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INTRODUÇÃO 
 

Desde a década passada, os temas relacionados à privacidade e proteção de dados têm se tornado cada 

vez mais presentes em nosso cotidiano.  

No ano de 2016, as eleições presidenciais norte-americanas chamaram a atenção de todo o mundo por 

conta do uso massivo de dados pessoais de eleitores por meio da Cambridge Analytica.  

As políticas de privacidade das diversas ferramentas que utilizamos em nossos smartphones têm se 

tornado objeto de cada vez maior número de debates, o qual deve aumentar ainda mais nos próximos anos. 

A pandemia de COVID-19, inclusive, foi grande impulsionadora de mudanças tecnológicas em diversas 

empresas e também no setor público.  

Nesse sentido, os Estados passaram a se atentar às mudanças no campo da tecnologia e a ampliar suas 

regulações referentes a esse campo.  

A União Europeia atualizou a sua legislação de proteção de dados pessoais, aprovando o General Data 

Protection Regulation 2016/679 (GDPR). O Brasil, por sua vez, inspirando-se na regulação europeia, 

promulgou a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – Lei 13.709/2018, que entrou em vigor apenas em 

setembro de 2020.  

Não obstante a entrada em vigor de nossa Lei Geral de Proteção de Dados, diversos órgãos 

governamentais, inclusive do Poder Judiciário, sofreram ataques cibernéticos.  

Entre uma das obrigações mais essenciais criada pela LGPD está a necessidade de indicação de um 

encarregado de Proteção de Dados Pessoais. O encarregado consiste na pessoa indicada pelo controlador e 

operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Trata-se, portanto, do responsável pela intermediação entre a 

empresa que realiza o tratamento de dados pessoais e o órgão do Poder Público responsável por zelar, 

implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional. 

Como o assunto é recente e não há uma formação específica no país para que os advogados possam 

exercer a função de Encarregado ou prestar consultoria em compliance digital, a pós-graduação em Direito 

Digital e Novas Tecnologias procura dar o ferramental suficiente para que o profissional do Direito possa 

atuar de maneira interdisciplinar nas organizações e nos escritórios de advocacia.  

Nela, serão abordados, entre outros temas, Direito 4.0 e Sociedade da Informação, Direito à Privacidade, 

o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu (GDPR), a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 

Governança de TI e Segurança da Informação, Machine Learning aplicado ao Direito, Ciência de Dados 
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aplicada ao Direito, Compliance digital, e-Administração Pública, Blockchain e Criptoativos, Responsabilidade 

Civil na Internet, Comércio Eletrônico e Marketing digital e Crimes Cibernéticos. 

Neste e-book vamos apresentar uma visão geral da pós-graduação em Direito Digital e Novas Tecnologias. 

Nosso objetivo aqui não é de forma alguma esgotar os temas do curso, já que isso sequer seria possível, mas 

fornecer um panorama do que será abordado.  
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1. DIREITO 4.0 E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 
 

O fenômeno representado pelo Direito 4.0 decorre do próprio contexto representado pela sociedade da 

informação, que influencia nos mais diversos âmbitos os indivíduos que nela estão imersos. Novos e 

complexos problemas passam a emergir nesta nova conjuntura, como polarização, radicalismo, bolhas 

sociais, fake news e utilizações maliciosas de robôs em redes sociais. 

Passamos a viver numa conjuntura que podemos denominar como Sociedade Líquida, que tem como uma 

de suas características que os relacionamentos nela desenvolvidos se tornem líquidos. Os próprios alicerces 

dos Estados-nação já se mostram relativizados. 

O Direito 4.0, por sua vez, consiste da nova fase em que os operadores do direito, sejam eles advogados, 

procuradores, promotores, juízes, delegados etc., têm a seu dispor diversas formas de tecnologia de ponta. 

Como exemplos, pode-se citar softwares de inteligência artificial, blockchain, o big data e muitas outras 

tecnologias.  

Isso, sem dúvida, acarreta diversas mudanças significativas de paradigma nas atividades do operador do 

direito, no tempo gasto em cada um delas e também no modo de pensar do jurista. Nos últimos anos, vêm 

crescendo as demandas por interdisciplinaridade do operador do direito, o que, por vezes, lança luz para as 

deficiências do ensino jurídico. O próprio uso excessivo do jargão jurídico, o tipicamente designado 

“juridiquês”, tem ficado também ultrapassado, dada a necessidade de comunicação e simplificação do jurista 

com profissionais de outros setores.  

