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RESUMO 

 

Na presente Dissertação, estudaremos como a evolução da tecnologia computacional, da 

internet e a monetização da informação vem desafiando os juristas e economistas a entenderem 

as características e a dinâmica de uma nova sociedade baseada em dados pessoais, visando o 

desenvolvimento de métodos para mitigação de abusos, principalmente os de ordem econômica. 

Ao estudar casos concretos de abuso de poder econômico investigados pelas autoridades 

concorrenciais e de proteção de dados pessoais, ficará claro que o tratamento abusivo de dados 

pessoais pode gerar danos graves aos titulares dos dados, enquanto indivíduos em si ou 

consumidores. Ainda, verificaremos como os dados pessoais se traduzem em poder econômico 

no mercado e como essa assimetria de poder viabiliza práticas de dominação de mercado. Por 

fim, veremos como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a recém 

promulgada Legislação Geral de Proteção de Dados Pessoais contribuem para o combate aos 

abusos econômicos, especialmente as práticas de dominação de mercado baseadas no 

tratamento de dados pessoais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sociedade da Informação; Economia Digital; Dados Pessoais; Poder 

Econômico; Dominação de Mercado. 
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ABSTRACT  

 

In this Dissertation, we will study how the progress of computational technology, internet, and 

the monetization of data are challenging legal and economic experts to understand the 

characteristics and the dynamic of our society based on personal information, aiming to develop 

methods to mitigate abuses, mainly the economic ones. Through the analysis of real cases of 

economic abuse examined by the competition and data protection authorities, it will be clear 

that the abuse of processing data may cause heavy damages, to owners of data, as individuals 

or consumers. Thus, we also will study how personal data result in economic power in the actual 

market and how the asymmetry of power allows market domination practices. Finally, we will 

see how CADE (The Brazilian Administrative Council for Economic Defense) and the recently-

enacted Law 13.709/2018 (Brazilian General Data Protection Act) contributes to the fight 

against economic abuses, mainly market domination practices based on the processing of 

personal data.  

 

KEYWORDS: Informational Society; Digital Economy; Personal Data; Economic Power; 

Market Domination. 
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INTRODUÇÃO  

 

Vivemos em um tempo de transformações sociais, tecnológicas e econômicas em que 

há a transição entre diferentes formas de sociedade. Sociólogos, juristas e economistas1 chamam 

esse novo formato de sociedade de era da informação, do conhecimento ou do saber, também 

de sociedade em rede, sociedade da vigilância, dentre outras possíveis denominações.  

Essa transição para uma nova estrutura social ocorreu baseada, principalmente, nos 

reflexos do desenvolvimento e da democratização da computação e da internet, que permitiram 

a globalização da informação, da comunicação, das demandas das sociedades e do capital. Esse 

processo proporcionou a difusão da informação, por meio de estruturas de comunicação globais, 

em que o conhecimento foi pulverizado, invertendo o processo do “aprender fazendo” e 

otimizando o desenvolvimento social e econômico, principalmente dos países emergentes.  

Os fundamentos de liberdade e descentralização que serviram de inspiração para a 

construção da rede mundial de computadores criaram um ambiente acessível em qualquer lugar 

do mundo, sem limitação de fronteiras físicas, ou de acesso aos indivíduos, independentemente 

de nacionalidade, credo, etnia, portanto totalmente inclusivo, e de forma descentralizada, tendo 

em vista a ausência de uma autoridade de controle da rede, o que causou mudanças estruturais 

e conceituais relevantes em nossa sociedade. Isso porque, até então, os modelos de estados 

sociais tradicionais construídos, sofriam todas essas limitações de jurisdição, autoridade central 

de controle e, muitas vezes, de acesso social. 

Diante desse novo modelo de interação social, os conceitos e princípios básicos e gerais 

que utilizávamos para definir o que acontecia ao nosso redor, criados com base no que 

aprendemos nos modelos estruturais sociais antigos, dificilmente se aplicavam às situações 

ocorridas no ambiente digital, gerando a sensação na sociedade de desorientação e de criação 

de um ambiente destacado e paralelo, em que aparentemente as regras tradicionais de controle 

social não se aplicavam. 

Ao mesmo tempo, a velocidade com a qual essas tecnologias se desenvolviam, não 

permitiam que os seus impactos fossem compreendidos em tempo hábil à proposição de 

soluções para a retomada do controle social por parte dos Estados, pois quando 

compreendíamos as consequências de uma determinada externalidade de uma tecnologia e 

como acomodá-la, um modelo tecnológico mais avançado e com consequências diversas já 

surtia os seus efeitos.  

                                                      
1  A título de exemplo, Manuel Castells, Klaus Schwab, Zygmunt Bauman, David Lyon, Franco Bernabé, Stefano 

Rodotá, dentre outros. 
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Essa mudança de paradigmas e conceitos na sociedade foi forte o suficiente para gerar 

uma clara divisão geracional entre aqueles que nasceram antes da era da internet e os que 

nasceram depois2. 

A chamada era digital trouxe desafios conceituais, como a discussão acerca dos limites 

das jurisdições, do conflito na aplicação das legislações, assim como da eventual necessidade 

de uma regulamentação internacional geral a ser aplicada ao ambiente digital. Diversas teorias 

sobre a regulamentação da internet foram exploradas pela doutrina, com o objetivo de combater 

a insegurança jurídica gerada, conforme veremos neste trabalho. 

