
“Congresso Brasileiro de Direito Digital” 

 
Data: 29 de outubro de 2015 
 
Horário: das 8h30 às 18h  

Haverá almoço reservado para convidados – 15º andar (das 12h às 13h30h) 
 
Local: Salão Nobre – 15º andar 
 
Objetivo: Qual é o interesse para a indústria? 

Conforme a Brasscom - Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, atualmente, o setor de Tecnologia da Informação e de Comunicação do 
Brasil representa 8,8% do PIB e com uma projeção de alcançarmos 10,7% até 2022. O 
Direito Digital está presente em todos os demais ramos do direito. Nota Fiscal eletrônica, 
meios digitais de comunicação entre o fisco e o contribuinte, traz a ligação do direito 
digital com o direito tributário. Monitoramento de funcionários da Indústria e seus limites, 
são capazes de gerar passivos trabalhistas e seus reflexos, são temas de grande relevo a 
indústria. No campo criminal temos a proteção e uso da marca no ambiente digital e na 
internet, espionagem industrial, venda de produtos piratas.  A “Internet das Coisas” liga a 
indústria ao Direito Digital. Trata-se de uma revolução tecnológica que tem como objetivo, 
trazer maior comodidade, conectar os itens criados pela indústria e usados do dia a dia à 
rede mundial de computadores. Cada vez mais surgem eletrodomésticos meios de 
transporte e até mesmo tênis, roupas, câmeras, TVs, aparelhos de som, maçanetas 
conectadas à Internet e a outros dispositivos, como computadores e smartphones. Lei 
Anticorrupção e o Marco Civil da Internet trouxeram uma série de obrigações que exigem a 
adequação da Indústria e da sociedade como um todo. 
 
Dados adicionais: 

 132 milhões de usuários de Banda larga móvel (3G e 4G) 

 Mais de 90 milhões de usuários de Internet 

 271 milhões de aparelhos celulares 

 89% da população brasileira é atendida pela banda 3G 

 US$ 4,32 Bilhões em transações bancárias através de dispositivos móveis em 2013 
 
Estimativa de público: 180 pessoas, entre empresários e advogados 

 
 
 

“PROGRAMA” (*) 
 
 
08h30 às 09h00 – Credenciamento e Welcome Coffee 
 
09h00 às 09h30 – Abertura Institucional 

 Paulo Skaf, Presidente da FIESP e do CIESP 

 Ricardo Lerner, Vice-Presidente da FIESP e Diretor Titular do Departamento de Segurança 
(DESEG) 

 Sydney Sanches, ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Presidente do Conselho Superior 
de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Fiesp (CONJUR), Presidente da Câmara de Conciliação, 
Mediação e Arbitragem (CIESP/FIESP) 

 Helcio Honda, Diretor Titular do Departamento Jurídico da FIESP e do CIESP, e Vice-Presidente do 
CONJUR ou Dr. Oziel Estevão, Diretor Titular-Adjunto do DEJUR 

 Marcos da Costa, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) 

 Coriolano Almeida Camargo, Conselheiro Estadual da OAB-SP, Conselheiro do CONJUR e 
Coordenador do Subgrupo de Direito Digital do GEDEMP/FIESP 

 Desembargador José Renato Nalini, Presidente do Tribunal de Justiça  



 
 
1º Painel – 09h30 às 10h45 – Governo Digital: os principais desafios atuais e futuros para a 
indústria 
 
Ementa: Os principais desafios jurídicos e digitais da atualidade. Provas eletrônicas, cruzamento de 
informações, Bloco K, e-Financeira, sigilo fiscal, compartilhamento de informações, auto de infração 
eletrônico, governo eletrônico, sigilo, integridade, privacidade na era digital. 
 
Contextualizador: Oziel Estevão, Diretor Titular-Adjunto do Departamento Jurídico da FIESP e do 
CIESP 
 
Debatedores: 

 Coriolano Camargo, Conselheiro Estadual da OAB-SP, Conselheiro do CONJUR e Coordenador do 
Subgrupo de Direito Digital do GEDEMP/FIESP  

 Carlos Eduardo Sobral, Presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia (ADPF)  

 Cassio Jordão Motta Vecchiatti, Diretor do DESEG  
 
 
2º Painel – 10h45 às 12h00 – “RED – Riscos à Economia Digital” - Empreendedorismo, ética, novas 
tecnologias: os benefícios da tecnologia no Direito e nos negócios 
 
Ementa: As novas tecnologias devem ser cada vez mais uma ferramenta para o desenvolvimento de 
negócios. Como o Direito Digital afeta esta perspectiva? Quais os riscos? 
 
