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Anteriormente denominada Legaltech New York;



Hotel Hilton Midtown New York, nos dias 30/1, 31/1 e ½ de 2018;



São duas partes:



Aproximadamente 100 palestras, workshops, mesas redondas e
seminários sobre inúmeros temas ligados à atividade legal,
enfocando aspectos temáticos, organizacionais, tecnológicos e de
gestão;



Cerca de 500 estandes de empresas prestadoras de serviços e
fornecedoras de produtos (softwares, hardwares, móveis, sistemas
de segurança) para Escritórios e Departamentos Jurídicos de
Empresas.

LEGALWEEK NEW YORK 2018


Público Participante: Mais de 3 mil profissionais, entre advogados,
magistrados, estudantes de direito e pessoal das empresas
fornecedoras dos produtos e serviços para a área legal;



Palestrantes: Advogados de Grandes Escritórios Americanos,
Advogados de Departamentos Jurídicos de Empresas, Juizes
Estaduais e Federais de diversos estados Americanos, membros de
órgãos governamentais na gestão atual e passadas, especialistas
nas questões jurídicas atuais decorrentes da era digital e seus
avanços tecnológicos;
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PALESTRA DE ABERTURA: “Examinando Ameaças Atuais: Sobrevivendo em
Tempos Turbulentos e Encontrando um Caminho Para a Frente”- Jeh Johnson,
Secretário de Homeland Security do Governo Barack Obama



Highlights: Cyber terrorismo é a maior ameaça atual aos Estados
Unidos;
Durante a palestra mais de uma centena de cyber
ataques a órgãos de governo, de infraestrutura e
empresas privadas ocorrerão;
O terrorismo é a segunda maior ameaça;
As empresas prestadoras de serviços (ex: escritórios de
advocacia) devem concentrar seus recursos em
segurança de dados e sistemas;

Compatibilzar segurança e Liberdade é o desafio maior
do País, dos legisladores, dos magistrados e das empresas;
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Palestra “Estado da Indústria” – Nicholas Bruch, Bill Carter e Steve Kovalan (ALM
Intelligence)



Novo Modelo de Negócio: Altamente eficiente, Foco em Valor e
Tecnologiamente dirigido;



Modelos para Departamentos Jurídicos: Aumentar eficiência, Aumentar
Sofisticação e Tecnologicamente dirigido.



Três Players: Departamentos Jurídicos dos clients, Big Law Providers,
ASPs(Provedores de Serviços Alternativos)



Frases: “Os advogados robôs estão aqui. E eles estão vencendo.”


“Os ASPs mudaram a percepção dos compradores.”



“Os Departamentos Jurídicos encontraram valor em manter mais serviços internos.”



“As demandas dos clientes se tornaram mais extremas.”



“Competição: novas áreas de intensa competição estão surgindo.”



“Consolidação: vem aí mais consolidação.”



“Clientes: a sofisticação dos Departamentos Jurídicos vai continuar.”



“Tecnologia: Investimentos em tecnologia serão importantes, mas como meio e não como fim.”



“Gestão: Sucesso será determinado pela habilidade da firmas em executar.”



“Colaboração: Colaborações entre os players se tornará essencial.”
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Palestra: THE ESI OF TODAY AND THE ESI OF TOMORROW



ESI: Electronically Stored Information (Informação Eletronicamente
Armazenada)



Palestrantes: Patrick OOT(partner da Shook, Hardy & Bacon LLP),
Judge William Matthewman(USA Magistrate Judge Southern District
of Florida), Judge Xavier Rodriguez (US District Judge Western District
of Texas), Judge Joy Flowers Conti(Chief District Judge US District
Court of Pennsylvania) e Judge Andrew Peck(USMagistrate Judge
Southern District of New York).
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Palestra FAKE NEWS EATS THE WORLD: PROTECTING SPEECH, EVALUATING TRUTH
& VALIDATING OUR DECISIONS



Palestrantes: Thomas J. Cafferty (Major Lindsey & Africa), Peter
Canellos(Politician), Tori Ekstrand (UNC School of Media & Journalism), Melisa
Twomey, Charles J.Glasser Jr.(Professor) e Aaron Sharockman(Politifact).



