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PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA  LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 

DOCENTE SIMONE LAHORGUE 

CÓDIGO GRDDIRELE189 SEMESTRE 2022.1 PERÍODO - NATUREZA ELETIVA CARGA HORÁRIA 60H 

EMENTA 

Direito ao isolamento, à intimidade e ao anonimato. Reconhecimento constitucional. Direito à informação, liberdade 
de expressão. Dados pessoais. Dados anônimos e anonimizados. Histórico da regulação do tratamento dos dados 
pessoais no direito brasileiro – código civil, CDC, Lei de Acesso à Informação, Marco Civil da Internet. Visão geral sobre 
as inovações trazidas pela LGPD. A ANPD. Papel do Poder Judiciário. Hot topics. 

OBJETIVOS 
Permitir a compreensão pelo corpo discente do fenômeno da privacidade, seu tratamento pelo direito positivo, 
reconhecimento constitucional, cenário regulatório institucional e principais problemas jurídicos relacionados ao 
tema dos dados pessoais.  

METODOLOGIA Aulas semi-socráticas. 

HABILIDADES 
 

Exigência 
MEC 

 
CNE/CES 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. 

 
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. 

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

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

X 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:  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Direito ao isolamento, à intimidade e ao anonimato 

2 Reconhecimento constitucional. 

3 Reconhecimento constitucional. 

4 Direito à informação, liberdade de expressão. 

5 Dados pessoais x dados anônimos e anonimizados 

6-7 Dados pessoais x dados anônimos e anonimizados 

8-9 
Histórico da regulação do tratamento dos dados pessoais no direito brasileiro – código civil, CDC, Lei de Acesso à 
Informação, Marco Civil da Internet 

10-11 
Histórico da regulação do tratamento dos dados pessoais no direito brasileiro – código civil, CDC, Lei de Acesso à 
Informação, Marco Civil da Internet 

12-13 
Histórico da regulação do tratamento dos dados pessoais no direito brasileiro – código civil, CDC, Lei de Acesso à 
Informação, Marco Civil da Internet 

14 Visão geral sobre as inovações trazidas pela LGPD. 

15 Visão geral sobre as inovações trazidas pela LGPD. 

16 EM DIANTE Hot tópicos 
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TRILHA 

X Advocacia Empresarial 

X Carreiras Públicas 

X Regulação 

X Justiça e Sociedade 

X Tecnologias 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Produção de artigo. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

VENTURINI, Jamila; BELLI, Luca; LOUZADA, Luiza; FODITSCH, Nathalia; MIZUKAMI, Pedro (Org.). Contribuição do 
Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV DIREITO RIO ao debate público sobre o Anteprojeto de Lei de Proteção de 
Dados Pessoais. 
(Disponível em:  https://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/u100/contribuicao_cts_-
_anteprojeto_de_lei_de_protecao_de_dados_pessoais.pdf) 
BRANCO, Sérgio. TEFFÉ, Chiara. Privacidade em Perspectivas. Org:. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. 
LESSIG, Lawrence. Code: Version 2.0. New York: Basic Books, 2006. 
STUCKE, Maurice E,; GRUNES, Allen P. Big Data and Competition Policy. Oxford University Press, 2016.  

BIBLIOGRAFIA 
COMPLEMENTAR 

GREENWALD, Glenn. Why Privacy matters. 
(Disponível em: https://www.ted.com/talks/glenn_greenwald_why_privacy_matters?language=en) 
PACETE, Luiz Gustavo. Coleta de dados e reconhecimento facial na mira da justiça. 
(Disponível em: https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2018/09/17/coleta-de-dados-e-
reconhecimento-facial-na-mira-da-justica.html) 
WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. 
(Disponível em: https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf) 
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