É também notório o deslocamento da função do advogado dentro das corporações empresariais. A 

necessidade por ele enfrentada consiste em enxergar todos os caminhos possíveis de soluções de problemas 

complexos, não apenas através da busca pela tutela jurisdicional do Estado e, menos ainda, por meio de 

soluções limitadas à análise somente jurídica das questões. 

Todas essas demandas influenciam na busca ainda maior por segurança e previsibilidade, o que também 

se relaciona com determinados tópicos de teoria geral do direito sobre os quais nos debruçaremos nesta 

disciplina. Entre eles estão a teoria de Hans Kelsen, a Teoria dos Sistemas de Luhmann e a busca pela certeza 

no âmbito jurisdicional, por meio da criação e implementação de um sistema de precedentes no 

ordenamento jurídico brasileiro.  
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2. DIREITO À PRIVACIDADE 
 

Em vista de todo o contexto detalhado no tópico anterior, é possível desde já conjecturar os grandes 

impactos de todas aquelas questões no direito à privacidade, que, inclusive, desfruta de estatura 

constitucional em nosso ordenamento jurídico. 

Nesta disciplina, nos debruçaremos sobre os fundamentos da privacidade, sobre a privacidade na Carta 

Europeia de Direitos Humanos, sobre a diferença entre privacidade e proteção de dados pessoais e sobre as 

várias teorias em relação ao direito à privacidade.  

Deslocando-nos para o âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, analisaremos o aspecto constitucional 

da privacidade na Constituição Federal de 1988. Em seguida, vamos estudar o Marco Civil da Internet (MCI), 

tanto no que diz respeito ao contexto de sua formulação, quanto nos conceitos fundamentais para a 

compreensão do marco legal. Nesse sentido, abordaremos o significado de neutralidade de rede no MCI e 

trataremos da proteção de dados na Internet.  

Por fim, nos debruçaremos sobre o tratamento de dados pessoais pelo setor público. Embora, na 

conjuntura atual, observemos este tema sendo tratado com maior frequência pela iniciativa privada, não se 

pode ignorar que o Poder Público trata um gigantesco contingente de dados pessoais, o que pode vir a 

oferecer grandes riscos à privacidade dos cidadãos. Dito isso, analisaremos os aspectos da Lei de Acesso à 

Informação (LAI) pertinentes sobre esse tema. 
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3. REGULAMENTO GERAL EUROPEU DE PROTEÇÃO DE DADOS 
– GDPR 

 

Como já mencionamos, o Regulamento Geral de Proteção de Dados europeu (GDPR) foi uma das mais 

significativas influências para a formulação da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, é 

fundamental que conheçamos seus aspectos fundamentais.  

O primeiro aspecto que abordaremos refere-se aos conceitos gerais do GDPR. Nisso incluímos o histórico 

e contexto referentes ao Regulamento. Ademais, analisaremos o art. 8º da Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia, de especial pertinência para nós, visto que trata do direito à proteção de dados pessoais. 

Em seguida, trataremos da aplicabilidade do GDPR, abordando seu escopo e os indivíduos que estão por 

ele protegidos. Ademais, levantaremos os casos de não aplicabilidade do regulamento, bem como seus 

princípios, os direitos específicos do titular de dados e as obrigações de controladores e operadores de dados 

pessoas, entre as quais, está a nomeação de um DPO – Data Protection Officer. 
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4. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD 
 

Finalmente, no quarto tópico do nosso curso, abordaremos a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A 

compreensão dos tópicos englobados pela LGPD trata-se de um dos pontos de maior relevância do curso, 

visto que se trata de uma das legislações mais recentes e pertinentes, no ordenamento jurídico nacional, 

para o âmbito da proteção de dados e, inevitavelmente, para as novas tecnologias.  

Em primeiro lugar, assim como fizemos no caso do GDPR, abordaremos o contexto de surgimento desse 

marco legal.  

