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APRESENTAÇÃO

Cristina Sleiman
• Sócia da PECK SLEIMAN EDU

• Sócia majoritária do escritório Cristina Sleiman Sociedade de Advogados.

• Advogada e pedagoga

• Mestre em Sistemas Eletrônicos pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

• Extensão em Direito da Tecnologia pela FGV/RJ

• Educadora Virtual pelo Senac SP com Simon Fraser University (Canadá)

• Curso livre “Introduction to International Criminal Law”

• Diretora pedagógica do Instituto iStart• Diretora pedagógica do Instituto iStart

• Presidente da Comissão Especial de Educação Digital da OAB/SP 

• 2ª vice‐presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SP

• Membro da Comissão de Direito Antibyllying da OAB/SPy y g /

• Membro do Grupo de estudos Temáticos de Direito Digital e Compliance da FIESP

• Mediadora certificada pelo CNJ

• Professora da pós‐ Direito Digital e Compliance da Faculdade Damásio 

• Professora da pós  Gestão de Segurança da Informação na Faculdade Impacta de Tecnologia.

• Coautora do Audiolivro e pocket book “Direito Digital no Dia a Dia” 

• Coautora do da Cartilha Boas Práticas de Direito Digital Dentro e Fora da Sala de Aula

• Coordenadora e coautora do “Guia de Segurança Corporativa da OAB/SP”• Coordenadora e coautora do  Guia de Segurança Corporativa da OAB/SP

• Autora do Guia do Professor – Programa de Prevenção ao Bullying e Cyberbullying OAB SP

• Autora do Guia de Educação Digital em Condomínios OAB SP

• Idiomas: Inglês
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Família Digital Conectada
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Liberdade de Expressão?

4
Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/ofensas‐pelo‐whatsapp‐rendem‐ate‐r‐
13‐mil‐de‐indenizacao‐na‐justica‐veja‐casos.ghtml ‐ Acesso em: 11/05/2017



Liberdade de Expressão?

5Fonte: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/11/13/tecnologia/1479058225_674360.html ‐ Acesso em: 
11/05/2017



CYBERBULLYING

Fonte: http://www.huffpostbrasil.com/2017/04/18/estudantes‐elegem‐vadias‐da‐semana‐em‐colegio‐de‐sao‐
paulo‐e‐a_a_22044744/ ‐ Acesso em: 11/05/2017
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Fonte: http://www.huffpostbrasil.com/2017/04/18/estudantes‐elegem‐vadias‐da‐semana‐em‐colegio‐de‐sao‐
paulo‐e‐a_a_22044744/ ‐ Acesso em: 11/05/2017



CASE

"Os autores são menores, mas nem eles nem seus responsáveis mostram
iê i d fi di di i ãconsciência do que fizeram, arrependimento ou disposição para reparar

o dano. Ao contrário, defenderam o que fizeram, como ato normal e
justificado!!“ (trecho da decisão)

7Fonte: http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI253783,91041‐
Pais+de+alunos+sao+condenados+por+ofensa+dos+filhos+a+professora+em ‐ Acesso em: 14 jun. 2017



CASE

Eliana declarou que se sentiu
ofendida ao ler uma postagem naofendida ao ler uma postagem na
web, que supostamente foi
publicada pela adolescente e quepublicada pela adolescente e que
dizia: “essa Eliana tem que morrer
mesmo” Além disso a professoramesmo . Além disso, a professora
argumenta que havia outras
mensagens de conotaçãomensagens de conotação
depreciativa e humilhante.

8
Fonte: http://g1.globo.com/mato‐grosso/noticia/2013/11/professora‐de‐cuiaba‐
processa‐aluna‐por‐se‐sentir‐ofendida‐em‐rede‐social.html ‐ Acesso em: 14 jun. 2017.



