
 foi fundada em 2010, devido 

ao crescimento de assuntos específicos relacionados a cybercrimes e Direito Eletrônico. Assim como 

a antiga Comissão de Direito na Sociedade da Informação (CSDI), a CDECAT tem o intuito de 

contribuir para que a OAB/SP acompanhe os avanços, desenvolvimento e utilização de serviços 

avançados de tecnologia, informática, infraestruturas avançadas de comunicação e suas aplicações 

na sociedade. A CDECAT hoje é uma das comissões mais ativas da OAB/SP, oferecendo reuniões, 

seminários, apresentações de livros, exibições temáticas e produção de material intelectual. 

A Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia (CDECAT) 

EVENTOS

Além das reuniões ordinárias, a Comissão desenvolve inúmeros 
trabalhos dentro e fora da OAB/SP, com o apoio de outras 
comissões que tratam de direito e tecnologia.  Tem o apoio, 

também, de diversas entidades, renomados profissionais e escritórios 
de advocacia em todo o país, construindo uma extensa rede de 
relacionamentos. 
       Está sempre aberta a novas oportunidades para realizar parcerias e 
desenvolver projetos com entidades que tenham o interesse em 
discutir e expandir os seus conhecimentos sobre o Direito Eletrônico no 
Brasil e no mundo.

   Por meio de seu atuante presidente, Dr. Coriolano de Almeida 
Camargo e demais membros,  a CDECAT esteve presente em eventos no  
Interior e Grande São Paulo em cidades como, Sorocaba, Bragança 
Paulista, Casa Branca, Osasco, Santos, Araraquara, São Bernardo do 
Campo; além dos estados do Rio Grande do Sul (Gramado, Santa Cruz do 
Sul), Santa Catarina, Rio de Janeiro, Alagoas (Maceió), Goiás (Goiânia) e 
Brasília - DF.
   É através desses eventos e parcerias que a Comissão desenvolve um 
importante papel de educadora e disseminadora de informações, se 
tornado uma referência no assunto.

Quantidade de eventos 
realizados de acordo com cada mês

Com os eventos que promove ou participa, já alcançou mais de 10.000 

pessoas em todo o Brasil!  

a CDECAT 

Rede de relacionamentos conquistada

             Reunião Ordinária – OAB/SP om a nomeação de novas coordenadorias e novos membros e com propósito de melhor 
desenvolvimento dos trabalhos da comissão.

             Polícia Militar e o uso da tecnologia para o combate a criminalidade – São Paulo Com a presença do Comandante Geral da Polícia  
Militar  do Estado de SP, Álvaro Batista Camilo e diversas autoridades – onde pudemos mostrar a  importância da tecnologia e dos meios 
digitais  para o desenvolvimento e eficácia dos trabalhos da polícia militar no  Estado de São Paulo. 

             

– C

– 

Curso Prático de Processo Eletrônico – OAB/SP – Cujo objetivo foi mostrar a importância e necessidade de adaptação dos operadores

         do  direito, ante as novas exigências do Judiciário, além das questões de segurança sobre processo eletrônico.

Janeiro: 

Fevereiro: 

              Debate SOPA – PIPA – Maior debate On-line promovido pela IT Mídia, IT Web e CRN Brasil. 
        
              Conferência Hacking Day – Ataque e Defesa promovido pela Cultura Hacker, visando a troca de experiências  e  trabalhos acadêmicos.

Projetos realizados pela CDECAT 
em 2012Comissão de Direito Eletrônico

e Crimes de Alta Tecnologia

Março: 

              Evento “Conselho Comunitário de Segurança, Liderança, Comprometimento e Cidadania – A participação dos líderes comunitários, no  

 município” em parceria com Conseg. Juquitiba em SP.

              III Seminário Crimes nos Meios Eletrônicos e a Dignidade da Pessoa Humana  – Faculdades Integradas Rio Branco / Rotary Club/ Rotary 

Internacional e Fundação de Rotarianos – Com a participação de mais de mil alunos e profissionais de diversas  instituições nos debates sobre o  

uso das redes sociais e os aspectos legais na nova era digital.

 

24

11

07

16

09

07

28

Abril: 

            Wsif! Web Security Information Fórum - Maceió 2012 Maior evento de tecnologia da Maceió. O evento teve a participação de 5 membros

da comissão como palestrantes, levando o direito eletrônico para centenas de Advogados do Estado de Alagoas.

            IV Workshop de Tendências Tecnológicas 2012 – Mackenzie/SP  Quase  dois  mil  alunos  de  vários  cursos de  graduação  e  pós graduação 
e profissionais altamente experientes.

            Reunião Ordinária – OAB/SP Com elaboração de novos trabalhos e projetos, além de apresentação de novos candidatos a membros e   

brilhantes exposições de trabalhos.

