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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DE DIREITO 

DIGITAL, REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

Aos 03 dias de mês de setembro, às 13:00 horas, através do aplicativo de 

reuniões online ZOOM, realizou-se, sob a Presidência do Advogado Dr. Spencer 

Toth Sydow, Presidente desta Comissão, a Reunião Ordinária, para tratar dos 

assuntos abaixo expostos. Iniciados os trabalhos e aberta a reunião, justificou 

ausência a Vice Presidente, Dra. Cristiany Pegorari Conte, verificou-se a 

presença desta secretária, Dra. Katia Shimizu de Castro e dos membros e outros 

participantes, Sr. Adriano Penedo de Athayde Vallim, Dra. Ana Maria Jara, Dr. 

Caio Scheunemann Longhi, Dra. Daniela Kalil, Dra. Daniele Goretti dos Santos, 

Dr. Fábio Diego de Sousa, Dra. Graziella Veras Medeiros Rosa, Dra. Helena 

Fujinaka, Dra. Jéssica Yukari Hayashi Silva, Dra. Karla Cristina da Costa e Silva 

de Mattos Martins, Dr. Luiz Carlos Correa, Dr. Marcio Amato, Sr. Marcos José 

Alves de Barros Monteiro, Dr. Marcos Vinícius Palomo Pessin, Dr. Orlando 

Sbrana, Dr. Osmar Rogério Dervanoski, Dr. Pedro Augusto Chagas Júnior, Dra. 

Rachel de Souza Ferreira Gutierrez, Sr. Ricardo Capozzi, Dr. Ricardo Oliveira 

Marques, Sra. Scarlet Silva de Souza, Dra. Valeria Reani, Dr. Victor Coelho Dias. 

Iniciados os trabalhos o Presidente cumprimentou a todos e como primeiro 

assunto informou que está resolvendo o problema que algumas pessoas tiveram 

com a falta de convocação para esta reunião. Como primeiro assunto informou 

que temos que acelerar a confecção da cartilha de LGPD pois a OAB está 

criando uma comissão específica de LGPD, quem está responsável para a 

conclusão é a Dra. Rachel Gutierrez, o Dr. Martin Pino e a Dra. Helena Fujinaka. 

Informou que indicou para a presidência da comissão de LGPD a Dra. Patricia 

Peck. Em relação a eventos, disse que marcará um evento para tratarmos de 

soluções para produção de provas digitais. O presidente pediu mais 

engajamento dos membros da comissão, informou que as 16 (dezesseis) 

comissões que participaram no evento que realizamos estão dispostas a enviar 

uma proposta para a criação de uma comissão na OAB Nacional. Passando a 

palavra ao Dr. Luis Carlos Correa o mesmo informou que está criando  cursos 
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de pós graduação e extensão universitária na ESPM de direito digital e perícia e 

que precisa de pessoas que queiram lecionar. O sr. Marcos Monteiro disse que 

está a disposição para ajudar na criação de cursos tendo em vista que já criou 3 

(três) cursos de pós graduação em computação forense. O Dr. Pedro Chagas 

pediu a palavra para falar sobre a digitalização de processos físicos. Informou 

que em Araçatuba, a OAB está tentando fazer uma parceria com a Corregedoria 

do Tribunal de Justiça para um projeto de digitalização de autos físicos. O Dr. 

Spencer informou que ele e o Dr. Caio Longhi assinaram um ofício que foi 

enviado à corregedoria do Tribunal de Justiça sobre este assunto. Sobre este 

assunto, o Dr. Victor Coelho entende que a advocacia não deve tomar para si 

este encargo de digitalização e que o Tribunal de Justiça está abrindo licitação 

para contratar empresas especializadas em digitalização de documentos. 

Sustentou também que deveríamos tratar do assunto de audiências digitais pois 

estão sendo realizadas audiências de instrução com produção de provas e que 

as conexões não estão boas e podem comprometer a prova. Que isto está 

acontecendo em audiências criminais e trabalhista . O Dr. Spencer disse que 

quem está resolvendo este assunto é a comissão de  prerrogativas da OAB e 

que há determinação da OAB para que estas audiências não se realizem, em 

especial as criminais. A Dra. Valéria pediu a palavra para saber se a ESA irá 

realizar um curso de mestrado na área de direito digital e mencionou que vários 

cursos que existem na área são muito ruins e que não encontra cursos na área 

com qualidade. O Dr. Spencer concordou com a falta de qualidade nos cursos e 

disse que na área de  educação propôs a criação pela imprensa oficial, de uma 

revista trimestral de direito digital.  Para finalizar, o Dr. Spencer pediu que os 

membros possam auxiliar o Dr. Caio nos eventos de “Rodas de Tecnologia” bem 

como informou que o Dr. Orlando e o sr. Marcos estão elaborando um evento 

para o fim do ano.  Terminada a reunião o Dr. Spencer agradeceu a participação 

de todos. Não tendo mais assuntos a tratar, encerrou-se a reunião às 14:00 

horas, com a assinatura dos presentes na lista entregue à Secretaria das 

Comissões. Esta Ata, depois de lida e aprovada vai assinada por mim, Dra. Katia 

Shimizu de Castro, Secretária Geral, pelo Dr. Spencer Toth Sydow, presidente 

desta comissão e pela Dra. Cristiany Pegorari Conte, Vice-presidente. 
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São Paulo, 03 de setembro de 2020 

 

 

SPENCER TOTH SYDOW 

presidente  

 

 

CRISTIANY PEGORARI CONTE 

Vice-presidente  

 

 

KATIA SHIMIZU DE CASTRO 

Secretária 

 


