
Associação Nacional de 
Advogadas e Advogados de Direito Digital



Nossa MISSÃO é defender os 
direitos e legítimos interesses 
de seus Associados e Cidadãos 
em geral. Contribuindo para o 
desenvolvimento profissional 
dos nossos membros frente a 
transformação digital e seus 
impactos na área do direito.

Nossa VISÃO é engajar, auxiliar e 
desenvolver profissionais da área 
jurídica que buscam ampliar 
seus conhecimentos e atuação 
das ciências jurídicas num 
mundo que constantemente 
está sendo impactado pela 
transformação digital.

Nossos VALORES estão 
pautados em promover o
desenvolvimento profissional, 
integração social e a busca 
constante da inovação no 
ordenamento jurídico e social, 
com transparência e 
colaborativismo.

SOBRE A ANADD



ORGANOGRAMA
DA ASSOCIAÇÃO

Diretoria Estatutária

Diretoria de Comitês

Coordenação de GT

Membros Efetivos

Membros Colaborativos
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01 Assembléia1
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Inovações e os
reflexos no Direito

Pessoas, Processos e Tecnologias
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Membros

Categorias de Membros

Fundadores (Advogados inscritos na OAB);

Efetivos (Advogados inscritos na OAB);

Estagiários (Estagiários inscritos na OAB);

Colaborativo (Demais profissionais do Mercado 
interessados no Direito Digital);

Honorários (Pessoas de relevantes e contínuas 
contribuições ou serviços à nossa Associação)



Comitês

04 Comitês Ativos
·Comitê da Sociedade 5.0 e o ESG (Ricardo Cajazeira)

·Comitê da Advocacia 4.0 (Marcelo Fonseca)

·Comitê de Mulheres, Diversidade e Inclusão (Maria Santos)

·Comitê de Inovações e Tecnologia (Luiza Faccin)

·Comitê de Cybersegurança (Andreza Sobreira)

·Comitê de Relações Trabalhistas no Digital (Maria Santos)

·Comitê de Crimes Digitais (Marcelo Fonseca)

·Comitê de Startups e Empreendedorismo (Ricardo Cajazeira)

·Comitê de Saúde e as Healthtechs (Marcelo Fonseca)

Comitê de Mediação e Conciliação “Novo” (Cláudio Ramos)

·Comitê da Educação no Digital “Em Breve” (Transição)
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Nosso Comitê de Mediação e Conciliação será o 
responsável por estruturar esta Câmara que será 
composta por  uma equipe de Especialistas.

Conflitos decorrentes de conflitos entre Titulares de 
Dados e Empresas, visando uma maior compreensão 
e resolução de demandas.

Direcionada a Privacidade e Proteção de Dados

Câmara de Mediação de Conflitos
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Representação
Local

Membros que nos ajudarão a 
ampliar a ANADD em sua região 
e engajar novos Membros em 
projetos e eventos locais.



Organizar eventos online e
presenciais, visando networking,
parcerias, compartilhamentos e
muito aprendizado.
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Eventos
2022



Atividades exclusivas para os(as) 
Membros(as) Efetivos(as).

Parcerias com empresas que possuam 
produtos ou serviços relevantes para 
nossos Membros.

Patrocínios de empresas para eventos 
específicos de nosso interesse.
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 Benefícios 
& Parcerias



8.1 ANADD - Digital Community

Certificação de Membro Efetivo. Nossa 
comunidade de membros pesquisadores e 
coordenadores de diversos projetos para a 
área jurídica e sociedade em geral.



8.2 ANADD - Academy

Cursos e aulas exclusivas da ANADD com 
metodologia e certificação própria.

Nossos cursos serão abertos ao público em geral, 
com valores entre “R$ 200,00 e R$ 300,00” e 
nossos(as) membros(as) efetivos(as) terão 
descontos de 50% em todos estes cursos da ANADD.



8.3 ANADD - Mentoring

Mentoria em grupo com Especialistas da 
ANADD. Serão eventos experenciais e práticos.



8.4 ANADD - Clube de Vantagens

Convênio com empresas de soluções diversas 
para nossa área jurídica (relação estará 
disponível em nosso site).

Sempre com processos abertos para novas 
empresas parcerias.



8.5 ANADD - Newsletters

Seja um(a) dos(as) nossos(as) colunistas. 

Artigos desenvolvidos pelos(as) 
Membros(as) Efetivos(as) que serão 
analisados e publicados em nosso site e 
também em nossas redes sociais.



8.6 ANADD - Paineis com Especialistas

Nossos eventos online direcionados aos temas 
mais relevantes e em discussão do Direito 
Digital, onde convidamos renomados 
especialistas em sua área de atuação.

 Acesso Gratuito e Certificado de Participação 
exclusivo para os Membros Efetivos.



8.7 CONADD - 1º Congresso Nacional

Congresso Nacional de Direito Digital da ANADD. 

Evento presencial com a presença de ilustres 
participantes e diversas rodadas de networking 
entre os Membros e Convidados.

Valores diferenciados para os Membros Efetivos.



TV ANADD no Youtube e demais 
Redes Sociais para promover 
conteúdos de interesse para nossos 
Membros e demais profissionais do 
mercado, divulgando desta forma 
nossa Associação e seus Membros.
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Se inscreva em nosso canal no
Youtube:

ANADD BRASIL
https://www.youtube.com/c/anaddbrasil

Conteúdo

https://www.youtube.com/c/anaddbrasil


Siga-nos nas redes sociais

ANADD.BRASIL
Participe de nossos grupos de

discussão e compartilhe

ANADD
Vincule seu perfil como Membro

em nossa Company Page

ANADD.BRASIL
Participe de nossas Lives com

Especialistas e Membros

ANADD BRASIL
Acompanhe nosso canal no

Youtube a TV ANADD



Atualmente somos referência no Direito 
Digital e uma fonte de conhecimento, 

colaboração e credibilidade para o Mercado.
Diretoria ANADD

[ anadd.org ]