Em seguida, passaremos a nos debruçar sobre a própria legislação, isto é, sobre os fundamentos da 

proteção de dados nela positivados, os conceitos de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, sua 

aplicabilidade territorial e extraterritorial, seus princípios e outros aspectos de singular relevância.  

Por fim, relacionaremos a LGPD com a já mencionada Lei de Acesso à Informação (LAI). Como é possível, 

no âmbito do tratamento de dados pelo Poder Público, conciliar o direito à privacidade com o direito de 

acesso? É isso que buscaremos responder ao final deste tópico.   
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5. GOVERNANÇA DE TI E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 

Na disciplina de Governança de TI e segurança da informação lidaremos com maior grau de 

interdisciplinaridade. Ao mesmo tempo em que lidaremos com conceitos normativos de governança, 

trataremos também de tópicos relativos à tecnologia e à segurança da informação.  

Em primeiro lugar, esclareceremos no que consiste a segurança da informação. Em seguida, abordaremos 

padrões de segurança e sigilo de dados, bem como trataremos da função dos agentes de tratamento de 

dados pessoais.  

Um dos temas da disciplina diz respeito à forma de lidar com incidentes de segurança, os quais têm se 

tornado cada vez mais frequentes.  

Do ponto de vista normativo, serão relevantes para nós: a Resolução n. 4.658/2018 do BACEN; as normas 

internacionais NIST SP 800-115, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002, ISO 31000/27005, OWASP WSTG, CIS 

Controls.  

Com essa base normativa, trataremos da avaliação de vulnerabilidades em TI e das boas práticas em 

Segurança da Informação baseada no NIST/ISO 27001/CIS Controls. Por fim, abordaremos a função do CISO 

na organização. 
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6. MACHINE LEARNING APLICADO AO DIREITO 
 

Nesta disciplina, ainda com elevado grau de interdisciplinaridade, teremos como objetivo apresentar os 

principais fundamentos do aprendizado de máquinas e seus desdobramentos. Trata-se de um dos temas 

mais instigantes do curso, dada a grande possibilidade que oferece tanto para o campo da tecnologia da 

informação quanto para o direito.  

Ao longo do curso, serão apresentados os principais conceitos e aplicações de machine learning, deep 

learning e possibilidades para gerar eficiência e precisão na análise de dados jurídicos. Abordaremos, 

inclusive, como construir um modelo de machine learning.  

Evidentemente, como toda tecnologia, o machine learning também apresenta limites, os quais teremos 

oportunidade de analisar também neste tópico do curso.  

Por fim, estudaremos oportunidades de aplicação de Machine Learning no contexto jurídico, bem como 

casos de Machine Learning em diferentes sistemas jurídicos. 
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7. CIÊNCIA DE DADOS APLICADA AO DIREITO 
 

A disciplina de Ciência de Dados Aplicada ao Direito tem como objetivo apresentar os principais 

fundamentos da Ciência de Dados aplicada ao Direito. Trata-se de mais um tópico de elevado grau de 

interdisciplinaridade no nosso curso.  

Ao longo do curso, teremos oportunidade de abordar: noções de estatística inferencial; modelagem e os 

principais modelos de regressão; visualização de dados por meio de pacotes estatísticos como R e Stata; 

aplicações jurídicas baseadas em data analysis; e jurimetria no contexto brasileiro. 

A despeito da aparência de distância do mundo jurídico, a Ciência de Dados é uma ferramenta de grande 

importância para o jurista. Isso porque, se bem utilizada, pode facilitar e muito: a análise de documentos 

jurídicos; o manuseamento de uma quantidade gigantesca de textos legais; a comparação de documentos.  

A Ciência de Dados pode também permitir a automação da análise de documentos jurídicos através da 

inteligência artificial, bem como a previsão do resultado das decisões judiciais.  
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8. COMPLIANCE DIGITAL 
 

Na disciplina de compliance digital, abordaremos tópicos de governança corporativa no campo da 

privacidade.  

Começaremos tratando de conceitos e pilares de governança corporativa, para, em seguida, tratar do 

Ciclo PDCA de projetos para adequação em compliance digital, explicando o termo tone from the top.  

