
Relatório de Atividades da Comissão de 

Direito Eletrônico e Crimes de Alta 

Tecnologia. 

Segue um breve resumo das atividades. 

 

7 e 8 de dezembro, realização da Internet, Cyber Compliance Conference, reuniu 

toda a comunidade jurídica , representantes da PF, MPF, Fiesp, Fecomercio, Ciesp e 

outras entidades. http://www.oabsp.org.br/noticias/2015/12/avanco-da-

tecnologia-e-privacidade-sao-discutidos-no-iccc-2015.10555 

 

13/11/2015  - Palestra " A Mulher no Ambiente Virtual- Imagem , Conduta e 
Reputação"  Palestra " A Mulher no Ambiente Virtual- Imagem , Conduta e 
Reputação" promovido pela Comissões de Direito Eletrônico e Crimes de Alta 
Tecnologia em conjunto com a Comissão da Mulher Advogada da OAB SP realizada 
na sede da entidade. Data: 13/11/2015 Local: São Paulo/SP Foto: José Luis da 
Conceição/OABSP -   http://www.oabsp.org.br/noticias/galeria-de-fotos/palestra-
a-mulher-no-ambiente-virtual-imagem-conduta-e-reputacao 
 
 

OAB SP realiza debate sobre investigação cibernética  

14/10/2015 - http://www.oabsp.org.br/noticias/2015/10/oab-sp-realiza-debate-
sobre-investigacao-cibernetica.10443 
 

Palestras na OAB SP tratam do compliance digital. 

21/09/2015 - http://www.oabsp.org.br/noticias/2015/09/palestras-na-oab-sp-
tratam-do-compliance-digital.10396 
 
Gerando oportunidade aos Advogados - Seminário mostra novas oportunidades para a 
classe no meio digital.  http://www.oabsp.org.br/noticias/2015/08/seminario-mostra-novas-
oportunidades-para-a-classe-no-meio-digital.10325 
 

 
Lançamento Nacional do Guia de Referência sobre Segurança Corporativa. Realizamos diversos 

eventos dentro de fora da OAB/SP visando divulgar este trabalho.   
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http://www.oabsp.org.br/web-tv-oab-sp/comissoes/oab-sp-lanca-guia-de-referencia-sobre-

seguranca-corporativa 

 

 

OAB SP disponibiliza no site cartilhas sobre peticionamento eletrônico, uma delas foi realizada 

pela nossa Comissão  e foi amplamente divulgada em 2014 - 

http://www.oabsp.org.br/noticias/2014/04/24/9384 

 

Coordenadoria de Processo Eletrônico: 

- 25/10/2013 - Reunião de início das atividades da Coordenadoria para discussão de trabalhos 

- 28/10/2013 - Elaboração de Ofício para criar grupo de discussão junto ao Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo 

- 05/11/2013 - Levantamento dos Principais problemas no PJE para reunião da Comissão 

Especial de TI do Conselho Federal da OAB em 13/11/2013.  

- 28/11/2013 - Representação no I ENNCODE 2013 para debates sobre Processo Eletrônico (Dr. 

Marcos Antônio Cabello) 

- 09/12/2013 - Parecer em processo administrativo encaminhado pela Seccional com 

reclamação de advogados sobre problemas do PJE. 

- Acompanhamento das ações da Comissão Especial de TI do Conselho Federal da OAB e 

divulgação dos resultados para os advogados da seccional. 

 

OAB SP lança cartilha para uso seguro da internet. Coriolano de Almeida Camargo, presidente 

da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia, fala das “Recomendações e 

boas práticas para o uso seguro das redes sociais por toda a família”. Terceira Cartilha –  

http://www.oabsp.org.br/web-tv-oab-sp/comissoes/oab-sp-lanca-cartilha-para-uso-seguro-

da-internet 

Trabalhamos no Carnaval no Carajurídico da OABSP -  

http://www.oabsp.org.br/noticias/2013/01/31/8494 

Participamos da capacitação de centenas de Advogados e de todos os programas da OAB/SP 

sobre o processo eletrônico - http://www.oabsp.org.br/noticias/2013/03/05/8571 

O Presidente da Comissão recebeu TODAS as Medalhas culturais e diplomas de honra ao 

Mérito do Departamento de Cultura e Eventos pela Organização e participação em eventos. 

http://www.oabsp.org.br/noticias/2013/03/05/8571 
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Seminário dobre Redes Sociais - http://www.oabsp.org.br/noticias/galeria-de-fotos/seminario-

era-digital-redes-sociais/seminario-era-digital-fenomenos-das-redes-sociais-10.jpg/view 

 

Palestras sobre Peticionamento Eletrônico 

26/01/2013 - Seccional São Paulo - Sé 

12/02/2013 - Seccional São Paulo  - Sé 

15/02/2013 - Subseção Diadema 

02/03/2013 - Teatro Gazeta 

12/03/2013 - Subseção Santos 

18/03/2013 - Subseção São Sebastião 

20/03/2013 - Subseção Campinas 

26/04/2013 - Subseção de Ribeirão Preto 

30/04/2013 - Subseção Sorocaba 

23/05/2013 - Subseção Orlândia 

29/06/2013 - Faculdades Integradas Rio Branco 

13/11/2013 - Subseção Ilhabela 

Participação e apoio no evento de 80 anos do TIT em 2015 - 

http://www.oabsp.org.br/noticias/galeria-de-fotos/obra-201cdireito-tributario-estudos-em-

homenagem-aos-80-anos-do-tit-sp201d/obra-201cdireito-tributario-estudos-em-homenagem-

aos-80-anos-do-tit-sp201d-7/view 

Através de uma pesquisa nos buscadores, identificamos mais de 11 páginas de eventos listados 

com o nome do Presidente e da Comissão no site da OABSP que produz uma busca eletrônica 

– http://www.oabsp.org.br/@@search?SearchableText=Coriolan 

16/10/2015  DIREITO ELETRÔNICO 

TECNOLOGIA FORENSE A SERVIÇO DA INVESTIGAÇÃO - Secional  
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