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Memorando nº 491 / 2021 - TRE-AL/PRE/EJE

Maceió, 07 de junho de 2021.

Para: Direção Geral

Assunto: Contratação de Curso sobre Proteção de Dados e Privacidade no Direito Brasileiro

Senhor Diretor,

Vimos  por  meio deste  expediente  solicitar  de  V.  Sa.  autorização para  a  instrução
processual  no  sentido  de  contratarmos o palestrante  Marcos Ehrhardt  Júnior,  Doutror  em Teoria  e
Dogmática  do  Direito,  a  fim  de  ministrar  o  curso:  "Proteção  de  Dados  e  Privacidade  no  Direito
Brasileiro"

 O  objetivo  proncipal  do   referido  curso  é  identificar  os  principais  aspectos  das
controvérsias judiciais e doutrinárias  relativas ao tratamento dos dados pessoais no direito brasileiro,
com  ênfase  na  disciplina  da  LGPD  acerca  dos  direitos  do  titular  dos  dados,  de  forma  a  que  os
servidores  que atuam nesses processos tenham aptidão para melhor compreender os processos judiciais
que envolvam a matéria.

Questões relativas à vazamento de dados e manipulação de informações pessoais de
modo abusivo e prejudicial aos titulares, vem ganhando espaço no noticiário, sendo possível prever,
num curto espaço de tempo, intensa procura do Poder Judiciário para dirimir questões oriundas da
aplicação da referida lei e de temas correlatos, sendo importante antecipar o estudo de seus principais
aspectos para melhor capacitação dos servidores que atuarão neste tipo de demanda.

Conforme entendimento com o palestrante, será dado ênfase ao Direito Eleitoral com
a explanações de casos ligados à Justiça Eleitoral,  com exemplos inerente à  realidade do processo
eleitoral e questões próprias desta Justiça Especializada.

O curso terá carga horária de 06 (seis) horas, e dar-se-à de forma on line e ao vivo.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS, Assistente III, em
26/07/2021, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0901608 e o código CRC 34E908AC.
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