Os Estados, que possuem tradicionalmente estruturas baseadas na estabilidade e, 

portanto, resistentes às mudanças, começaram a perceber a necessidade de desenvolver uma 

nova abordagem baseada nas características da realidade globalizada, pois a forma de regular 

já não era efetiva, o diálogo entre países não era suficiente, e os organismos internacionais não 

estavam conscientes da importância do seu papel na nova realidade tecnológica. 

As empresas privadas, por sua vez, atraídas pelas possibilidades econômicas de ofertar 

seus produtos e serviços para uma audiência global e pela aparente ausência de regulação do 

ambiente, o que costuma ser visto como um incentivo à inovação, rapidamente construíram 

uma rede global de oferta e de consumo, incentivando a migração de muitas das atividades 

diárias dos indivíduos para a rede mundial digital.  

A dinamicidade deste novo modelo econômico, fez com que os governos perdessem a 

exclusividade na organização e na distribuição de riquezas, gerando certa assimetria de poder, 

pois, baseados na administração da sua jurisdição limitada, não conseguiam encontrar formas 

de lidar com os efeitos globais dessa nova sociedade.  

Para muitos estudiosos da Economia e do Direito, como veremos ao longo deste 

trabalho, essa assimetria de poder não foi gerada apenas pela perda da capacidade de controlar 

o trânsito de capital em território nacional, mas também em razão da pulverização das 

informações sobre a população na rede, visto que estas costumavam ficar nas mãos dos Estados. 

Com a participação ativa da sociedade dessa nova rede digital e a utilização das soluções 

online disponibilizadas pelas empresas privadas, os dados pessoais dos indivíduos migraram 

para as mãos do poder privado, que passou a explorar economicamente essas informações, 

principalmente, para a criação de perfis de consumo, visando direcionar os seus produtos e 

                                                      
2 Nesse sentido: “(…) this difference is generational. For most of us over the age of 40, there is no “cyberspace”, 

even if there is an Internet. Most of us don’t live a life online that would qualify as a life in “cyberspace”. But, for 

our kids cyberspace is increasingly their second life. LAWRENCE, Lessig. Code: And Other Laws of Cyberspace, 

Version 2.0. New York: Editora Basic Books, 2006. p. 9. 
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serviços para as audiências corretas, otimizando os seus resultados econômicos.  

O desafio conceitual dessa nova era digital que mais interessa a este trabalho está 

relacionado à coleta e ao uso dos dados pessoais dos usuários da rede mundial de computadores, 

pelo poder privado, com o objetivo de estudá-los para descobrir características 

comportamentais, gostos e preferências dos internautas, na grande maioria das vezes sem a 

preocupação de preservar a privacidade, a liberdade de escolha, ou o direito de tratamento com 

igualdade, sempre com o objetivo maior de obtenção de vantagens comerciais e lucro. 

Os dados pessoais de usuários da rede se tranformam rapidamente em um ativo 

econômico, pois as informações extraídas da análise destes, por meio da aplicação de 

tecnologias analíticas, viabilizam agregar valor e melhorar produtos e serviços, além da 

visualização preditiva de tendências de consumo, o que se traduz também em vantagens 

comerciais e concorrenciais.  

É nesse contexto que surge a problemática a ser analisada nesse trabalho, pois o uso das 

novas tecnologias para o tratamento em massa de dados pessoais permite a vigilância dos 

hábitos dos consumidores, assim como as tendências de mercado, pelo poder privado, que se 

utilizando desses mecanismos sem qualquer limitação, passa a traçar estratégias comerciais que 

podem contrariar os direitos dos indivíduos, prejudicá-los enquanto consumidores, bem como 

prejudicar o desenvolvimento sustentável do mercado.  

Como estudaremos adiante, a tomada de decisões comerciais baseada na análise 

automatizada dos dados dos indivíduos proporciona a formação de perfis de consumo altamente 

detalhados, o que pode acarretar em condutas invasivas, discriminatórias ou até manipulativas, 

afetando o titular dos dados e o consumo, além de afetar o funcionamento do mercado em si, 

tendo em vista que a possibilidade de prever tendências de mercado permite que empresas mal 

intencionadas adotem práticas que podem caracterizar infrações à ordem econômica, com o 

objetivo de dominar o mercado. 

Paralelamente, questões como o baixo investimento em pesquisa por parte dos Estados 

e o consequente desconhecimento do funcionamento e dos reflexos das novas tecnologias, 

acarretam a construção de legislações insuficientes ou ineficientes, e na baixa ou nula 

conscientização das empresas privadas do seu papel para a sustentabilidade do mercado digital.  

As metodologias analógicas de investigação utilizadas pelos órgãos de controle já não 

se mostram mais suficientes ao combate de abusos econômicos, fazendo com que os abusos 

econômicos baseados no tratamento de dados pessoais de indivíduos avançem e se tornem uma 

preocupação muito atual das Autoridades de Controle, principalmente nas áreas da concorrência 

e da proteção da privacidade e dos dados pessoais.   
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Diante desse cenário, o objetivo do presente trabalho é, após contextualizar 

detalhadamente essa transformação social e econômica alicerçada pelas tecnologias 

computacionais e pela internet, analisar como os dados pessoais se tornaram um ativo 

econômico para a sociedade e como o abuso no tratamento de dados pessoais pode acarretar em 

condutas de abuso econômico por parte do poder privado. Na sequência, analisaremos casos 

concretos investigados pelos órgãos de controle concorrenciais e de proteção de dados pessoais, 

analisando como a mudança de comportamento das autoridades de controle, o investimento em 

novas tecnologias de monitoramento e a criação de noas legislações de proteção de dados 

pessoais colaboram para a mitigação dos abusos identificados. 