Será também tema da nossa disciplina a autonomia, independência e autoridade do Data Protection 

Officer, bem como as formas de criação de uma cultura organizacional em privacidade mediante 

comunicação e treinamentos. Abordaremos também a atualização de Código de Ética e Conduta, a 

construção de políticas e procedimentos.  

Neste tópico também teremos a oportunidade de analisar as particularidades no tratamento de dados 

pessoais nas diversas áreas da organização: RH, Marketing, Jurídico, Vendas, TI, etc.  

Além disso, elucidaremos ainda o modo de se realizar o monitoramento e revisão periódica do programa 

de governança em privacidade. Para tanto, será importante o estudo do tema referente a auditorias e 

avaliações externas, gap analysis e outros métodos de acompanhamento. 
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9. E-ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
  

Nessa disciplina do curso, abordaremos tanto aspectos referentes a Direito Administrativo quanto 

aspectos referentes ao uso de novas tecnologias no âmbito da Administração Pública.  

Nesse sentido, trataremos das noções de serviço público, esclareceremos no que consiste o regime 

jurídico de Direito Público. Abordaremos os novos limites para o princípio da impessoalidade e a superação 

de paradigmas nesse âmbito.  

Em seguida, passaremos a tratar propriamente da Administração Pública digital. Nos debruçaremos sobre 

o tópico da governança digital, versando sobre seus conceitos fundamentais e sua aplicação no Brasil. 

Ademais, aprofundaremos na questão referente ao impacto da Lei Geral de Proteção de Dados na 

Administração Pública, abordando também a transparência na Administração Pública Digital.  

Apresentaremos ainda o cenário relativo à transformação digital nos setores de infraestrutura, tratando 

do uso da tecnologia como aliada do setor público na elaboração de projetos.  

O último tópico da disciplina versa sobre noções sobre processo administrativo digital. Trataremos da 

implantação do processo administrativo na modalidade eletrônica, bem como do uso de inteligência artificial 

na Administração Pública.  
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10. BLOCKCHAIN E CRIPTOATIVOS 
 

A disciplina de Blockchain e Criptoativos tem como objetivo explicar como funcionam as tecnologias 

descentralizadas e suas aplicações em finanças e compliance, bem como os desafios regulatórios delas 

decorrentes.  

O potencial disruptivo das tecnologias descentralizadas é notável. Não é por acaso que elas já estão 

produzindo mudanças que afetam o nosso dia a dia. Um dos principais exemplos trata-se do Bitcoin, que 

será objeto de estudo na nossa disciplina. Apresentaremos a motivação, funcionamento e atores 

relacionados a esse criptoativo.  

O Blockchain, por sua vez, trata-se da tecnologia por trás do Bitcoin, possuindo, porém, muitas outras 

funcionalidades. Nesse sentido, estudaremos os altcoins, o Ethereum e também os smart contracts.  

Estudaremos, ademais, outros criptoativos, o financiamento da empresa e os ICOs, a negociação de 

criptoativos e exchanges.  

Ainda no âmbito do Blockchain, nos debruçaremos sobre a infraestrutura financeira e open banking, 

rastreabilidade e compliance, além de outras aplicações da tecnologia, por meio de estudos de caso. 
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11. RESPONSABILIDADE CIVIL NA INTERNET 
 

Depois de tantas disciplinas, é preciso que nos debrucemos sobre o tema essencial relativo à 

responsabilidade civil na internet.  

É evidente que, com o uso maciço da internet no Brasil e no mundo, viria também a necessidade de um 

amplo campo de novas relações sociais a exigirem regramento jurídico. Um desses campos é, justamente, o 

da responsabilidade civil. 

Na disciplina nos dedicaremos ao exame das relações jurídicas na internet sob a perspectiva da 

responsabilidade civil e à luz das leis e das discussões mais atuais sobre a matéria. Para isso, será necessária 

uma breve retomada sobre o tema da responsabilidade civil para depois aprofundar nos aspectos específicos 

relativos ao âmbito da internet. 

Entre os temas específicos estão: o dano informático e sua reparação; responsabilidade civil na LGPD; 

fake news e regulação das redes sociais. 