Contextualizador: Rony Vainzof, Diretor do DESEG e responsável pelo Grupo de Trabalho de 
Segurança Cibernética do DESEG 
 
Debatedores: 

 Sylvio Gomide, Diretor Titular do ACF - Comitê Acelera FIESP 

 Dennys Antonialli, InternetLab  

 Moacyr Alves Junior, Acigames 

 Mônica Rosina, Coordenadora do Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação (GEPI) da FGV Direito 
SP 

 Marcelo Crespo, Professor em cursos de graduação e pós-graduação (Penal, Processo Penal e 
Direito Digital) e Subcoordenador do Subgrupo de Direito Digital do GEDEMP/FIESP 

 
 
12h00 – 13h30 – Intervalo para Almoço  
 
 
3º Painel – 13h30 às 15h00 – Governança corporativa e o Direito Digital: como obter vantagem 
competitiva alinhando os interesses corporativos com a proteção do Direito Digital 
 
Ementa: Aliar o desenvolvimento dos negócios com a proteção jurídica e de integridade é tarefa 
árdua. Como alinhar os objetivos do negócio com a legislação em face do Direito Digital é o foco 
deste painel.  
 
Contextualizador: Renato Opice Blum, Professor do Insper de Direito Digital 
 
Debatedores: 

 Marco Aurélio Florêncio Filho, Presidente da Comissão de Direito Penal Econômico da OAB-SP 

 Fábio Ulhoa Coelho, Conselheiro do CONJUR e Coordenador do Grupo de Estudos de Direito 
Empresarial e Regulatório da FIESP/CIESP (GEDEMP) 

 Coriolano Camargo, Conselheiro Estadual da OAB-SP, Conselheiro do CONJUR e Coordenador do 
Subgrupo de Direito Digital do GEDEMP/FIESP  

 Cassio Jordão Motta Vecchiatti, Diretor do DESEG 



 
 
4º Painel – 15h00 as 16h30 – Big Data, dados pessoais e a legislação: investigação e o impacto nas 
empresas 
 
Ementa: Big Data é uma realidade que precisa ser manejada de forma precisa e cuidadosa pelas 
empresas para agregar valor aos seus negócios. Como fazer isso respeitando a legislação e 
protegendo dados pessoais? Quais os métodos de investigação no espaço cibernético? 
  
Contextualizador: Luciana Nunes Freire, Diretora Executiva Jurídica da FIESP 
  
Debatedores: 

 Cristina Sleiman, Cristina Sleiman Sociedade de Advogados 

 Danilo Doneda, Consultor do Ministério da Justiça 

 Marcel Leonardi, Diretor de Políticas Públicas do Google 

 Marco Antonio Araújo Jr, Presidente do Grupo de Educação Damásio 
 
 
16h30 às 16h45 – Coffee 
 
 
5º Painel – 16h45 às 17h30 – Regras de conformidade e integridade: os desafios do compliance na 
prática para a indústria 
  
Ementa: Apresentação de pesquisa inédita do DEJUR, em parceria com outras entidades (Mackenzie, 
Damásio e OAB/SP) junto a empresas e industriais, sobre os principais problemas enfrentados com a 
aplicação da legislação digital e compliance, contendo contribuições para o seu aperfeiçoamento. 
  
Contextualizador: Coriolano Camargo, Conselheiro Estadual da OAB-SP, Conselheiro do CONJUR e 
Coordenador do Subgrupo de Direito Digital do GEDEMP/FIESP  
  
Debatedores: 

 Marcelo Crespo, Professor em cursos de graduação e pós-graduação (Penal, Processo Penal e 
Direito Digital) e Subcoordenador do Subgrupo de Direito Digital do GEDEMP/FIESP  

 Daniel Sibille, Oracle 

 Fernando Ferreira, AudifSafe 
  
  
17h30 – Conclusões e Considerações Finais 
  
“Apresentação dos grupos de trabalho do Departamento Jurídico e GEDEMP- Subgrupo de Direito 
Digital e suas futuras atividades” 
   

 

(*) Programa sujeito a alteração 
 
 


