
Produção de Provas por Meios Digitais

Instrutor: Fabrício Rabelo Patury, Promotor de Justiça do MPBA
Modalidade: 05 encontros telepresenciais e 01 encontro presencial
Carga horária: 19 horas/aula
Público-alvo: Magistrados(as) e Assistente de Juiz do TRT da 07ª Região
Encontros Telepresenciais: 30/08, 06, 13, 20 e 27/09 – das 14 h às 17 h
Encontro Presencial: 04/10 – das 13h30min às 17h30min
Local: Zoom e Sala de treinamento da Escola Judicial 

Objetivos: 
• Capacitar de forma aprofundada na temática Produção de Provas por Meios Digitais;
• Apresentar uma visão crítica sobre o uso das modernas tecnologias da informação e seu

impacto na sociedade, apresentando a evolução do Direito.
• Preparar o(a) Magistrado(a) para a utilização do computador e da informática nas atividades

jurídicas. Identificar e apontar soluções para os principais problemas jurídicos surgidos com
o uso crescente da tecnologia da informação.

• Capacitar os participantes na identificação, colheita e interpretação à luz da jurisprudência
das Provas Digitais, visto se tratar do novo panorama probatório processual.

• Identificar e apontar soluções para os principais problemas jurídicos surgidos com o uso
crescente da tecnologia da informação. 

Conteúdo Programático:
1. A evolução da sociedade digital. Mudança de paradigmas. A consolidação de um Direito

Digital. Internet e seu funcionamento. Conceitos técnicos basilares. Casos concretos.
2. Dados  pessoais,  Privacidade  e  Intimidade  na  Internet  :  Conceito  de  dados  pessoais.

Princípios  e  abrangência.  Valor  social,  político  e  econômico  dos  dados  pessoais.  Novo
conceito de privacidade. Modelo econômico do uso dos dados pessoais e seus limites legais.
Vazamentos  de  dados  e  suas  repercussões  jurídicas.  Permissão  da  LGPD para  seu  uso
judicial. Fakenews e suas consequências jurídicas. 

3. Novo panorama probatório na sociedade digital – A prova digital no processo. Uso de fontes
abertas por OSINTs. - questões técnico juridicas. Análise das fontes não sonegadas. Estudo e
aplicação de ferramentas de varredura no Facebook,  Twitter,  Youtube,  Google,  Tik Tok,
Instagram, Telegram, entre outros. 

4. Históra  da  internet  e  sua  arquitetura.  IP,  Logs,  URL,  DNS,  Provedores  de  Conexão  e
Aplicações.  Identificação  de  sites  e  hospedeiros.  Análises  e  casos  práticos.  Fontes  não
sonegadas.  Dados  estruturados  e  não  estruturados.  Big  Data,  Inteligência  artificial,
BI(Businees Inteligence) e Aprendizagem de máquina. 

5. Fontes  sonegadas  –  sua  obtenção  judicial:  aspectos  técnicos  e  jurídicos.  Whatsapp,
Facebook  e  outras  aplicações  e  as  controvérsias  atuais.  Entendimentos  dos  Tribunais
Superiores.  Tipos e  formas de quebra de sigilo telemático.  Marco Civil  x Lei 9.296/96.
Armazenamento de dados e acesso aos dados pelo Estado. Mensageiros instantâneos e redes
sociais. 

6. Lei  12.965/2014  –  Marco  Civil  da  Internet.  Conceitos  iniciais  e  pressupostos  da  Lei.
Obrigações impostas aos provedores de aplicações e de conexão. Guarda e acesso dos dados
pessoais, dos dados armazenados e dos dados em fluxo. 

Mini currículo do Instrutor - Fabrício Rabelo Patury: Promotor de Justiça do MPBA, Assessor
Especial  da PGJ-MPBA, Coordenador do Comitê Gestor de Informação – MPBA, Professor do
Curso de Pós-Graduação em Direito Digital pela Faculdade Baiana de Direito e Professor do Curso
de Pós Graduação em Direito Trabalhista pela Verbo Jurídico, integrante do Núcleo de Combate aos
Crimes Cibernéticos – MPBA, Integrante do GTTransformação Digital do CNMP. 