“Você tem um telefone, você é um Publisher”, frase que iniciou o debate.



“Fake News é vinho velho em garrafa nova”, afirmou um dos advogados,
porque sempre existiu. Mudaram os meios e a velocidade de propagação.



A professora de Media Law expôs que existem pelo menos seis tipos de fake
news, da desinformação involuntária até a notícia falsa, plantada e divulgada
intencionalmente para prejudicar. Por que as pessoas divulgam notícias que
sabem falsas (ou pelo menos duvidosas), sem checar a fonte? Busca de
prestígio na bolha de pessoas que as leem? Irresponsabilidade com relação
aos enfocados na notícia falsa?
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Examine toda notícia que você recebe, antes de passá-la adiante: Tem a fonte
identificada? Existe o contato com o responsável pela noticia? As fotos utilizadas
estão creditadas? É imperativo ético e legal não divulgar o que você não sabe se é
verdadeiro.



O Facebook e o Google não querem ser editores de notícias, pelos ônus dai
decorrentes. Comparam-se a livrarias, em cujas prateleiras todos os tipos de ideias
circulam livremente.



Foi citado o falecido Senador Daniel P. Moynihan (mencionado por Barack Obama
em sua entrevista a David Letterman na NETFLIX): “Todo mundo tem direito a sua
própria opinião, mas não a seus próprios fatos.” Está virando um clássico.



As empresas de mídia tradicional têm responsabilidade e credibilidade para aferir a
veracidade de uma notícia. Mas bons profissionais custam dinheiro, o que anda raro
em uma época de queda vertiginosa de receitas de publicidade e circulação.



Foi unânime a posição de que uma solução regulatória vinda do Estado dificilmente
vai deixar de ferir a liberdade de expressão. Está posto um dos desafios do nosso
tempo. Como evitar as Fake News sem sacrificar o valor maior da plena liberdade
de expressão?

LEGALWEEK NEW YORK 2018










Palestra CYBERSECURITY AND DATA’s PRIVACY IMPACTS ON THE LEGAL
INDUSTRY (FEDERAL CYBERSECURITY ACT OF 2012)
Responsável: Department of Homeland Security
Equifax, Uber, Ashley Madison, Target, Home Depot
Nos Estados Unidos, a maioria dos estados (49) tem legislação
obrigando a notificação de quebra de privacidade, mas não leis de
violação de privacidade;
A ABA (American Bar Association) instrui às firmas de advocaccia para
“desenvolver, implementar, e manter um programa apropriado de
cybersecurity”.
Conceito de “representação competente de um cliente”: um
advogado deve se manter a par das mudanças na lei e na sua
prática, incluindo os benefícios e riscos associados com as tecnologias
relevantes.
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A senadora Elizabeth Warren e o senador Mark Warner
apresentaram um projeto de lei para manter grandes agências de
relatórios de crédito - incluindo Equifax - responsáveis por violações
de dados envolvendo dados do consumidor. Se virar lei, a Lei de
Prevenção e Compensação de violação de dados daria à
Comissão Federal de Comércio dos EUA a autoridade para
inspecionar as empresas que coletam grandes quantidades de
dados financeiros sobre os consumidores para garantir que eles
estejam protegendo essa informação. Também permitiria que a
agência os multasse em caso de falha na guarda de dados, no
valor mínimo de $ 100 por consumidor afetado, indo metade desse
dinheiro para os consumidores afetados na violação de dados.
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Resumo:



Vocabulário próprio: ESI(Electronically Storage Information), BYOD(Bring
Your Own Device), ASP(Alternative Service Providers),RA(Ransomware
Attacks), PII(Personal Identifiable Information)



Evolução rápida e permanente;



Interação conteúdo e tecnologia;



Necessidade de discussão ampla das questões surgidas com os
poderes do Estado;



Aumento da responsabilidade dos advogados e escritórios

