
Associação Nacional de 
Advogad(as)os do Direito Digital



Nossa MISSÃO é contribuir
para o desenvolvimento
profissional e adequações dos
nossos membros frente a
transformação digital e seus
impactos na área do direito.

Nossa VISÃO é empoderar  e
auxiliar advogadas(os) e os
demais profissionais da área
jurídica a ampliarem sua
atuação e colaboração de
conhecimento nos principais
pilares da gestão moderna que
são as pessoas e as tecnologias.

Nossos VALORES estão
pautados na colaboração, no
compartilhamento, no
empoderamento, na
sustentabilidade e na
ampliação de estratégias para
o futuro da sociedade e
mercado em geral.

SOBRE A ANADD



ORGANOGRAMA
DA ASSOCIAÇÃO
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02

Inovações e os
reflexos no Direito

Pessoas, Processos e Tecnologias



Membros

Fundadores (Advogados inscritos na OAB);
 
Efetivos (Advogados inscritos na OAB);
 
Estagiários (Estagiários inscritos na OAB);
 
Estudantes (Graduação e Pós Graduações
relacionadas ao Direito);
 
Colaborativo (Demais profissionais do Mercado
interessados no Direito Digital);
 
Honorários (Prestadores de relevantes e contínuos
serviços à nossa associação);
 
Convidados (serão as pessoas que solicitaram
inscrição porem sem a contribuição anual de Membro
Efetivo.
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Comitês &
Comissões

04
- Comitês
E-commerce e Consumidor

Crimes Digitais

Governança, Riscos e Compliance

Relações Trabalhistas no Digital

Privacidade e  Proteção de Dados

Empreendedorismo e Startups

Economia Digital e Tributação

Propriedade Intelectual no Âmbito Digital

Inovação e Tecnologia no Meio Jurídico

- Comissões
Estudantil e de Bacharéis

Inovação e Tecnologia

Parcerias Estratégicas
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Representação
Local

Buscamos Membros que
estejam dispostos a divulgar
a ANADD em sua região e
engajar novos Membros para
realizarmos eventos locais.



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



07 CONADD - Congresso Nacional

Estruturação de um evento
Nacional  para ampliar ainda mais
as experiências colaborativas
entre nossos Associados,
Entidades e Parceiros.
 
Previsão para 2021.



Planejamento para formatação de
cursos específicos para nossos
Membros em parceria com
empresas e instituições.
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Treinamentos,
Workshops e
Mentorias

Mentoria profissional para nossos
membros generalistas que buscam
agregar conhecimentos práticos e
se aprofundar no Direito Digital.



Parcerias com empresas que possuam
produtos ou serviços relevantes para
nossos Membros.
E patrocínios de empresas para eventos
específicos de nosso interesse.
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Parcerias &
Benefícios



Criação da TV ANADD no
Youtube e demais Redes
Sociais visando 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:
https://www.youtube.com/channel/UCvx9Rml4DgdF3ijIp7kRPHA
 

Ou inscreva-se pelo nosso QR Code:

Conteúdo



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



O nosso maior objetivo é nos tornarmos
referência no mercado digital, e também
sermos uma fonte de esclarecimentos e
credibilidade para o Direito Digital.
Diretoria ANADD

[ anadd.org ]