           “I Encontro Internacional sobre o Uso de Tecnologias da Informação por Crianças e Adolescentes/Jovens Adultos: E.S.S.E. Mundo  Digital”    
Evento que contou com participação de grandes nomes do Direito Eletrônico e professores de altíssimo nível. Botafogo - Rio de Janeiro 

– 

–

– 

– 
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Além de Peritos, Professores, Autoridades das áreas do Direito e Tecnologia. 

AGENDA CUMPRIDA EM 2012
Confira todos os eventos, reuniões e solenidades especiais promovidas ou as quais tiveram a participação  da CDECAT

JUL AGO
SET

OUT NOV

ABR
MAR

0302

FEVJAN

MAI JUN

02 04 07 10 02 09 03 08 04



            Seminário OAB/SP – Interior de SP – Câmara Municipal de Itobi – Subseção da Casa Branca, o seminário contou com brilhantes exposições 
e com a participação de vários membros.

– 

–

– 

POASEC 

            O  Atual  Cenário dos  Crimes  Cibernéticos no  Brasil e  no Mundo Subseção de Casa Branca da OAB/SP 

          49° Congresso  Nacional – Escola de Pais- oportunidade na qual, pudemos levar conhecimentos a pais e alunos sobre a importância do uso 
seguro da internet para toda a família.

                      Congresso Internacional de Ciência Jurídicas de Gramado – Evento que contou com a participação de renomados professores e 

  expositores, diversas conferências e uma ampla abordagem sobre os novos desafios da Era Digital e do Direito Contemporâneo.

             Reunião Ordinária – OAB/SP  Com apresentação da nova vice presidência, novos trabalhos as serem desenvolvidos pelas coordenadorias 

 e apresentação dos novos membros já nomeados por portaria.

                             ISS World Latin America - Royal Tulip Brasilia Alvorada Congresso  que contou com a participação de excelentes professores e 

 profissionais internacionais no debate dos temas.

         Segunda Security Night sobre Crimes Cibernéticos organizado pela – Evento realizado no Rio Grande do Sul com o apoio de 
instituições de ensino superior e brilhantes e renomados profissionais.

              Os Crimes Contra a Honra na Internet - UNOCHAPECÓ – SC – Com intuito de instruir os futuros profissionais sobre os desafios e riscos da 

Era Digital e a importância do aspecto de Segurança da Informação.

Comissão de Direito Eletrônico
e Crimes de Alta Tecnologia
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Projetos realizados pela CDECAT em 2012

            Seminário Fraudes Contra os Bancos e o  Comércio Evento organizado pelos membros Dr. Walter Aranha Capanema e Dr. Erasmo 
Ribeiro Guimarães Júnior, com a presença do Advogado Sênior da Diretoria Jurídica da FEBRABAN, Dr. Eduardo Augusto Marcondes de Freitas.

– 

                           
                           
                            Seminário "Crimes nos meios eletrônicos / Perícia nos crimes de IN internet” em parceria com a Comissão OAB vai à faculdade, 
na UNIMES em Santos – 
    
               
              1º Fórum Goiano do SPED – Evento que em sua primeira edição reuniu as maiores referências de SPED.  O presidente da CDECAT foi 
debatedor da Palestra: Empreender no “PAÍS DA TRANSPARÊNCIA”. O Tal do SPED para Quem se Preocupa com a Empresa.

          Reunião Ordinária na OAB/SP – Reunião estratégica sobre o desenvolvimento de novos projetos com o intuito de melhorar o trabalho da 
CDECAT.

          Evento em parceria com a Comissão Acadêmico de Direito – O Seminário abordou temas relacionados à perícia criminal. O Presidente da 
CDECAT, Dr. Coriolano Almeida Camargo fez uma brilhante apresentação sobre o atual cenário dos crimes cibernéticos no Brasil. 

            Seminário na Universidade de Araraquara - UNIARA – Uma nova parceria da CDECAT com a Comissão OAB vai à faculdade, para apresentar e 
debater os principais temas sobre o Direito Eletrônico e Direitos Humanos. 

           Uso da Internet na Campanha Eleitoral - SOROCABA – Parceria com a OAB Seccional de Sorocaba.  Em ano eleitoral a CDECAT atrelou o tema 
eleições com tecnologia e internet e realizou um evento com brilhantes exposições. 

Com intuito de instruir os futuros profissionais sobre as mais recentes discussões e atualidades sobre o Direito Eletrônico. 

            I Seminário Marco Civil e Crimes Cibernéticos O evento promoveu a discussão do projeto de lei PL-2126/2011, inclusive os projetos 
que tipificam os crimes cibernéticos. Teve a participação de diversos professores e debatedores convidados, na OAB/SP.            