CASE

Di ã t‐ Discussão entre 
professor e aluna na 
sala de aula;;

‐ Toda a conversa foi 
gravada;
Al fi‐ Alunos fizeram 
baixo assinado para 
a reitoria e 
gravaram um vídeo 
para divulgar

9
Fonte: http://www.revistaforum.com.br/2016/10/24/professor‐universitario‐e‐denunciado‐apos‐
ofensas‐sexistas‐contra‐pesquisadora‐vagabunda‐e‐sapatona/ ‐ Acesso em: 14 jun. 2017



Pornografia Infantil

10
Fonte: http://beta.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2017/04/professor‐e‐indiciado‐por‐‐trocar‐
nudes‐‐com‐aluna‐de‐14‐anos‐1014042637.html ‐ Acesso: 11/05/2017



CANAIS DIGITAIS

• Caminhos:
Planejamento‐ Planejamento

‐ Engajamento
‐ Metodologias 
(desafios)(desafios)

‐ Incentivo à praticas 
positivaspositivas

Fonte: http://g1.globo.com/sp/campinas‐regiao/concursos‐e‐emprego/noticia/2017/03/demissao‐
por‐justa‐causa‐e‐risco‐para‐quem‐usa‐redes‐sociais‐sem‐filtro.html ‐ Acesso em: 15 ago. 2017.



GRUPOS NO WHATSAPP

1. De alunos
2. De mães
3. Alunos (mães se 
envolvem)
4 D ã ( d4. De mães (quando
tem professora que é 
mãe também))
5. De professores
(quando criado de fato

ó itcom propósito
educacional para uma
atividade))
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Grupo de Whatsapp dos paisGrupo de Whatsapp dos pais
Situação 2 ‐ Conversa em digital

Vamos lembrar de por desodorante nas crianças? 

Pior que menino fedorento é menina com 
perfume barato.perfume barato.

Mas nem todo mundo é perua para ter tempo de 
ficar no shopping comprando perfume caro!ficar no shopping comprando perfume caro!

Cuidado! Tudo que está escrito é provaCuidado! Tudo que está escrito é prova 
jurídica e responsabiliza. E envolve os 

demais.demais.
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Grupo de Whatsapp dos paisGrupo de Whatsapp dos pais
Situação 2 ‐ Conversa em digital

Que absurdo isso de paralisação da escola! 

Na verdade é pura desculpa pra não ter aula.

É um bando de professora vagabunda isso sim!

Uso de termos pejorativos, difamatórios,Uso de termos pejorativos, difamatórios, 
discriminatórios são evidências de crime 

contra a honra.contra a honra.

14



Conversa entre Professor e Responsável Legal porConversa entre Professor e Responsável Legal por 
WhatsApp

Situação – Foto de Perfil Inapropriada

Bom dia Prof. tudo bem? 

Bom dia, Mãe. Conforme combinado, hoje vamos
fazer a revisão da matériafazer a revisão da matéria.

Ok d d MOk, ando preocupada com as notas. Mas espero 
que a aula de revisão seja na sala de aula né?

Cuidado com a foto de perfil. Ela pode 
prejudicar seu relacionamento com o cliente.
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E como fica a questão q
pessoal x profissional?p p

16Fonte:



LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Qual é o limite?

ABUSO DE DIREITO 
(ART. 187, CC)

i l ã d di itviolação dos direitos 
personalíssimos (imagem, 

honra intimidade ehonra, intimidade e 
privacidade – art. 5º, X, CF)

17Fonte: https://tatisatotrotamundos.files.wordpress.com/2013/07/zip‐it‐
trotamundostatisato.gif?w=640 – finalidade educacional. Acesso em: 14 jun. 2017



LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Qual é o limite?

Art. 187. Também cometeArt. 187. Também comete 
ato ilícito o titular de um 
direito que, ao exercê‐lo, q , ,
excede manifestamente os 
limites impostos pelo seu p p
fim econômico ou social, 
pela boa‐fé ou pelos bons 

costumes.