O método de abordagem utilizado, portanto, será o empírico-analítico, tendo em vista 

que a observação da realidade e a pesquisa empírica nos conduzirão para os dilemas que 

precisam ser resolvidos para mitigação dos abusos, e a análise dos métodos de investigação das 

autoridades e da legislação nos apoiará na conclusão de quais serão as hipóteses mais adequadas 

para lidar com o cenário atual e com as possíveis conjecturas futuras, ainda não concretizadas, 

mas plenamente possíveis diante da dinamicidade da sociedade digital.  

Para tanto, o presente trabalho foi estruturado de forma a, no primeiro capítulo, 

esclarecer ao leitor como o desenvolvimento tecnológico transformou a informação na 

protagonista da nossa sociedade, e como a criação e a difusão da computação e da internet 

incitaram debates acerca dos desafios jurídicos, sejam estes regulatórios, de jurisdição, sejam 

acerca da violação da privacidade dos indivíduos, tendo em vista a alta exposição dos seus 

dados pessoais na rede mundial de computadores. Ainda, estudaremos como os dados dos 

internautas passaram a ser valorizados economicamente e vigiados pelas empresas privadas, em 

busca do mapeamento de interesses e preferências de consumo, capazes de gerar vantagens 

comerciais e concorrenciais. 

No segundo capítulo deste trabalho, analisaremos como essas novas tecnologias e a 

posse de grande monta de informações e dados pessoais pelas empresas privadas podem 

viabilizar a concentração do poder econômico nos mercados digitais, estudando também os 

principais abusos observados e considerados infrações à ordem econômica pela legislação 

brasileira. Estudaremos se os conceitos de abuso econômico determinados em lei merecem nova 

abordagem ou interpretação, para que se adequem à realidade do ambiente digital, analisando 

como casos concretos foram investigados e tratados pelas Autoridades Concorrenciais 

mundiais. Por fim, verificaremos como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE) vem se posicionando frente a essa nova realidade digital, seja por meio da adaptação 

da sua metodologia de investigação de condutas anticoncorrenciais, seja buscando interação e 
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cooperação com outras autoridades de controle, em razão da multidisciplinariedade e desafios 

apresentados pelas novas tecnologias. 

No terceiro e último capítulo, analisaremos a recém promulgada Legislação Geral de 

Proteção de Dados Pessoais brasileira (Lei 13.709/2018), sob o foco da sua colaboração para o 

desenvolvimento econômico sustentável e para o combate de abusos econômicos cometidos em 

razão do tratamento irregular dos dados pessoais, e como a criação da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados, da obrigação de prestação de contas, pelas empresas, por meio do Relatório 

de Impacto à Proteção de Dados Pessoais, e a criação do direito à portabilidade dos dados 

pessoais para outras empresas, podem contribuir significativamente para uma relação 

econômica mais transparente e sustentável entre indivíduos e empresas privadas, e para um 

mercado mais equilibrado.  

Ao final, concluiremos se essas medidas são suficientes para o controle dos abusos 

econômicos identificados, e analisaremos as proposições das autoridades concorrenciais e de 

proteção de dados pessoais para o aprimoramento da fiscalização e da conformidade das 

empresas privadas perante o mercado, visando alcançar o equilíbrio entre as relações sociais e 

econômicas. 
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CAPÍTULO I – DA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO À SOCIEDADE DA 

VIGILÂNCIA 

 

Historicamente, as sociedades são definidas com base no núcleo econômico que as 

sustenta. A exemplo disso, a sociedade agrícola foi marcada pela capacidade de manuseio e 

cultivo eficiente da terra para produção de alimento; a sociedade industrial foi baseada no 

desenvolvimento da produção de matéria-prima em larga escala e na mecanização; já a 

sociedade pós-industrial foi cunhada pelo barateamento dos produtos e pela supervalorização 

dos serviços, considerados os motores daquela economia3.  

Na sociedade atual, o mercado é regido por empresas que possuem como função 

primária produzir, processar ou transmitir informação, nesse contexto entendida como os dados 

que, organizados, alcançam a qualidade de comunicar algo e, nesse estágio, se tornam um 

capital para as empresas4. O contínuo avanço da tecnologia e da conectividade contribuem para 

a disseminação cada vez mais veloz da informação, de forma transfronteiriça, fazendo com que 

essa assuma o papel protagonista de núcleo econômico da sociedade5, justificando a 

denominação da sociedade da informação.  