Teremos em vista o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, a Lei Geral 

de Proteção de Dados e outras legislações pertinentes. 
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12. COMÉRCIO ELETRÔNICO E MARKETING DIGITAL 
 

Nessa disciplina, abordaremos os principais conceitos, legislações e práticas que impactam dois 

componentes fundamentais da nova economia digital: o comércio eletrônico e o marketing digital. Para isso, 

teremos em vista o atendimento das principais legislações do Brasil e Mercosul versando sobre os direitos 

do consumidor e os órgãos de defesa do consumidor.  

Além disso, a disciplina desfruta de caráter prático, já que ministraremos dicas para práticas de sucesso 

na atuação no comércio eletrônico e marketing digital. Teremos, inclusive, oportunidade de realizar um 

projeto prático de adequação de loja de comércio eletrônico aos ditames da legislação. 

Em seguida, trataremos das práticas recomendadas de comércio eletrônico e marketing digital. Para isso, 

abordaremos, entre outros temas: o recall de produtos; publicidade, formas de oferta e propaganda 

enganosa; bancos de dados de consumidores e cobrança de dívidas; contratos de adesão; e outros. 

Por fim, nos debruçaremos sobre estudos de caso de e-commerce e de marketing digital. 
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13. CRIMES CIBERNÉTICOS 
 

A última disciplina do curso versa sobre crimes cibernéticos, os quais têm aumentado cada vez mais, tanto 

no número de ocorrências, quanto nas tipificações de novos delitos.  

Isso é natural, visto que apesar de proporcionar diversos avanços e facilidades que permeiam o nosso 

cotidiano, a inovação no mundo da tecnologia também cria diferentes formas de se vulnerar bens jurídicos. 

Dito isso, é essencial que, após analisar tantas novas tecnologias, nos debrucemos sobre alguns dos crimes 

a elas relacionados. Para tanto, será essencial o exame da Lei 12.737/2012, conhecida popularmente como 

Lei Carolina Dieckmann, a qual dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos.  

À luz do referido diploma, teremos a oportunidade de estudar as fraudes digitais, bem como a 

responsabilidade penal por omissão no caso de vazamento de dados. Serão também objeto dos nossos 

estudos os procedimentos investigativos de crimes cibernéticos e também alguns casos célebres de invasão 

a dispositivos cibernéticos.  
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14. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como deve ter ficado claro, o curso apresenta uma grande quantidade de temas novos, instigantes e 

também desafiadores.  

Agora, cabe ao leitor decidir aceitar o desafio de estudar cada um dos temas, com o auxílio de nosso corpo 

de professores extremamente qualificado, ou continuar tratando cada um desses temas como um eterno 

bicho-de-sete-cabeças.  

Com o nosso curso, o leitor terá as bases necessárias para desempenhar a inovadora função de Data 

Protection Officer (DPO), já que terá entrada em contato com uma grande diversidade de assuntos no campo 

da proteção de dados, da governança digital, do Direito 4.0 e tantos outros de caráter essencial.  

A função de DPO já tem se mostrado essencial para as empresas que têm se engajado na adequação à Lei 

Geral de Proteção de Dados e a demanda desse tipo de profissional jurídico apenas tende a aumentar nos 

próximos anos.  

De acordo com estimativas divulgadas pela mídia1, o salário de um DPO gira em torno de R$ 20.000,00 

por mês, e o custo total, incluindo encargos trabalhistas, pode superar os R$ 360 mil por ano. Nesse sentido, 

passar a se dedicar à preparação para o desempenho da função de DPO está longe de parecer uma má ideia. 

Ainda assim, mesmo para aqueles que não pretendem se tornar DPOs, o curso é também uma grande 

oportunidade para conhecer temas que são fundamentais para um operador do direito (além de outros 

profissionais de áreas relacionadas) no século XXI. Com as mudanças cada vez mais frequentes e drásticas 

no mundo jurídico, sairão na frente aqueles que estiverem aptos para lidar com esses novos temas com 

naturalidade e profundidade.  

Está feito, assim, o convite para essa grande oportunidade. 

 

 

 

 

 

 

1  Época Negócios. Saiba como se tornar um Data Protection Officer, nova profissão em alta no Brasil. Disponível em 

<https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2019/10/saiba-como-se-tornar-um-data-protection-officer-nova-
profissao-em-alta-no-brasil.html>. Publicada em 16/10/2019. Acesso em 09/12/2020. 
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