18Fonte: https://tatisatotrotamundos.files.wordpress.com/2013/07/zip‐it‐
trotamundostatisato.gif?w=640 – finalidade educacional. Acesso em: 14 jun. 2017



CANAIS DIGITAIS

Quais são os canais oficiais da instituição?

Onde estão as 
políticas e normas 
de ética e de boas 

condutas?

‐ Site?
‐ Facebook?
‐ Instagram?
‐ YouTube?
‐ LinkedIn?
‐ Grupos no WhatsApp?

19



DOCUMENTOS

Atualmente, há dois tipos de registros quando da ocorrênciaAtualmente, há dois tipos de registros quando da ocorrência 
de um incidente:

• OFICIOSO
“papo de corredor que passou

• OFICIAL
“Registro de Atendimento aospapo de corredor que passou

para o digital”
Registro de Atendimento aos
Pais”
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Texto Post Documento

P !Atenção Prova!Atenção
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LEI Nº 13.185/2015

• Lei que institui o Programa de Combate à intimidação
Sistemática (Bullying)Sistemática (Bullying)

• Entrou em vigor em fevereiro de 2016
• O Programa fundamentará ações do Ministério da Educação
e Secretaria Estaduais e Municipais de Educação

• Trouxe responsabilidade no combate ao bullying para
estabelecimentos de ensino, clubes e agremiações

tirecreativas
• Não trouxe indicativos de punições expressos
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RESPONSABILIDADE

‐ Contrato
N ‐ Contrato de‐ Normas e 
Políticas 
Internas

Contrato de 
Matrícula

‐ Regimento 
lInternas 

para 
Educadores

d

Escolar
‐ Demais 

Normas e‐ Termo de 
Confidencial
idade

Normas e 
Políticas para 
Pais e Alunos 

932 CCidade
‐ Art. 932, III, 

CC 

‐ Art. 932, IV, CC 

A t 186 187 932 I CC
23

‐ Art. 186, 187 e 932, I, CC



QUAL O PAPEL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO?

INFORMAÇÃO
EDUCAÇÃO
DILIGÊNCIA

IMPARCIALIDA
DISCRIÇÃO

IMPARCIALIDA
DE

Fonte: J_ALVES, disponível em https://openclipart.org/detail/49363/blackboard; DTRAVE 
disponível em https://openclipart.org/detail/6024/cartoon‐computer‐and‐
desktop;KATTEKRAB disponível em https://openclipart.org/detail/27330/brick‐wall‐texture 
A d 22 07 2015 à 12h (fi lid d d i l)
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Desafios – Escola Digital

d d l• Mudança de Cultura
• Nova Infraestrutura tecnológica para og p
ensino aprendizagem

• Necessidade de atualização das Normas e• Necessidade de atualização das Normas e
Políticas Internas bem como do contrato
de matrículade matrícula

• Conscientização e Capacitação das 
Equipes (Educadores e funcionários –
devem dar o exemplo)
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A TENOLOGIA não pode ser a vilã! 
O problema está no comportamento do usuário (na 
Educação).

Como fazer uso de
Tablets e CelularesTablets e Celulares
nas Escolas de
forma ética,
saudável, segura,
dentro do plano de
aula comaula, com
controles, para
melhoria do

http://www escolacomcelular org br/

ensino‐
aprendizagem,
sem correr riscos

26

http://www.escolacomcelular.org.br/sem correr riscos
jurídicos?



Qual a 
idade do 
Aluno?

Até 12 anos incompletos é p
criança (art. 2 do ECA)

Fonte imagem: SIXSIXFIVE disponível em https://openclipart.org/detail/211794/matticonsmultimediaplayeripod; 
disponível em https://openclipart.org/detail/167135/câmera; JHNRI4 disponível em GSAGRI04 
https://openclipart.org/detail/183646/iphone‐5s‐gold; ANDREW_R_THOMAS disponível em 
https://openclipart.org/detail/177255/simple‐cell‐phone ; acessado em 21.08.2015 (finalidade educacional)
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13 13
16 anos

13 anos 13 anos com
consentimento

dos paisdos pais
Periscope Snapchat Pokémon Go

18 anos
CircleInstagram Facebook

Google Twitter Foursaquare

Whatsapp

Tinder
Ask.fm KiwiVine

HappnMusical.ly
Criar canal

Termos de Uso verificados em 02.02.2016 Não há idade mínima 
d fi id t d

28

definida nos termos de uso



A tecnologia deve agregar valor e se tornar uma aliada no processo tec o og a de e ag ega a o e se to a u a a ada o p ocesso
de aprendizagem.