 Para alguns sociólogos estudiosos das características dessa sociedade6, a proporção e 

as dimensões da coleta, tratamento e compartilhamento dos dados e das informações, 

principalmente com o advento da internet e da tecnologia computacional, vem transformando 

a atual sociedade no que denominam sociedade da vigilância, tendo em vista a capacidade de 

                                                      
3Nesse sentido: “Economies were measured by their ability to support communities. Agrarian economies measured 

how efficiently the land could be managed and farmed to support the surrounding community”; “The industrial 

economy was driven by economies of scale and mechanization. (…) It led industrialized nations, such as the UK, 

to extend empires across the globe to secure the raw materials, which could be turned into textiles, iron, or later 

aluminum and steel”; “Post-industrial economies emerged in the UK immediately after World War II. With the 

cost of production of traditional industrial products such as shipbuilding and steel production been cheaper 

offshore, the UK’s industrial capital began to move to places such as India, Malaysia, and Hong Kong. The UK 

economy starts the painful transition from industrial values of ‘what can we produce?’ to the newly developing 

service sector and the question ‘what can we provide?’ With a massive growth in professional services such as 

banking, insurance, legal services, education, and media, the UK became the archetypal post-industrial, or service, 

economy”. MURRAY, Andrew. Information, Technology Law: The Law and Society. New York: Oxford 

University Press, 2016. p. 3-4 
4 PORAT, Marc Uri. The Information Economy: Definition and Measurement. National Science Foundation, 

Washington, D.C, 1977. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED142205.pdf> Acesso em 1 dez. 2018. 

p. 9-10. 
5 “A informação é o (novo) elemento estruturante que (re)organiza a sociedade, tal como o fizeram a terra, as 

máquinas a vapor e a eletricidade, bem como os serviços, respectivamente, nas sociedades agrícola, industrial e 

pós-industrial”. BIONI. Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. 

Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 5. 
6 RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Organização, seleção e apresentação 

de Maria Celina Bodin de Moraes. Tradução: Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 

2008. p. 8 e 24. 
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observar, espionar, espreitar, seja por computadores, seja por meio de outras tecnologias.  

Visando ilustrar com mais detalhes essa transição entre sociedades, nesse primeiro 

capítulo, contextualizaremos historicamente o surgimento da sociedade da informação, que 

baseada no desenvolvimento e na democratização das tecnologias computacionais e da rede 

mundial de computadores, tornou a informação protagonista das relações sociais e econômicas.  

Na sequência estudaremos como as características do ambiente digital criaram novos 

conflitos em nossa sociedade, desafiando juristas, sociólogos e economistas e buscarem novos 

parâmetros de interpretação dessa realidade tão distante das estruturas sociais tradicionais 

implementadas pelos Estados-Nação. 

Esse ponto de discussão conduzirá o nosso foco aos debates acerca dos desafios 

jurídicos, de caráter conceitual, regulatório e jurisdicional, apresentados pelo ambiente 

tecnológico e digital, oportunidade em que abordaremos como temos lidado no Brasil com a 

aplicação das normas do ordenamento jurídico nacional a este ambiente, além de analisarmos 

quais as principais normas complementares criadas para impor obrigações e garantir a tutela 

dos direitos dos usuários da internet, no país. 

Ainda, estudaremos como as atividades econômicas se desenvolveram em meio digital 

de forma a transformar os dados e as informações dos indivíduos em um ativo econômico per 

se, capaz de agregar valor a produtos e serviços ofertados online, estimulando o armazenamento 

e o tratamento em grande escala de dados e, também, a comercialização destes, criando o 

mercado baseado em dados. 

Veremos como essa atividade econômica baseada no tratamento de dados gerou fortes 

impactos à privacidade, à igualdade e à liberdade dos usuários da internet, pois a manutenção 

de bases de dados dos indivíduos e o desenvolvimento da capacidade computacional de 

interpretação automatizada desses dados, viabilizaram um estado de vigilância das preferências 

e dos hábitos dos indivíduos, assim como de tendências de mercado, possibilitando o uso dessas 

informações para atender interesses comerciais.  

Analisaremos também como o uso dos dados de indivíduos acarretou em abusos 

oriundos da prática de categorização social, assim como a tomada de decisões discriminatórias 

focadas apenas em interesses econômicos.  

Verificaremos como o processamento dos dados pessoais dos internautas pode criar 

previsibilidade com relação a preferências de consumo e tendências de mercado, gerando 

informações valiosas e possibilitando que as empresas utilizem essas informações para 

obtenção de vantagens comerciais e concorrenciais. 

Por fim, analisaremos como esses reflexos na sociedade motivaram o desenvolvimento  
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de diversas legislações no país, especialmente a construção de regulamentações de proteção de 

dados pessoais, empoderando o indivíduo, visando tornar as relações de consumo mais 

transparentes e equilibradas. 

 

1. Sociedade da Informação, Internet e desafios jurídicos  

 

A expressão sociedade da informação foi cunhada durante a terceira revolução 

industrial, a qual foi marcada pelo desenvolvimento da tecnologia computacional em meados 

da década de 19607. 

Essa nova tecnologia revolucionou o modo como a humanidade lidava com a 

informação, pois possibilitou o armazenamento e o processamento de dados por meio de 

sistemas digitais, com volume, capacidade e facilidade nunca experimentados. Anteriormente, 

a forma analógica de tratar a informação era lenta, trabalhosa, limitada à disponibilidade dos 

espaços físicos, e dependente da velocidade da mão-de-obra humana. Os computadores 

permitiram a automação de atividades, aumentando a produtividade das empresas, já que as 

pessoas puderam ser deslocadas para atividades criativas e para a tomada de decisões 

estratégicas, e as atividades repetitivas do dia a dia foram programadas para execução pelos 

computadores8.     

