
Data: 20 de agost o de 2021 
 

Horário: das 14h às 16h (horário de Brasíl ia) 
 
 

Público-alvo: Magist rados da Just iça do Trabalho de 1º Grau (j uízes) 

Carga Horária: 2 horas-aula 

Local: Sala virt ual,  t elepresencial 

Coordenadores do evento: Igor Rodrigues e Gilbert o Junior 
 

E-mail: ead@csj t . j us.br         Tel. : (61) 3043-3391 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 OBJETIVO DO WEBINÁRIO: 
 

O obj et ivo do webinário é foment ar,  na Just iça do Trabalho,  os mét odos at uais para busca 

de regist ros digi t ais,  vol t ados à demonst ração de fat os cont rovert idos,  levando em cont a as 

várias repercussões do fenômeno denominado Revolução 4.0,  que se dest aca pela cul t ura 

de permanent e int eração com recursos t ecnológicos.  

 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

1 - A evolução da sociedade digit al .  Mudança de paradigmas.  A consol idação de um Direit o 

Digit al .  Int ernet  e seu funcionament o.  Conceit os t écnicos basilares.  Casos concret os.  
 

2 – Dados pessoais,  Privacidade e Int imidade na Int ernet  :  Conceit o de dados pessoais.  

Princípios e abrangência.  Valor social,  polít ico e econômico dos dados pessoais.  Novo 

conceit o de privacidade.  Modelo econômico do uso dos dados pessoais e seus l imit es legais.  

Vazament os de dados e suas repercussões j urídicas.  LGPD.  Fakenews e suas consequências 

j urídicas.  
 

3 – Novo panorama probat ório na sociedade digit al  – A prova digit al  no processo.  Uso de 

font es abert as por OSINTs.  - quest ões t écnico-j uridicas.  Anál ise das font es não sonegadas.  
 

4 - Font es sonegadas – sua obt enção j udicial :  aspect os t écnicos e j urídicos.  What sapp,  

Facebook e out ras apl icações e as cont rovérsias at uais.  Ent endiment os dos Tribunais 

Superiores.   
 

5 – Lei 12.965/ 2014 – Marco Civil  da Int ernet .  Conceit os iniciais e pressupost os da Lei.  

Obrigações impost as aos provedores de apl icações e de conexão.  Guarda e acesso dos 

dados pessoais,  dos dados armazenados e dos dados em f luxo.  Tipos e formas de quebra de 

sigilo t elemát ico.  Marco Civil  x Lei 9.296/ 96.  Cript ograf ia,  armazenament o de dados e 

acesso aos dados pelo Est ado.  Mensageiros inst ant âneos e redes sociais.  
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 METODOLOGIA 
O webinário será realizado na modalidade a dist ância,  no format o t elepresencial,  por 

meio da plat aforma Zoom.  O l ink de acesso à sala virt ual será informado por e-mail  

aos inscri t os.  

 
 INSTRUTOR: 
 

O inst rut or Fabricio Rabelo Pat ury é bacharel em Direit o pela Universidade da Amazônia – 

UNAMA,  pós-graduado em Ciências Criminais pela Universidade do Est ado da Bahia – UNEB e 

em Direit o Penal  e Processo Penal pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro – UGF. 

At ua como promot or de j ust iça no Minist ério Públ ico do Est ado da Bahia – MPBA;  coordena o 

Comit ê Gest or de Informação do MPBA;  j á foi coordenador e at ualment e int egra o Núcleo de 

Combat e aos Crimes Cibernét icos do MPBA;  é coordenador e professor do curso de pós-

graduação em Direit o Digit al  da Faculdade Baiana de Direit o;  j á foi professor nas discipl inas 

de Direit o Penal e Prát ica Jurídica Penal na Faculdade Nobre,  em Feira de Sant ana-BA.  

 
 AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: 
 

A Aval iação de Reação é o quest ionário que mensura o nível  de sat isfação do part icipant e 

com o event o.  Será disponibil izada aos part icipant es após a conclusão do webinário.  

 
 AVALIAÇÃO DE IMPACTO: 
 

A Aval iação de Impact o é o quest ionário que será encaminhado ao part icipant e,  em 

moment o oport uno,  a f im de aval iar a apl icação,  no ambient e de t rabalho,  de 

conheciment os,  habil idades e at it udes adquiridos na capacit ação.  

 

 CERTIFICADO: 
Para a obt enção do cert i f icado,  o magist rado da Just iça do Trabalho deverá:  

- Est ar present e no webinário;  e 

- Responder a Avaliação de Reação.  
 

 CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES: 
 
 

O cancelament o de inscrição poderá ser real izado at é 1 (um) dia út i l  após o encerrament o 

do prazo de inscrição.  
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