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EVENTO: 40ª. Conferência dos Privacy Commissioners e  Autoridades de  Proteção 
de  Dados Pessoais, realizada entre os dias 23 e 25 de outubro de 2018, em Bruxelas – 
Bélgica. 
 
 
A Conferência Internacional de Comissários de Proteção e Privacidade de Dados 
(ICDPPC) é um fórum que reúne as autoridades que integram o EDPB – European Data 
Protection Board, e observadores, sendo importante for de atualização e troca de 
experiência multisetorial sobre a matéria de privacidade de dados. 
 
Além disso, a visão do ICDPPC é manter um ambiente no qual as autoridades de 
privacidade e proteção de dados em todo o mundo possam efetivamente atuar para 
cumprir seus mandatos, tanto individualmente quanto em conjunto, através da difusão 
de conhecimento e conexões de apoio. 
 
A Conferência se reuniu pela primeira vez em 1979 e, há quase quatro décadas, tem 
proporcionado liderança internacional à proteção de dados, privacidade e liberdade de 
informação. Ele faz isso conectando os esforços de 115 autoridades de privacidade e 
proteção de dados de todo o mundo. 
 
Esta Conferência foi realizada nas instalações do Parlamento Europeu e reuniu não 
apenas as Autoridades de Proteção de Dados, como também vários profissionais ligados 
à área de privacidade. Este evento teve como principal tema a discussão do futuro da 
privacidade na rede, pugnando por valores éticos de respeito a direitos humanos e dos 
consumidores, além das etapas já seguidas desde a implementação do GPDR – 
regulamento Geral de Proteção de Dados, seus impactos na vida das empresas, 
administrações públicas e consumidores em geral, e necessários desdobramentos. 
 
É de se ressaltar que a Conferência contou com a participação, de vários especialistas 
na área, além da presencial ou remoto pronunciamento de importantes personagens 
políticos e empresaria, como o Rei Felipe VI, da Espanha, Guido Raimondi, Presidente 
do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, Tim Cook, CEO da Apple, Mark Zuckerberg, 
CEO do Facebook e Sundar Pichai, CEO da Google. 
 
A conferência foi precedida de vários eventos laterais, sendo que assistimos às sessões 
que apresentaram a) Apólices de Seguro de Preteção de Dados, em que corretores 
especializados apresentaram tais apólices e coberturas, especialmente na Alemanha e 
Holanda. 
 
Também participamos do Workshop: “Latam & EU: Data Protection in a Globalized 
World”, com a participação brasileira do Dep. Orlando Silva e do Bruni Bioni, versando 
sobre a Lei Brasileira de Proteção de Dados. 
 
 



 
Nossa participação no evento deveu-se, especialmente, pela recomendação feita pelo 
Prof. Glaser, para atendermos (como representante do CGI.br) à reunião proposta pelo 
European Data Protection Supervisor (EDPS), por seu responsável para a América Latina, 
Bruno Giancarelli. 
 
Na ocasião, foi ressaltada a importância de o Brasil vir a instituir a sua Agência Nacional 
de Proteção de Dados. Aproveitamos a oportunidade para formular indagação sobre a 
eventual possibilidade de participação do CGI.br como membro observador da 
Conferência, bem como do EDPB – European Data Protection Board, que congrega as 
distintas autoridades de proteção de Dados da Europa. Foi-nos dito que seriam 
levantadas as condições de postulação e possível deferimento, bem como foi anunciada 
a visita dos representantes do EDPS ao Brasil, possivelmente em fev/2019, quando se 
solicitou que o CGI organizasse uma agenda de trabalho. O Assessor Bruno Bioni ficou 
de manter contato com os representantes do EDPS para seguimento dessa pauta. 
 
Por fim, anotamos a alta qualidade do evento, contando com excelente organização, 
instalações suntuosas e possibilidade de contatos muito importantes e variados. 
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