas públicas municipais de 
fomento à proteção de dados pessoais pelo setor privado. 
  
 
 
 

http://streaming.tce.sp.gov.br/lives
http://streaming.tce.sp.gov.br/lives


SOBRE O PALESTRANTE 
 
FERNANDO ANTONIO TASSO 
Juiz de Direito Assessor da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo. 
Especialista em Gestão e Governança de Tecnologia da Informação pela FIAP. 
Doutorando em Direito Empresarial na UNINOVE.  
Juiz formador de magistrados habilitado pela Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM. 
Coordenador de Direito Digital da Escola Paulista da Magistratura - EPM. 
Professor de Direito Constitucional no curso de graduação da UNINOVE. 
Professor convidado da pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados 
Pessoais na USP-RP, PUC-SP, EPD, EBRADI e INSPER. 
  
Emissão de Certificado 

 
Para emitir o certificado é necessário ter cadastro no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) da Escola Paulista de Contas Públicas e acessar a página 
do curso.  
Curso no AVA: https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=464 
Instruções para o cadastro: https://bit.ly/3wm2o8s  

No fim da transmissão será disponibilizado um formulário de avaliação no AVA, 
que deverá ser obrigatoriamente preenchido para liberar o certificado de 
participação correspondente à live avaliada. Esse formulário ficará disponível 
apenas por 24 horas contadas a partir do horário previsto para o término da live. 

Demais orientações para a emissão do certificado serão disponibilizadas no chat 
da live no canal da EPCP no YouTube 

Caso não tenha interesse em receber o certificado, basta acessar o seguinte link 
para assistir à live: http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/ 

https://ead.tce.sp.gov.br/moodle/course/view.php?id=464
https://bit.ly/3wm2o8s
http://streaming.tce.sp.gov.br/lives/

