
PREFÁCIO 

 
No XXIII Encontro Nacional do CONPEDI, realizado de 30 abril a 03 maio de 

2014, que teve lugar na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, em 
Florianópolis, o grupo de trabalho “Direito e Novas Tecnologias” se destacou no evento 

não apenas pela qualidade dos trabalhos apresentados, mas pelo numeroso público, 
composto por pesquisadores-expositores e interessados, que deixou a sala 107, 1o 
andar, Bloco B, Centro Sócio-Econômico - CSE da UFSC repleta até o término das 

atividades. Foram apresentados 25 artigos objeto de um intenso debate presidido pelos 
coordenadores e acompanhado pela participação instigante do público presente.  

 
Esse fato demonstra a inquietude que o tema desperta na seara jurídica. Cientes 

desse fato, os programas de pós-graduação em Direito empreendem um diálogo que 

suscita a interdisciplinaridade na pesquisa e se propõe a enfrentar os desafios que as 
novas tecnologias impõem ao Direito. Para apresentar e discutir os trabalhos produzidos 

sob essa perspectiva, os coordenadores do grupo de trabalho dividiram os artigos em 
blocos, que se congregam nesta coletânea.  

 

O governo eletrônico foi objeto do primeiro bloco de trabalhos que versaram 
sobre a “o governo eletrônico na América do Sul”, “a democracia eletrônica e o 

processo legislativo participativo”, “a aplicação da lei de acesso à informação no âmbito 
dos tribunais de justiça brasileiros”, “o poder judiciário na era do acesso à informação”, 
“a exclusão digital e a participação virtual”, “a utilização dos sítios de redes sociais pelo 

e-gov brasileiro na efetivação da democracia participativa”, a “internet como esfera 
pública global”, a “democracia direta por meio da sociedade informacional”, a “internet 

como ferramenta político-democrática” e “um estudo de caso sobre o município de 
Curitiba-PR”. 

 

A proteção à privacidade foi o pano de fundo do segundo bloco de trabalhos 
apresentados. O direito à privacidade e a proteção de dados pessoais encontraram 

destaque no enfrentamento de temas como a “privacidade na economia da informação e 
livre fluxo informacional transfronteiriço”, “a proteção dos dados pessoais face às novas 
tecnologias”, “a utilização da tecnologia RFID no mundo da computação ubíqua”, a 

“censura e a liberdade de expressão nas redes sociais”, “a violação da privacidade e dos 
dados pessoais no ciberespaço”, “o direito fundamental à intimidade como limite à 

manipulação de dados pessoais” e sobre os problemas que circundam o “fenômeno da 
vigilância e dos fluxos desterritorializados de dados”. 

  

As discussões acerca dos impactos das novas tecnologias congregou os possíveis 
impactos do direito penal na “Lei nº 11.105/05 em relação ao descarte de embriões 
humanos”, “computação em nuvem e considerações contratuais”, “nanotecnologia e 

standard global”, “os compliance programs como uma alternativa à gestão empresarial 
para lidar com o direito à informação do consumidor e os riscos trazidos pelas 

nanotecnologias”, “o revenge porn como prática violenta à liberdade sexual feminina”, 
“aspectos técnicos e jurídicos do phishing como ameaça virtual”, “produção e proteção 
de bens imateriais em tempos de capitalismo cognitivo” e o “gerenciamento de crise da 

imagem como forma de garantir a função social e sustentabilidade financeira da 
empresa”, descortinando o terceiro bloco de artigos apresentados no grupo de trabalho. 

 



Os artigos que ora são apresentados ao público têm a finalidade de fomentar a 

pesquisa e fortalecer o diálogo interdisciplinar em torno do tema “direito e novas 
tecnologias”. Trazem consigo, ainda, a expectativa de contribuir para os avanços do 

estudo desse tema no âmbito da pós-graduação em Direito brasileira, apresentando 
respostas para uma realidade que se mostra em constante transformação.  
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