• Fundamental estabelecer Políticas para existir uma COERÊNCIA

t di i d d I E t l i áti
Educação digital: privacidade, Educação digital: privacidade, 

entre direcionadores da I.E. com as tecnologias e práticas

adotadas na sala de aula pelo Professor. A Tecnologia deve fazer
responsabilidade (direitos e deveres), 
segurança técnica e comportamental
responsabilidade (direitos e deveres), 
segurança técnica e comportamentalp g

parte do processo de aprendizagem.
segurança técnica e comportamental, 
Cyberbullying e acima de tudo valores. 
segurança técnica e comportamental, 
Cyberbullying e acima de tudo valores. 

• Fundamental trabalhar na capacitação e orientação do corpo

docente no que diz respeito ao uso da tecnologia em sala de aula.
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O que não deve ser dito Nunca O que pode ser dito E registrado

CUIDADOS COM A LINGUAGEM: TEMOS UMA CARTILHA ORIENTATIVA 
SOBRE ISSO?

O que não deve ser dito... Nunca 
registrado por um Educador, 
Coordenador, Funcionário

O que pode ser dito... E registrado

“Q l h á i d ?” “Q l h á i d l ?”“Qual o horário do nosso encontro?” “Qual o horário da aula?”

“Beijos”, “saudade de vc” “Abs”, “até”, “tchau”

“oi linda, como vc esta?” “oi (nome do aluno ou aluna), como vc 
esta?”

“aquele aluno é selvagem” “aquele aluno tem problemas 
disciplinares ou tem dificuldades de 
comportamento que estão sendocomportamento que estão sendo 
trabalhadas”

“aquele aluno é mimado” “aquele aluno possui um ambiente 
f ili d t ãfamiliar de super proteção com 
dificuldade de responder a comandos 
de autoridade e disciplina”

“aquela mãe é uma louca, uma 
surtada”

“aquela mãe possui necessidade de 
atendimento especial por variações 
emocionais quando o assunto envolve 
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o filho”



SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO – Check‐List

1 A escola faz o aviso legal de ambiente monitorado (coloca a placa na1. A escola faz o aviso legal de ambiente monitorado (coloca a placa na
entrada da escola, aviso no contrato de matrícula, contrato com
funcionários)

2 O it d i tit i ã d i i T d U P líti d2. O site da instituição de ensino possui Termos de Uso e Política de
Privacidade?

3. A instituição promove a guarda dos dados de acesso à internet,ç p g ,
inclusive dos visitantes? Se sim, como é feita? (Marco Civil da Internet e
Regulamento nº 8.771/2016)

4 No regimento interno há previsão da responsabilidade dos pais e dos4. No regimento interno, há previsão da responsabilidade dos pais e dos
professores acerca do uso ético, legal e seguro dos recursos
tecnológicos?

5. Há um código de boa conduta para as redes sociais?
6. Há normas internas discorrendo sobre o uso dos e‐mails (pessoal e/ou

profissional) e dos recursos tecnológicos?profissional) e dos recursos tecnológicos?
7. Há cláusulas ou termos de confidencialidade nos contratos com

terceirizados e uso de NDA?
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Ética e Segurança Digital começaÉtica e Segurança Digital começa 
na Escola

Campanhas de Educação 
b i li i ibaixe aplicativo gratuito 

ISTARTCAREISTARTCARE
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Obrigado!
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39Fonte:


