REPÚBLICA DA COLOMBIA

Workshop Internacional
LEGISLAÇÃO SOBRE DELITO CIBERNÉTICO
3 a 5 de setembro de 2008
Bogotá, Colômbia
Objetivo: Apoiar os Estados das Américas no fortalecimento de sua legislação contra o delito
cibernético em conformidade com as normas internacionais, particularmente com a Convenção do
Conselho da Europa sobre Delito Cibernético.
AGENDA
Quarta-feira, 3 de setembro de 2008
8h30 – 9h00

Registro de participantes

9h00 – 9h30

1. Sessão de abertura

9h30 – 10h30

2. A ameaça do delito cibernético

SESSÃO PLENÁRIA

Descrição das ameaças e tendências do delito cibernético e os aspectos a serem
abordados por meio de legislação na matéria.

10h30 – 11h00

Intervalo
SESSÃO PLENÁRIA

11h00 – 12h30

3. As normas internacionais e a legislação nacional
Introdução à Convenção sobre Delito Cibernético; exemplos de como os países a têm
implementado em sua legislação nacional.

12h30 – 14h00

Almoço
SESSÃO PLENÁRIA

14h00 – 14h45

4. A cooperação contra o delito cibernético no âmbito da OEA/REMJA
Relatório sobre os desenvolvimentos ocorridos no âmbito do Grupo de Trabalho sobre
Delito Cibernético das REMJA.

5. Legislação sobre delito cibernético nas Américas
14h45 – 15h45

- O Senador Eduardo Azeredo do Brasil fará uma apresentação sobre as iniciativas
legislativas brasileiras para combater crimes na área de informática

15h45 – 16h45

- Os participantes farão uma breve resenha sobre a situação atual da legislação sobre
delito cibernético no respectivo país.

16h45 – 17h00
17h00 – 17h30

Intervalo
SESSÃO PLENÁRIA
6. Introdução aos workshops
Temas, organização, metodologia e resultados esperados.
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Quinta-feira, 4 de setembro de 2008
WORKSHOPS
8h30 – 9h30

7. Workshop sobre definições em Direito Penal
Os países dividem-se em grupos de trabalho para discutir as definições em direito penal
dos conceitos: “sistemas informáticos”, “tráfico de informações, “prestador de
serviços” e outros.

9h30 – 12h30

12h30 – 14h00

8. Workshop sobre Direito Penal
Com base nos projetos de perfis por país, os grupos de trabalho discutirão aspectos
sobre disposições de Direito Penal, tais como a maneira como os Estados tipificam o
acesso ilegal aos sistemas informáticos, interferência de sistemas e informações,
pornografia infantil, fraudes e outras condutas.

Almoço
WORKSHOPS

14h00 – 17h30

9. Workshop sobre Direito Processual
Com base nos projetos de perfis por país, os grupos de trabalho discutirão aspectos
sobre direito processual, a forma como os países regulamentam o registro e a apreensão
de dados informáticos, a preservação expedita das informações, as ordens de produção,
a interceptação do tráfico ou teor das informações e outras atividades de investigação.

Sexta-feira, 5 de setembro de 2008
8h30 – 10h00

10h00 – 10h30
10h30 – 11h30

11h30 – 12h30
12h30

TRABALHO ENTRE DELEGAÇÕES
10. Atualização dos perfis por país
Os participantes atualizarão o perfil legislativo do respectivo país, incluindo
comentários sobre as disposições que requeiram maior atenção e a formulação
de recomendações sobre a adoção de novas medidas.
Intervalo
SESSÃO PLENÁRIA
11. Apresentação de recomendações
Os participantes apresentarão um resumo da análise da legislação sobre delito
cibernético e sobre a adoção de novas medidas no respectivo país.
12. Conclusões
Encerramento do workshop