Quando recém-criados, os computadores representavam um investimento financeiro 

muito alto para empresas privadas, o que acarretou a concentração inicial da utilização destes 

recursos pelos Estados, que passaram a armazenar e processar informações de seus cidadãos, 

com o objetivo de conhecer melhor a população, por meio da realização de censos e pesquisas, 

aumentando a sua eficiência de gestão e controle:  

 

(...) (não por acaso, à formação do welfare state seguiu-se um período de voraz 

demanda por informação pessoal por parte do Estado), o que implica, por exemplo, 

na realização de censos e pesquisas e no estabelecimento de regras para tornar 

compulsória a comunicação de determinadas informações pessoais à administração 

pública, visando a sua maior eficiência9. 

 

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia e o seu barateamento, as empresas 

                                                      
7 Sobre a análise histórica das três revoluções industriais, ver: SCHWAB, Klaus; A Quarta Revolução Industrial. 

Tradução Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. p. 15-17. 
8 Batista destaca que: “A automação pode ser implantada em diversos níveis, mas normalmente está ligada à 

utilização de equipamentos de controle e elementos de instrumentação para promover automaticamente (ou de 

forma semiautomática) o desenvolvimento do processo produtivo. Seu principal foco é o aumento de 

produtividade, seguido do aumento nas características de higiene e segurança, dependendo do tipo de processo 

produtivo.” BATISTA, Emerson de Oliveira. Sistemas de Informação: o uso consciente da tecnologia para o 

gerenciamento. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 16.  
9 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 13. 
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privadas também tiveram acesso a essa tecnologia e passaram a utilizá-la com foco no 

desenvolvimento e crescimento econômico dos seus negócios10.  

A democratização dessa tecnologia propiciou e facilitou o acesso, o armazenamento, e 

a difusão da informação em larga escala, fazendo com que o conhecimento pudesse ser 

transportado para além dos limites territoriais e invertendo o processo do aprender fazendo 

adotado por economias emergentes e com pouco acesso à tecnologia. Nesse contexto, o 

desenvolvimento das sociedades foi otimizado em termos organizacionais, culturais, 

intelectuais, sociais e econômicos. 

O fácil acesso à informação impactou fortemente a cultura, a educação e a liberdade dos 

povos. A possibilidade de acessar informações diferentes daquelas costumeiras ou impostas em 

determinado território oportunizou ao povo maior conhecimento, o que colaborou para o 

desenvolvimento de identidade e preferências independentes daquelas pré-determinadas pelas 

fronteiras físicas iniciais. Consequentemente, as comunidades se tornaram mais criativas e 

cultas, o que fomentou a sua participação social e política, estimulou a inovação, e acarretou no 

desenvolvimento de novos modelos econômicos, muitos deles baseados na própria 

informação11. 

A difusão da tecnologia computacional para o armazenamento e o processamento da 

informação facilitou o desenvolvimento das atividades econômicas, em razão da diminuição do 

custo e do aumento do retorno financeiro para as empresas, inicialmente em razão da 

compactação de documentos e informações que antes eram mantidos em ambientes físicos e, 

na sequência, em razão da diminuição da quantidade de funcionários necessários para executar 

o mesmo tipo de tarefas agora desenvolvidas automaticamente e mais rapidamente pelo 

computador.  

A informação também passou a ser fonte de inovações e invenções que agregaram valor 

às tecnologias pré-existentes. Bell12 chamou esse processo de tecnologia intelectual, quando se 

emprega o conhecimento das tecnologias já existentes no desenvolvimento de novas 

tecnologias.  

Nesse contexto da utilização da tecnologia computacional, em 1969, foi criada a rede 

                                                      
10 Schwab exemplifica a importância da redução dos custos para investimento em tecnologia computacional em 

um curto espaço de tempo, ao mencionar que há 20 anos armazenar um Gigabyte custava, em média, US$10.000,00 

ao ano, e hoje custa menos de US$0,03. SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Tradução Daniel 

Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. p. 20.  
11 Ideia difundida por SCHERKERKEWITZ, Iso Chaitz. Direito e Internet. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2014, p. 25. 
12 O autor se refere, inclusive, à aplicação desse formato para o desenvolvimento de novos programas de 

computador (softwares). BELL, Daniel. The Coming of Post-Industrial Society. New York: Basic Books, 1999. 

p. 15-16. 
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ARPANET, primeira denominação do que conhecemos hoje por Internet, por um grupo de 

cientistas da computação norte-americanos da agência de pesquisa ARPA (Advanced Research 

Projects Agency) pertencente ao Departamento de Defesa do Governo dos Estados Unidos13. O 

objetivo originário destes era construir uma plataforma de transmissão de informação entre 

computadores, fazendo estes se comunicarem diretamente. Em 1968, dois cientistas da ARPA 

publicaram um artigo denominado The Computer as a Communication Device, por meio do 

qual iniciavam a discussão sobre a criação da Intergalatic Computer Network14. 

No o contexto da Guerra Fria, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos decidiu 

investir na pesquisa, transformando a ARPANET em um importante instrumento de 

transmissão de informação por militares15. Essa rede se mostrava mais segura que as redes de 

comunicação tradicionais, pelo fato de não possuir um intermediador ou uma única rota de 

transmissão das informações, que caso fosse destruída ou interrompida prejudicaria a 

comunicação militar. A rede era conectada via backbone, ou seja, via diversas frentes de 

cabeamento instaladas debaixo da terra, diretamente entre os militares, tornando a rede de 

transmissão de informações direta, variada e mais segura16.  

