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PLANO DE TRABALHO 

ATC  REGULAÇÃO DAS PLATAFORMAS DE REDES SOCIAIS  

RESPONSÁVEL NATÁLIA DE MACEDO COUTO 

CÓDIGO GRDDIRATCE6484 SEMESTRE 2023.1 PERÍODO TODOS NATUREZA ATCE CARGA HORÁRIA 30h 

EMENTA 

A necessidade de regulação das plataformas digitais de redes sociais surgiu da ampliação do uso da internet e evolução da 
ciência de dados em atividades relacionadas à economia, as relações pessoais e à democracia. Essa nova tecnologia traz 
problemas sobre (i) violação de direitos fundamentais, tais como, discriminação racial, disseminação de discurso de ódio, 
desinformação e violência política online, violação de gênero, etc. A presente proposta abrange a discussão desses 
problemas e alternativas regulatórias para eles dentro da perspectivo do modelo do Estado Regulador contemporâneo. 

OBJETIVOS 

O objetivo principal da disciplina é apresentar aos alunos a discussão que envolve o tema sobre a regulação das novas 
tecnologias utilizadas para facilitar o uso da comunicação pela internet pelos usuários: as plataformas digitais de redes 
sociais. Como objetivos específicos podemos apresentar dois deles. O primeiro é apresentar as bases teóricas sobre o tema. 
Isso envolve (i) analisar o modelo de negócios desenvolvido pelas plataformas digitais de redes sociais e os desafios que o 
uso dessa tecnologia oferece para a liberdade de expressão, para a privacidade e proteção de dados e para o direito 
fundamental do devido processo informacional, e como esses direitos devem ser resguardados, sem descuidar do fomento 
à inovação; (ii) entender os aspectos econômicos e tecnológicos atuantes no mercado que desafiam os modelos tradicionais 
de regulação;  e (iii) entender quais arranjos institucionais regulatórios seriam possíveis para a conformação do setor dentro 
do Estado Regulador. O segundo objetivo é capacitar os alunos para avaliar as propostas de soluções regulatórias e suas 
implicações jurídicas e sociais, além de desenvolver propostas mais adequadas. 

METODOLOGIA 
Metodologia socrática. As aulas serão ministradas a partir da exposição de casos práticos para que os alunos possam 
desenvolver um raciocínio e alcançar o entendimento da matéria. 

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. 

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. 

x Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

x 
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. 

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

x 
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. 

x Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

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

x 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.  

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

 Outras: 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

AULA TEMA 

1 Introdução: plataformas de redes sociais. O que são e qual o seu modelo de negócio? 

2 Regulação privada do discurso público: moderação de conteúdo nas redes sociais. 

3 Inteligência Artificial, Sistemas de Recomendação de Conteúdo e Economia Comportamental. 

4 Direitos fundamentais afetados pela moderação de conteúdo: Liberdade de expressão, privacidade e devido processo legal. 

5 Problemas específicos: discriminação algorítmica nas plataformas. Desafios e perspectivas.  

6 Problemas específicos: desinformação e discurso de ódio. Desafios e perspectivas. 

7 Governança das plataformas de redes sociais: uma perspectiva multissetorial.  

8 Regulação das plataformas de redes sociais na perspectiva do Estado Regulador contemporâneo. 
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9 Por que regular as plataformas de redes sociais? Fundamentos da regulação estatal. 

10 Regulação das plataformas e desenhos institucionais: Autorregulação. 

11 Regulação das plataformas e desenhos institucionais: Regulação Direta. 

12 
Análises de modelos comparados: o modelo regulatório chinês. OBS: Participação: Min Jiang (professora visitante no 
programa do CTS) e Larissa Chen (pesquisadora do CTS).  

13 Regulação das plataformas e desenhos institucionais: Corregulação e modelos de regulação responsiva. 

14 
Análises de modelos comparados de novas estruturas regulatórias: o novo Código de Desinformação e a Lei de Serviços 
Digitais na União Europeia. 

15 Reflexões finais: o papel do Estado na regulação de redes sociais e ferramentas regulatórias aplicáveis.  

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Participação e assiduidade nas aulas: 20%. Elaboração de um paper ao final do curso com as 
reflexões sobre a regulação das redes sociais: 80%. 

BIBLIOGRAFIA 
BÁSICA 

BAPTISTA, Patrícia; KELLER, Clara Iglesias. Porque, quando e como regular as novas tecnologias? Os desafios trazidos pelas 
inovações disruptivas. Revista de Direito Administrativo – RDA,v. 273,Rio de Janeiro, p.123-163,17set.2016.Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/66659/64683.  
GUERRA, Sérgio. Separação de Poderes, Executivo Unitário e Estado Administrativo no Brasil. In: Teoria do Estado Regulador. 
Organização Sérgio Guerra. Curitiba: Juruá, V.3, 2017. 
MAJONE, Giandomenico. Do Estado Positivo ao Estado Regulador: Causas e consequências da mudança do modo de 
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Mattos. 2 ed.rev. – São Paulo: editora Revista dos Tribunais. 2017 
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FARIS, Robert, ASHAR, Amar, GASSER, Urs, e JOO, Daisy. Understanding Harmful Speech Online. Berkman Klein Center for 
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GORWA, R. The platform governance triangle: conceptualising the informal regulation of online content. Internet Policy 
Review, 8(2). 2019. Disponível em: < http://hdl.handle.net/10419/214074>  
KLONICK, Kate. The New Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech. Harvard Law Review. N. 
131, 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2937985>. Acesso em 01/06/2022. 
ZUBOFF, Shoshana. Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. Journal of Information 
Technology, v. 30, n. 1, p. 75-89, 2015. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2594754 
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