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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  
ASSIMETRIA REGULATÓRIA NO MERCADO DE MÍDIA E ENTRETENIMENTO: O DESAFIO DAS INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS 

AUTORIA SIMONE LAHORGUE NUNES DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO SIMONE LAHORGUE NUNES DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Discentes do 3º e do 5º períodos e discentes do PPGD. 

PÚBLICO ALVO Agências regulatórias 

CÓDIGO - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Estudo sobre assimetrias na regulação dos diversos meios de comunicação social no Brasil, em especial daqueles 
que fornecem conteúdo audiovisual aos usuários/assinantes (plataformas digitais e empresas que prestam serviço 
de acesso condicionado- SeAC). Estudo do direito comparado (a princípio, EUA e países selecionados da UE), 
levando em consideração as características de cada mercado analisado. Mapeamento das questões jurídicas 
relevantes atreladas à assimetria hoje existente no ambiente regulatório brasileiro, e.g., de natureza 
concorrencial. Identificação de possíveis alternativas para a moldura legal brasileira: da desregulamentação a uma 
nova regulamentação.   

PROBLEMA 

Com o surgimento da era digital, novas plataformas, novos meios de comunicação social e produtos foram 
viabilizados, tendo sido o mercado de Mídia e Entretenimento um dos mais afetados. Essa revolução tecnológica 
tornou obsoleto o ambiente regulatório atual, idealizado levando em conta o ambiente analógico, das mídias 
tradicionais. O descompasso entre o mercado e a regulamentação gerou assimetrias e questões jurídicas dela 
decorrentes.   

PRODUTO 

Elaboração de um estudo técnico-jurídico, em forma de artigo, apresentando (i) reporte sobre o ambiente 
regulatório em vigor no Brasil e nos países selecionados (ii) ações já implementadas ou preocupações identificadas 
sobre o tema nesses outros países e (iii) conclusões e possíveis alternativas para o cenário brasileiro no que se 
refere à regulamentação dos serviços de disponibilização de conteúdos audiovisuais de uma forma geral (i.e. 
independentemente da tecnologia utilizada). 

OBJETIVO 
Fomentar o debate acadêmico de modo a identificar possíveis soluções para o cenário regulatório em questão e 
disseminar o resultado do estudo de modo a que sirva de subsídio para os debates legislativos que deverão ocorrer 
no curso de 2023.  

METODOLOGIA 
O projeto será realizado por meio de pesquisa dos mercados escolhidos, estudo das soluções e dos problemas já 
identificados nesses mercados - registrados em regulamentação ou em artigos/estudos especializados - e da 
realização de debates com especialistas/estudiosos do tema. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

x 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

x 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

x 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

 Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

x 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 
Regulação no Brasil: contexto histórico, definição e características, e princípios da ordem econômica da Constituição 
de 1988 

2 Regulação no Brasil: entidades reguladoras 
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3 Ambiente normativo da regulação da comunicação social no Brasil 

4 Mercado audiovisual brasileiro 

5 Análise das características e tendências do mercado audiovisual no mundo 

6 Estudo comparativo do ambiente regulatório do Serviço de acesso condicionado (SeAC) e o das plataformas digitais 

7 Estudo dos posicionamentos do CADE, ANCINE e ANATEL 

8 Estudo do impacto concorrencial decorrente da assimetria regulatória 

9 
Estudo do ambiente regulatório internacional sobre o tema, com o objetivo de mapear as questões jurídicas 
decorrentes de eventual assimetria e respectivas soluções/ações tomadas 

10 
Análise das iniciativas normativas (PLS; regulamentação das entidades reguladoras) visando a regulamentação / 
desregulamentação desse setor do mercado audiovisual 

11 Identificação de alternativas para minimizar os efeitos da assimetria regulatória neste mercado 

12 Alinhamentos finais 

13 Elaboração do produto final 

14 Elaboração do produto final 

15 Apresentação do produto final e feedbacks aos alunos 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Tipos de avaliação e respectivas pontuações ou pesos: entrega de tarefas, trabalhos, participação etc. sem 
correspondência com pontuações ou notas, podendo a distribuição ser feita por meio de percentuais. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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