Após a guerra, a tecnologia foi transferida para uso e pesquisa universitárias, quando os 

primeiros protocolos de transferência de arquivos e de correio eletrônico foram criados. O que 

viabilizou o seu avanço para uso do público, foi a criação da World Wide Web (WWW), em 

1990, por Timothy Bernes-Lee, que também desenvolveu um sistema de hipertexto, o qual 

permitia que palavras selecionadas em um documento direcionassem o usuário para outro 

documento relacionado ao tema selecionado (HTTP - Hyper-text Transfer Protocol)17. Esses 

sistemas, conciliados com a invenção dos primeiros navegadores, denominados Mosaic e 

Netscape Navigator, criaram uma interface intuitiva para acesso e navegação na rede18. 

Dessa forma, a Internet como conhecemos hoje foi criada por instituições 

governamentais, universidades e centros de pesquisa norte-americanos, sem a participação do 

poder privado, que à época possuía poucos recursos para investir em inovações. Nesse sentido, 

destaca Castells: 

                                                      
13 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexes sobre a Internet, os Negócios e a Sociedade. Rio de 

Janeiro: Editora Zahar, 2003. p. 21-23. 
14 LICKLIDER, J.C.R; TAYLOR, Robert W. Man-Computer Symbiosis. Palo Alto: Digital Systems Research 

Center, 1990. Disponível em: <http://memex.org/licklider.pdf> Acesso em 30 nov. 2018. 
15 BERNABÈ, Franco. Liberdade vigiada: Privacidade, segurança e mercado na rede. Tradução: Davi Pessoa 

Carneiro. Rio de Janeiro: Editora Sinergia, 2013. p. 32. 
16 MARCONDES, Christian Alfim. HTML 4.0 Fundamental: A Base da programação para web. 1a ed. São Paulo: 

Editora Erica, 2005. p. 16. 
17 CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da internet. São Paulo: Editora Saraiva, 2000. p. 10. 
18 BERNABÈ, Franco. Liberdade vigiada: Privacidade, segurança e mercado na rede. Tradução: Davi Pessoa 

Carneiro. Rio de Janeiro: Editora Sinergia, 2013. p. 32. 

http://memex.org/licklider.pdf
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A Internet não teve origem no mundo dos negócios. Era uma tecnologia ousada 

demais, um projeto caro demais, e uma iniciativa arriscada demais para ser assumida 

por organizações voltadas para o lucro. Isso foi particularmente verdadeiro na década 

de 1960, numa época em que as grandes corporações eram bastante conservadoras em 

suas estratégias industriais e financeiras e não se dispunham a arriscar capital e pessoal 

em tecnologias visionárias19. 

 

Somente na década de 1990, o governo norte-americano permitiu a abertura da rede para 

privatização e a utilização da internet para finalidades comerciais, o que colaborou diretamente 

para que a difusão da informação ocorresse de forma potencializada e globalizada, tendo em 

vista a possibilidade da transferência eletrônica e imediata de arquivos de texto, áudio, vídeo, e 

até de programas de computador, entre usuários da rede de computadores.  

Bernabè20 explica que as múltiplas possibilidades de utilização da rede, principalmente 

para exploração econômica, chamaram a atenção da comunidade financeira, que colocou muito 

capital à disposição daqueles que tivessem projetos para o desenvolvimento e a utilização dessa 

nova tecnologia. Para o mesmo autor, assim foi criada a bolha da internet, que teve expressivo 

crescimento de 1996 a 2001, em razão da instalação de milhões de quilômetros de cabeamento 

direcionados a gerar acesso à internet nos Estados Unidos, e da criação de centenas de novas 

empresas de serviços de internet, as quais atingiram cotações muito elevadas na bolsa de 

valores.   

Em 1998, a Europa abriu os mercados de serviços de telecomunicações de rede fixa e o 

contexto de crescimento da internet em um quadro inspirado em valores do liberalismo 

colaborou para que as autoridades de regulamentação favorecessem a competição e a entrada 

de novas empresas no mercado. Medidas adotadas pelas autoridades para compensar o esforço 

das novas empresas na tentativa de avançar no mercado fizeram com que a internet fosse 

oferecida, inicialmente, a um custo muito baixo ou até de forma gratuita: 

 

Entre os instrumentos sobre os quais as autoridades de regulamentação atuam com o 

objetivo de favorecer a competição, a entrada e a consolidação de novas empresas, 

existem, sobretudo, as assimetrias nos preços de consolidação de negócios, tanto no 

que diz respeito às redes fixas quanto em relação às redes móveis. O preço que a nova 

empresa paga ao operador histórico para finalizar uma chamada telefônica é 

significativamente inferior ao preço que o operador histórico paga para a finalização 

na rede da nova empresa21.      

 

Os investimentos feitos para que a interface de acesso e de utilização da internet se 

                                                      
19 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexes sobre a Internet, os Negócios e a Sociedade. Rio de 

Janeiro: Editora Zahar, 2003. p. 24. 
20 BERNABÈ, Franco. Liberdade vigiada: Privacidade, segurança e mercado na rede. Tradução: Davi Pessoa 

Carneiro. Rio de Janeiro: Editora Sinergia, 2013. p. 33. 
21 Idem, Ibidem. p. 34. 
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tornassem mais agradáveis ao usuário também colaboram para a expansão da rede. Corrêa22, 

menciona que a utilização de uma interface amigável, a habilidade de incorporar uma vasta 

gama de tecnologias, e a capacidade de ser lida universalmente, por qualquer pessoa, de 

qualquer lugar, utilizando qualquer tipo de computador, contribuíram para a universalização da 

rede e, consequentemente, da informação transmitida por esta. 

