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SEMINÁRIO ATUALIDADES NO DIREITO ELETRÔNICO 

Evento contará com exposições do Dr. Aleksander Mendes Zakimi; Dr. Elton Renan Freitas Leão; Dra. Sheila De Souza 

Rodrigues; Dra. Thamyris Correa Cardoso; Sr. Sidnei Curzio Junior. 

Promoção

Comissão do Acadêmico de Direito da OAB SP

Coordenadoria de Direito Eletrônico da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB SP

Coordenadoria Jovem da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB SP

Apoio 

Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB SP

Presidente: Dr. Coriolano Aurélio de Almeida Camargo

Departamento de Cultura e Eventos da OAB SP

Diretor: Dr. Umberto Luiz Borges D’Urso 

Local: Salão Nobre da OAB SP - Praça da Sé, 385 – 1o andar Centro – S

Inscrições:  Mediante a doação de uma lata ou pacote de leite integral em pó – 400g, no ato da inscrição.

Link para inscrição: http://www2.oabsp.org.br/asp/cultura.asp?pg=2.3.1&pgv=a&portlet=1&id_cultural=13323

N

 

o dia 14 de junho a CDECAT promoveu o  III  SIMPÓSIO NACIONAL DE DIREITO ELETRÔNICO E CRIMES DE ALTA TECNOLOGIA DA OAB SP E 
ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL. O evento contou com a participação de especialistas e renomados professores, que incitaram 
produtivas discussões com o público presente sobre a legislação de Crimes Eletrônicos.

O evento, dividido em dois blocos, apresentou diversos temas. Os especialistas falaram sobre a violação de dispositivos informáticos regulamentado pela lei 
nº 12.737, que tem sido alvo de dúvidas, críticas e questionamentos e toda a problemática relacionada ao Princípio da Legalidade que além do status lege, 
tem força constitucional (art. 5º, inciso XXXIX CF) e pressupõe a taxatividade do texto legal, não havendo possibilidade de atribuição de variadas 
interpretações. 

Com posicionamentos antagônicos o Delegado Carlos Sobral e o professor Spencer Toth Sydow (especialista e autor de livro "Crimes Informáticos e Suas 
Vítimas"), empolgaram a platéia, elevando o nível do debate e promovendo a participação dos presentes.  
Comporam a mesa Dr. Carlos Eduardo Sobral, Dr. Ricardo Sobral, Prof. Fernando de Pinho Barreira, Drª Camilla Jimene, Dr. Marcelo Rocha, Dr. Marcos Gomes 
da Silva Bruno, Dr Spencer Toth Sydow e Dr. Coriolano Aurélio de A. Camargo, garantindo o sucesso alcançado nas edições anteriores.

Conforme informamos no boletim anterior, a partir deste mês iremos apresentar cada uma das Coordenadorias da CDECAT. Para a estreia da coluna, 

escolhemos a Coordenadoria do Jovem Profissional em Direito Eletrônico. 

Fundada em julho 2012, por iniciativa dos próprios jovens da CDECAT, a coordenadoria já conta com 40 membros é coordenada pela Dra. 

Thamyris Cardoso. Ela concedeu uma rápida entrevista apresentando seus projetos e objetivos para o ano de 2013.  

 A partir das 14h

III SIMPÓSIO NACIONAL DE DIREITO ELETRÔNICO E CRIMES DE ALTA TECNOLOGIA 

DA OAB SP E ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA

Conhecendo as Coordenadorias da CDECAT 

Explique um pouco sobre as atividades e objetivos da sua Coordenaria

As atividades seguem a filosofia de desconstrução do pensamento tão difundida pelo nosso Presidente. Somos os profissionais do presente e do futuro  e diante da 

Revolução Digital, temos o objetivo de preservar o lado “humano” da tecnologia. Mudança de paradigmas e idealismo são vieses presentes naturalmente nos 

jovens e é perfeitamente possível conciliá-los com trabalhos de qualidade a favor da sociedade.

Quais as principais atividades já desenvolvidas e principais objetivos para o ano de 2013.

Nosso trabalho mescla atividades internas (com os próprios jovens profissionais) e externas (para o 

público e demais membros). Elas variam entre encontros motivacionais para realização de 

atividades e ideias para novos projetos; palestras; eventos; aulas de conscientização digital em 

escolas; trabalhos escritos; além de cuidarmos da nomeação dos membros da Comissão.

Quantos membros e como faz para participar.

Em um ano, já somos 40 membros. Para participar, basta ter interesse, novas ideias e claro: espírito 

jovem. Um pequeno processo seletivo é realizado com o candidato e consiste na apresentação de 

um projeto de trabalho na área do Direito Eletrônico em prol da Sociedade e de uma entrevista. Lembrando que para ser membro da Coordenadoria do Jovem 

Profissional, é necessário ser membro da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia, e essa nomeação segue os parâmetros determinados por 

portaria na OAB/SP.

Quer fazer parte da Coordenadoria? Entre em contato com a Dra. Thamyris Cardoso pelo e-mail: thamyris_24cardoso@hotmail.com.

Destaques

. O evento contou com a presença de 

profissionais de vários países, incluindo o Brasil, que foi que foi representado pelo o vice-presidente da CDECAT, 

Dr. Renato Opice Blum. O advogado participou do Painel II  com o tema Doing business in Brazil – new data 

protection case law and enforcement practices.  Conheça um pouco mais sobre o que aconteceu no evento 

acessando o link:

No dia 13 de maio aconteceu em Berlin a 4th European Data Protection Days

 http://migre.me/f418t.

Vice presidente da CDECAT participa 

de evento em  Berlin 
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O Comissão Ativa - Boletim e  Agenda é uma publicação eletrônica de caráter institucional da Coordenadoria de Comunicação e RP  da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia OAB/SP.

Responsável: 
Elaine Lina de Oliveira - Conrerp 2 ª 3547 

Conteúdo: 
Vanessa Ap. Silva - Conrerp 2ª 4134

 Design e Diagramação:
 Alexandre Soglia

 A partir das 19h
23

AGOSTO

Sexta-feira

PROGRAME-SE!


	Página 1

