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Simpósio: 35 - A DEFENSORIA PÚBLICA E AS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE 
JUSTIÇA: PERSPECTIVAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NO 
CONTEXTO DAS TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS 
 
RESUMO: A acelerada evolução tecnológica tem impactado significativamente na sociedade 
global, por exemplo, com a Internet das Coisas, a Inteligência Artificial e o Big Data. Neste 
contexto, muitos desafios têm sido apresentados no âmbito do Direito, sendo um deles 
relacionado à proteção de dados pessoais, tema que será abordado no presente estudo. Sobre tal 
tópico tem-se observado um crescimento do número de legislações nacionais específicas que 
buscam a sua proteção, o que deve-se, em grande parte, à aplicação extraterritorial do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. A proteção de dados pessoais é 
considerada em diversos ordenamentos jurídicos como um instrumento essencial para a 
proteção da pessoa humana, sendo assim um direito fundamental. Sobre tal temática o Brasil, 
aprovou a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, que entrará em vigor em 18 meses. Durante a 
longa discussão do tema e a tramitação da referida legislação no Congresso Nacional brasileiro, 
também foram discutidos outros Projetos de Lei sobre a matéria com a participação de 
praticamente todos os setores empresariais e da sociedade civil e acadêmica, seja em consultas 
públicas e/ou em seminários específicos. Desta forma, pretende-se analisar a evolução do 
cenário da proteção de dados pessoais no contexto brasileiro, os princípios, os fundamentos e 
os pontos relevantes apresentados pela nova legislação, o papel da Autoridade de Proteção de 
Dados Pessoais, alguns pontos de destaque da legislação brasileira frente à legislação europeia, 
além de como as empresas estão se preparando para atuarem de acordo com a nova lei. 
Especialmente no que se refere à Autoridade de Proteção de Dados do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios, que até o momento foi a primeira e única iniciativa dedicada 
exclusivamente à proteção dos dados pessoais e da privacidade dos brasileiros, propõe-se 
verificar os pilares de sua atuação e algumas das suas ações. Frente ao exposto, será possível 
demonstrar que a evolução da legislação brasileira quanto à proteção de dados pessoais é 
significativa, sendo, entretanto, necessários alguns ajustes visando a sua efetiva aplicação, bem 
como a conscientização da população da importância do tema e a necessidade de preparo das 
empresas para atuarem em conformidade. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho é 
refletir sobre o direito à proteção de dados pessoais no Brasil frente à recente sanção de 
legislação sobre o tema e alguns dos seus mais importantes reflexos, especialmente no que se 
refere ao ambiente tecnológico contemporâneo. Para a elaboração do estudo a metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica quanto ao procedimento e exploratória quanto ao objetivo, 
com destaque para a legislação, artigos científicos e doutrina. 
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