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EVENTO: 22º Congresso Iberoamericano de Direito e Informática, realizado entre os 
dias 24/09 e 28/09/2018, na cidade do Panamá – Panamá. 
 
Este congresso, em sua 22ª. Edição, foi realizado pela FIADI – Federação Iberoamericana 
das Associações de Direito e Informática, e pela APANDETEC - Associação Panamenha  
de Derecho e Nuevas Tecnologias, tendo reunido  aproximadamente 200 participantes, 
acadêmicos e profissionais que atuam no ramo do Direito e Informática, em seus países 
latinoamericanos, além de Espanha e Portugal, representando quase 20 países distintos. 
 
Este congresso anual foi organizado foram abordados  grandes temas do direito e 
tecnologia atuais, como: Dados abertos e Proteção de Dados Pessoais, Peritagem 
forense, Governança da Internet, Inteligência Artificial, Cibersegurança e 
Ciberterrorismo, Governo Eletrônico, Risco das Novas Tecnologias e Grupos Vulneráveis, 
Comércio Eletrônico, Fintechs, Criptomoedas, Big Data, Gestão de Mudanças na 
Sociedade de Informação. 
 
O evento se dividiu em apresentações de trabalhos acadêmicos e previamente enviados 
e selecionados (Ponencias), Conferências magistrais e Painéis de Debate. 
 
Minha especial participação no evento consistiu em proferir Conferência denominada 
“Gobernanza en Internet en Brasil, un modelo multistakeholder”, como se vê abaixo, 
tendo apresentado aos participantes o papel do CGI na Governança da internet no Brasil, 
cujo modelo é sempre objeto de atenção e interesse pelos colegas latino-americanos, 
ressaltando a importância do modelo multisetorial de governança da internet na 
América Latina. 
 
Na ocasião, apresentamos, com o apoio do CGI.br, a postulação da sede do 23º. 
Congresso Iberoamericano de Direito e Informática, o que foi obtida, pela primeira vez 
no Brasil, a ser realizado entre os dias 01/10 e 04/10/2019, na cidade de São Paulo. 
 
O próximo evento deverá ser organizado com o apoio da AASP – Associação dos 
Advogados de São Paulo e da Faculdade de Direito da USP, e relevante participação de 
membros, diretores e especialistas do CGI.br. 
 
 
 
 
     São Paulo, 02/10/2018 
 
 

Luiz Fernando Martins Castro 
 
 

 



 


