Nota Editorial

Durante tempos tão difíceis trazidos pela pandemia, afetando profundamente
inclusive as atividades acadêmicas em tantos países, é um pequeno alento para
nós editores poder compartilhar a presente edição especial da Revista Brasileira
de Direitos Fundamentais e Justiça. A edição é parte de uma chamada temática mais ampla, da qual participa também o Oxford Journal of International Data
Privacy Law, com o tema “Proteção de dados em tempos de emergência social:
Covid-19, Democracia, Inovação e Regulamentação na América Latina”.
A chamada foi divulgada no início do mês de junho e, apesar do reduzido
período de apenas dois meses disponível para o recebimento de textos, a comunidade acadêmica da América Latina respondeu de maneira exemplar a conclamação a produzir conhecimento que subsidie as políticas públicas sobre privacidade
e proteção de dados em situações de crise sanitária e social. A Revista recebeu
cerca de 80 contribuições inéditas de diversos países. Selecionar apenas oito
trabalhos em 45 dias já seria uma tarefa dificílima, mas ela foi ainda mais desafiadora em razão da grande qualidade dos artigos em espanhol e português que
foram submetidos.
Apenas graças aos valiosos e altruístas esforços dos avaliadores listados
nesta edição é que conseguimos completar o processo de avaliação em tempo
hábil e garantindo o rigor acadêmico.
Agradecimentos, como sempre, são devidos. Ao Prof. Luca Belli, do Centro
de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio, coordenador da chamada geral
temática. Ao Facebook, pela generosa doação que possibilitou a premiação aos
autores dos artigos. É preciso registrar que a doação foi feita sem qualquer condição estabelecida e com absolutamente nenhuma ingerência em qualquer decisão
no âmbito da chamada temática. À Editora Fórum, pelo constante apoio e por
viabilizar a edição especial de forma gratuita e aberta, garantindo assim a mais
ampla possível divulgação dos trabalhos e o acesso ao conhecimento, de forma
a colaborar com a sociedade na mitigação dos efeitos da pandemia. Finalmente,
aos Programas de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul – casa da Revista – e da FGV Direito Rio, pelo apoio na realização da chamada e edição especial.
Os méritos desta produção intelectual são, acima de tudo, dos autores cujos
premiados artigos compõem esta edição especial.
Os três textos da doutrina estrangeira são de autoria de Jhon Aldemar
Caballero Martínez (Universidad Externado de Colombia) e Teresa Genoveva Vargas
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Osorno (Universidad Externado de Colombia); Danielle Mendes Thame Denny
(Fundação Armando Alvares Penteado), Emre Kazim (University College London)
e Adriano Koshiyama (University College London) e de William Ivan Gallo Aponte
(Universidad Externado de Colombia) e Daniel Wunder Hachem (PUC-PR, UFPR).
Os cinco trabalhos de doutrina nacional representam quatro estados do Brasil
e são de autoria de Diego Carvalho Machado (UERJ) e Laura Schertel Mendes
(UnB, IDP); Miguel Kfouri Neto (UNICURITIBA), Rodrigo da Guia Silva (UERJ) e
Rafaella Nogaroli (UNICURITIBA); Ivo Corrêa (Insper), Felipe de Paula (USP) e
Beatriz Bellintani (USP); João Carlos Hipólito Bernardes do Nascimento (UFPI),
Maria Leonildes Boavista Gomes Castelo Branco Marques (UFPI e PUCRS), Nayara
Hanna Santiago Costa (UFPI), Maria Isabel Boavista Gomes Castelo Branco (UFPI),
Tâmara Beatriz Santos (ESAPI), Roger Vitório Oliveira Sousa (UniAmérica); Rafael
A. F. Zanatta (USP), Bruno R. Bioni (USP), Clara Iglesias Keller (WZB Berlim) e
Iasmine Favaro (USP).
Desejamos a todos uma excelente leitura.
Ingo W. Sarlet
Danilo Doneda
Ivar A. Hartmann
Editores da Edição Especial
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