O grande interesse dos consumidores e a alta procura pelo serviço garantiram uma 

remuneração tão rápida aos operadores de telefonia, que estes ganharam flexibilidade para 

definição de ofertas mais atrativas aos consumidores, e algumas empresas passaram a oferecer 

o serviço de forma gratuita, ou seja, sem cobrar qualquer taxa adicional ao valor da chamada. 

Isso, sem dúvida, também colaborou para a difusão do uso dessa tecnologia entre a população 

e para a globalização da informação, despertando o interesse do mercado para o 

desenvolvimento de produtos ou serviços que pudessem ser suportados por essa rede 

transfronteiriça de conexão à internet. 

O livre acesso à internet cumulado com a ausência de um gestor da rede ou um 

intermediário entre empresa e consumidor, ocasionou o aumento veloz de usuários conectados 

à rede, tornando-a um grande palco para a inovação e o desenvolvimento de novos produtos e 

serviços nesse ambiente23. 

Diante disso, muitos serviços e produtos passaram a ser ofertados online e, aos poucos, 

foram desenvolvidas aplicações que permitiam que as atividades do dia a dia, como o trabalho, 

o entretenimento, o jornalismo, a política, a arte, a religião, migrassem para o ambiente digital.  

Assim, a internet se tornou um fenômeno social e econômico. Empresas que investiram 

nessa tecnologia e compreenderam a filosofia de liberdade, descentralização e gratuidade deste 

ambiente digital, o que Bernabè24 chama de freelosophy, ganharam muito espaço no mercado, 

tornando-se bem sucedidas na prestação de serviços como: buscadores (ou mecanismos de 

pesquisa); distribuição de conteúdo digitais; distribuição e venda de softwares; comércio 

eletrônico; serviços de comunicação virtual; redes profissionais; dentre outros.  

É o caso, por exemplo, da empresa Google, que prestando serviços gratuitos de busca, 

declarou como missão “organizar todas as informações do mundo para que sejam 

                                                      
22 CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da internet. São Paulo: Editora Saraiva, 2000. p. 10. 
23 Así también, otro aspecto que influyó en el desarrollo de la Red fue, sin lugar a dudas, el acceso libre y gratuito 

al código fuente de programas computacionales tanto de visualización como de creación de contenido virtual. 

PLASCENCIA, David Ramirez (2008). Internet y su regulación el fenómeno de la concurrencia normativa en el 

ciberespacio. AR: Revista de Derecho Informático. p. 56. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/28206098_Internet_y_su_regulacion_el_fenomeno_de_la_concurrenc

ia_normativa_en_el_ciberespacio> Acesso em 30 nov. 2018. 
24 BERNABÈ, Franco. Liberdade vigiada: Privacidade, segurança e mercado na rede. Tradução: Davi Pessoa 

Carneiro. Rio de Janeiro: Editora Sinergia, 2013. p. 37-39. 



20 
 

 

universalmente acessíveis e úteis para todos”25. 

Esse ambiente digital, também se tornou rapidamente popular no Brasil. Em 1991, uma 

primeira instalação de cabeamento para acesso à internet foi trazida ao país pelo Ministério da 

Ciência e da Tecnologia e, em 1995, em parceria com o Ministério das Telecomunicações, foi 

liberada ao setor privado a exploração comercial da internet em território nacional26. 

Desde 1995, o acesso à internet vem sendo popularizado no país, tendo alcançado o 

patamar de quase 70% de domicílios de famílias brasileiras com acesso registrado, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)27. Se analisada a estatística global, 

estima-se que 4 bilhões de pessoas estejam conectadas à internet, o que representa apenas um 

pouco mais da metade da população mundial, 53% de acordo com o relatório ICT Facts & 

Figures, da Organização das Nações Unidas28. 

O fato de a internet facilitar o exercício de direitos fundamentais como os de acesso à 

informação e à liberdade de expressão, bem como de esta tecnologia poder auxiliar na 

aceleração do desenvolvimento econômico principalmente de países emergentes e, ainda, o fato 

de alguns países tentarem ameaçar a liberdade de acesso à internet, como Irã, Cuba e China29, 

motivaram diversos países a criarem políticas públicas de inclusão digital. Como bem destaca 

Schwab30, “garantir que nenhuma faixa do globo seja deixada para trás não é um imperativo 

moral; é um objetivo crucial para mitigar o risco de instabilidade mundial, em razão da 

geopolítica e dos desafios de segurança causados, por exemplo, pelos fluxos migratórios”.  

Nesse sentido que órgãos internacionais têm equiparado o acesso à internet a um direito 

fundamental, conforme previsto em tratados internacionais desde 201131. E no Brasil, apesar 

de já existir, desde 2014, a previsão legal do art. 7o da Lei 12.695/2014 (Marco Civil da 

Internet), de que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, há também Projeto 

                                                      
25 Disponível em: <https://www.google.com/intl/pt-BR/about/> Acesso em 11 out. 2018. 
26 MARCONDES, Christian Alfim. HTML 4.0 Fundamental: A Base da Programação para a web. 1a ed. São 

Paulo: Editora Érica, 2005. p.10. 
27BRASIL. IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Acesso à Internet e à Televisão e 

posse de telefone móvel celular para uso pessoal. 2017. Disponível em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Anual

/Acesso_Internet_Televisao_e_Posse_Telefone_Movel_2016/Analise_dos_Resultados.pdf> Acesso em 30 nov. 