– 

             III Seminário Perícia, Propriedade Intelectual x Liberdade de Expressão – Terceira edição do brilhante evento organizado pelo membro 
da Comissão, Prof. Fernando de Pinho Barreira, com o apoio do Departamento de Cultura e eventos da OAB/SP.  

                     ICCyber 2012 - IX Conferência Internacional de Perícias em Crimes 
Cibernéticos 

Um dos maiores eventos de tecnologia de 2012.  A conferência ICCYBER 2012 
aconteceu em Brasília e teve grande repercussão na mídia. O presidente da CDECAT 
concedeu diversas entrevistas para as emissoras Rede Globo e Rede Record, e teve a 
oportunidade de falar sobre os excelentes trabalhos desenvolvidos pela Comissão e 
sua contribuição para a sociedade.
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              Seminário "Crimes nos Meios Eletrônicos / Perícia nos Crimes de Internet” na Universidade Anhembi-Morumbi OAB/SP e no dia

            na Universidade FAPAN - São Bernardo do Campo – Continuidade da parceria com a Comissão OAB vai à faculdade.

                     IV Congresso de Crimes Eletrônicos - FECOMERCIO 

Um dos principais eventos sobre Direito Eletrônico no Brasil. O evento reuniu advogados, 
professores e especialistas na área de tecnologia para discutir sobre os perigos existentes 
no ambiente virtual. Diversos membros de nossa Comissão participaram desse evento. 

              Do Direito Cibernético a Tecnologia da Informação - DDCTI – 1ª turma do Curso de 
Extensão realizado na Escola Paulista de Direito. A Vice-presidente da CDECAT, Dr.ª Lucia Tucci e o 
membro Rony Vainzof, juntamente com o Dr. Valderes Fernandes Pinheiros, foram os 
coordenadores do Curso. O Curso da EPD foi palco da realização de uma pareceria que pode dar 
novos rumos ao Direito Eletrônico no Brasil. O Advogado Criminalista Dr. Técio Lins e Silva – um dos 
redatores do anteprojeto do Código Penal e o Dr. Nelson Henrique Calandra, presidente da 
Associação dos Magistrados Brasileiros, convidaram a Dr.ª Lúcia Tucci a participar e contribuir no 
desenvolvimento do código penal para Crimes Digitais. 

            “Os novos desafios do Direito Eletrônico - Engenharia Social e Inteligência Cibernética”– Com participação de profissionais e professores 
de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, delegados digitais e profissionais de grande renome, entre advogados especialistas e peritos 

 forenses. 

            I Congresso de Direito Eletrônico OAB/SP e Departamento de Polícia  Federal. 

O evento contou com  o  apoio  institucional  do  Departamento  de Polícia Federal e contou com a 
presença de Delegados Federais e a participação de quase 200 membros. 

Junho: 

             Direito Eletrönico e uma Visão dos Crimes de Alta Tecnologia
           
             Evento ALFA/FADISP – 1º Seminário de Direito Eletrônico e Inteligência Cibernética.
 
             Seminário – Propriedade Intelectual e Liberdade de Expressão.

             Isaca-RJ romove debate sobre desafios do setor de segurança

            Raio X do Ensino Brasileiro – Bullying nas Escolas – Aspectos Éticos e Jurídicos  FAAP

                   
          XX Simpósio Nacional de Direito de Gramado/RS – Estiveram presentes professores de todo o Brasil e de 1.300 conferencistas e mais

de 5 mil  participantes Além de disseminar conhecimentos, apresentamos os novos desafios sobre o Direito Eletrônico. 

– P

–

– 

Maio: 
02

11

08

17

17

25

29            Sessão Solene de Lançamento da terceira e Nova Edição – Revisada e Ampliada da Cartilha de 
Uso Seguro da Internet para Toda a  Família

Nesse evento cumprimos as metas solicitadas para relançamento da cartilha da Comissão.  Contamos 
com o apoio de vários  membros, Instituições de ensino  e escritórios de advocacia.



      IV Seminário OAB/SP – ALFA-FADISP ”Crimes nos Meios Eletrônicos e a Dignidade da Pessoa Humana” – O evento teve excelentes 
apresentações sobre temas relacionados ao Direito Eletrônico e Cybercrimes não somente no cenário nacional, mas também internacional.  
Participação de advogados e professores de importantes instituições, como PUC, Mackenzie e FGV.

            II Seminário Estadual de Direito: Temas Polêmicos – Grande evento jurídico realizado com o objetivo de proporcionar a constante 
atualização dos estudantes e profissionais de direito do sul do país. Aconteceu durante a Oktoberfest 2012, na Cidade de Santa Cruz do Sul, com a

 Camargo, Prof. André Agne Domingues, Prof. Fernando De Pinho Barreira.

