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CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
 
RESUMO: A pesquisa cuida da delimitação da interferência das novas tecnologias nos direitos 
da personalidade, em especial, o direto de imagem, expressamente, previsto no artigo 5º inciso 
X da Constituição Federal de 1988 e no artigo 20 do Código Civil de 2002. Considerando a 
grande quantidade de informações armazenadas em ambiente virtual é possível perceber a 
ampliação dos meios capazes de violar tal direito. Um dos efeitos da utilização das novas 
tecnologias é o Big Data, definido a partir da fórmula: “volume + variedade + velocidade” e 
nada mais é do que a obtenção de dados de descomunal pluralidade e quantidade com célere 
possibilidade de análise e processamento dos dados. As tecnologias disruptivas ampliam a 
participação da população, por exemplo, no acrescimento de dados nos ambientes virtuais, bem 
como a visualização desses dados. Daí o grande problema quando as imagens de acusados são 
disponibilizadas em tais ambientes e podem, evidentemente, gerar enorme prejuízos, como 
demissão, estigmatização e até mesmo em casos mais extremos a morte. O trabalho, a partir de 
pesquisa teórico-metodológica, indaga não apenas sobre os prejuízos causados pela exposição 
exacerbada da imagem do acusado. Mas vai além, trata do questionamento sobre quais são as 
proteções legais que esses dados devem receber e as implicações do uso indiscriminado dessas 
tecnologias. Ademais, busca-se demonstrar que esse uso indevido da imagem do acusado viola 
princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como o previsto no artigo XI, pois 
essa exposição poderá trazer prejuízos irreparáveis, visto que mesmo no caso de o acusado ser 
inocentado existe a possibilidade de ele ficar estigmatizado devido a exibição de sua imagem, 
conforme dito anteriormente. O problema proposto enfoca na própria tecnologia e em 
mecanismos que sejam capazes de garantir e proteger o direito à imagem dos acusados, no 
contexto das novas tecnologias, especialmente, pela Defensoria Pública. Quais são os 
instrumentos processuais e constitucionais que podem ser utilizados pela instituição?  
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