
 Quem são os Delegados Digitais? 

 

Com o avanço da hodierna “Era Digital”, e a constante presença dos cibercrimes, em sua 

decorrência, o trabalho policial também teve de se adaptar para ser precisamente eficaz na 

solução dos trabalhos de investigação. Daí o surgimento dos novos “delegados digitais”, que 

nada mais são do que os delegados comuns, mas com especialização em crimes eletrônicos. 

O trabalho atual destes profissionais tem contado com técnicas de inteligência cibernética 

para o combate de crimes cada vez mais praticados por meio de recursos digitais e eletrônicos, 

e apesar dos desafios, tem o objetivo de estruturar o monitoramento investigativo para 

melhor proteger a população e contribuir com o judiciário.  

Com a evolução do tema, novos paradigmas tem surgido ante contraditórios conceitos, 

causando uma espécie de “ciberguerra”. Outro ponto importante, é o que se refere a 

engenharia social e inteligência cibernética, ou seja, as relações humanas e os aspectos sociais 

consideráveis frente a realidade digital. 

Esse e outros assuntos, será tema de um evento organizado pela Comissão de Direito 

Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB/SP, presidida pelo Dr. Coriolano Aurélio de 

Almeida Camargo promoverá na próxima 6ª feira (01/06) o Evento –   “Os novos desafios do 

Direito Eletrônico, Engenharia Social e Inteligência Cibernética”.  

O evento abordará, sobretudo, a necessidade de monitoramento das redes sociais e as 

relações humanas com a tecnologia, tendo por objetivo destacar a importância de alguns 

cuidados que devemos ter no ciberespaço, a privacidade na internet, a inteligência cibernética 

no combate de crimes eletrônicos e seus desafios, a perícia eletrônica e seus impactos, e 

liberdade de expressão. 

Neste contexto, contaremos com a participação de dois expositores e renomados delegados 

digitais, (Dr. Emerson e Dr. Mariano) que tratarão de relevantes assuntos sobre os desafios no 

combate de crimes eletrônicos. 

O evento que acontecerá na OAB/SP – Praça da Sé, 385 – Salão Nobre – 1º andar, será aberto 

ao público e principalmente para profissionais de interesse nas áreas do direito e tecnologia da 

informação. 

As inscrições podem ser feitas através da página http://zip.net/bqgQZx. 
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