                         21ª Edição Congresso CNASI Latino Americano – O congresso aconteceu em São Paulo e teve a participação dos membros Dr. Ruy 
Brito Cabral de Morais e Dr. Walter Aranha Capanema.  Por meio de suas brilhantes exposições, a CDECAT esteve mais uma vez presente em um 
evento importante de Tecnologia e Segurança da Informação alcançando milhares de pessoas. 

                                                                                                                                        
                                                                                                                                         V Congresso Internacional de Direito Eletrônico 

                                                                                                             Evento    promovido    pelo    Instituto    Brasileiro   de   Direito Eletrônico,  na  Escola  
                                                                                                             Paulista  de  Direito  em  São Paulo. 
                                                                                                             O  tema  do  Congresso  foi:   Desafios para o século XXI e contou com a exposição de 
                                                                                                             importantes  autoridades do Direito, Tecnologia e Segurança da Informação. 

         
            I Seminário Os Bancos e os Crimes de Alta Tecnologia – O Impacto Econômico-Social e a Legislação”– Evento realizado na sede da OAB/SP 
com a participação de vários membros e a presença do Dr. Eduardo Augusto Marcondes de Freitas – Advogado Sênior da Diretoria Jurídica da 
FEBRABAN.

          Congresso de Direito Eletrônico da Escola Superior de Advocacia em parceria com a ALFA-FADISP – Evento realizado em Goiânia com a 
presença do Presidente da Comissão, Dr. Coriolano de Almeida Camargo, e o membro Prof.º Fernando de Pinho Barreira. Ambos ministraram 
palestras e evidenciaram o importante trabalho realizado pela da CDECAT. 

 
presença do Dr. Coriolano Almeida

 

          I Seminário O uso ético e legal dos meios digitais nas escolas e universidades – O Seminário, realizado na OAB/SP, teve como objetivo 
discutir a polêmica questão do uso dos meios digitais nas escolas e universidades, ponderações sobre os recursos eletrônicos como instrumentos 
de aprendizado, o uso éticos dos mesmos e as consequências legais do uso indevido. 

             Congresso, Exposição e Premiação Security Leaders 2012 – Consagrado o maior evento de Segurança da Informação e Risco, o Security 
Leaders apresentou debates e cases de sucesso. Reuniu diretores e executivos do mercado de Tecnologia e Segurança da Informação, com 
aproximadamente 700 participantes na platéia e 1000 espectadores virtuais.

          VI Congresso Internacional de Direito de Torres – Importante evento da área jurídica realizado no Rio Grande do Sul, com a presença de 
profissionais e professores renomados na área do Direito. Estiveram presentes aproximadamente 800 alunos de pelo menos 50 instituições de 
ensino de todo o país. 

          I Seminário o Direito Eletrônico e os Novos Desafios da Comunicação na 
Internet como Forma de prevenir Riscos Operacionais. 

Em sua primeira edição o evento contou com a participação de Advogados e 
profissionais da área de tecnologia e comunicação. As palestras e debates 
discutiram assuntos relacionados à segurança da informação dentro das 
empresas, o uso das mídias sociais no ambiente organizacional e suas 
consequências, além de fazer um ponte entre a área de Direito e Comunicação.
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 Esses conhecimentos são transmitidos através de livros, cartilhas e artigos, além de contribuições para diversos 
veículos de comunicação - impressos e televisivos - como fonte de informação.

Com o intuito de expandir os conhecimentos específicos de sua área de atuação, os 
membros da Comissão elaboram diversas publicações e contribuem para diversos veículos 

de comunicação.

Jornais e Revistas: 

Entrevistas para Televisão

Artigos: 
18 artigos escritos pelos membros da CDECAT em sua 

página no site da OAB/SP.

Livros: 

‘’As múltiplas faces dos Crimes Eletrônicos e dos 

Fenômenos Tecnológicos e seus reflexos no universo 

Jurídico" - por Coriolano Aurélio de Almeida Camargo 

Santos e Ewelyn Schots Fraga.

Contribuições para a imprensa

Cartilhas: 

‘’Recomendações e Boas práticas 

para o uso seguro da Internet

 para toda a família’’ - 3º Edição.
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em 2012

Outubro: 

           II Simpósio de Informática Jurídica e Direito Eletrônico Importante evento realizado pela OAB de Santos, com a participação do presidente 
da CDECAT, Dr. Coriolano de Almeida Camargo, apresentando o tema "O Atual Cenário dos Crimes Cibernéticos e os Novos Fenômenos da Era da 
Sociedade da Informação".

        I Seminário a Tributação, os Meios Eletrônicos e o Estado Digital – Evento realizado na Sede da OAB/SP com o objetivo de promover a 
discussão sobre os impactos das inovações tecnológicas tributárias implantadas pelo Estado para a sociedade e o relacionamento do cidadão com 
o Estado por meio eletrônico. 

– 03

11

Contribuição
Thamyris Cardoso
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