2018. 
28 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION. ICT Facts and Figures. 2017. Disponível em: 

<https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf> Acesso em 30 nov. 2018. 
29 MOREIRA, Vital (Coord.). GOMES, Carla Marcelino (Coord.). Compreender os direitos humanos: manual 

de educação para os direitos humanos. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. p. 430. 
30  SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Tradução Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. 

p. 52 
31 UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL. Promotion and protection of all human rights, civil, 

political, economic, social and cultural rights, including the right to development. 2016. Disponível em: 

<https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf> Acesso em 30 nov.2018. 

https://www.google.com/intl/pt-BR/about/
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Anual/Acesso_Internet_Televisao_e_Posse_Telefone_Movel_2016/Analise_dos_Resultados.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Anual/Acesso_Internet_Televisao_e_Posse_Telefone_Movel_2016/Analise_dos_Resultados.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf
https://www.article19.org/data/files/Internet_Statement_Adopted.pdf
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de Emenda Constitucional em trâmite no Senado Federal para incluir no artigo 6o da 

Constituição Federal o direito social ao acesso à internet. 

Mas apesar de esta nova tecnologia ter permitido muitos avanços para o 

desenvolvimento social e econômico da sociedade, em termos globais, também apresentou 

muitos riscos e desafiou as autoridades a pensarem novas formas de resolver os danos 

experimentados, em razão da utilização da rede para más finalidades32.  

Para que possamos compreender melhor os desafios jurídicos trazidos por esse 

ambiente, necessário entender as suas características, bem como, como se dá tecnicamente o 

seu funcionamento, pois só assim compreenderemos os dilemas regulatórios que serão 

abordados ao longo deste trabalho. 

 

1.1. Particularidades da rede mundial de computadores: arquitetura aberta e end-to-end 

design 

 

 A rede mundial de computadores possui características próprias, arquitetura e 

funcionamento completamente diferentes das estruturas sociais, dos conceitos e princípios 

tradicionais que utilizamos para definir os modelos que operam os Estados, os quais estão 

submetidos a limitações territoriais [jurisdição], exercício de controle por meio de autoridades 

centrais ou intermediárias [centralização de comando], o qual pode ser relacionado a todas as 

esferas de direito dos indivíduos, inclusive à comunicação e ao acesso à informação. 

O modelo descrito acima representa um paradoxo em relação ao modelo libertário em 

que a internet foi embasada, ou seja, “uma cultura ou ideologia baseada na defesa intransigente 

da liberdade individual como valor supremo (...)”33.  

Enquanto desenvolvida como fonte de comunicação entre pesquisadores, nos termos do 

historicamente narrado no tópico anterior, o objetivo era criar um sistema global de informação 

e garantir que a transferência de informações se daria de forma direta e efetiva entre 

computadores, sem qualquer moderação de terceiros entre remetente e destinatário e sem 

interrupções técnicas. Essa arquitetura baseia o funcionamento da internet até hoje:  

 

                                                      
32 Essa situação motivou o lançamento da primeira Cartilha de Segurança para a Internet, lançada pelo Comitê 

Gestor da Internet, a qual instruía usuários com orientações básicas sobre como proteger as suas contas privadas, 

criando uma boa senha e com qual frequência trocá-la, como prevenir o seu computador de vírus e cavalos de tróia, 

dentre outras, esclarecendo dúvidas frequentes dos internautas. NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E 

COORDENAÇÃO DO PONTO BR. Cartilha de Segurança para Internet. 2013. Disponível em: 

<https://www.cert.br/docs/palestras/certbr-unesco2013.pdf> Acesso em 11 nov. 2018. 
33 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexes sobre a Internet, os Negócios e a Sociedade. Rio de 

Janeiro: Editora Zahar, 2003. p. 19. 

https://www.cert.br/docs/palestras/certbr-unesco2013.pdf
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(...) uma estrutura de rede descentralizada; poder computacional distribuído através 

dos nós; e redundância de funções na rede para diminuir o risco de desconexão. Essas 

características corporificavam a resposta-chave para as necessidades militares de 

capacidade de sobrevivência do sistema: flexibilidade, ausência de um centro de 

comando e autonomia máxima de cada nó34.  

  

Para Leonardi, é necessário entender o funcionamento da internet sob o ponto de vista 

funcional interno, para que as suas características não induzam o internauta em erro ao fazê-lo 

acreditar que a internet é “um espaço livre e separado dos territórios físicos, imune à soberania 

dos Estados organizados” 35. 

Seguindo o raciocínio do autor, portanto, abaixo estudaremos alguns dos aspectos da 

Internet, visando compreender os objetivos de sua criação e suas características técnicas. Não 

se pretende esgotar o estudo de todas as características já exploradas pela doutrina, inclusive 

porque, a internet é um ambiente em constante mutação. Dessa forma, analisaremos os pontos 

fundamentais para embasar o estudo das dificuldades regulatórias e jurídicas oriundas desse 

novo ambiente, as quais discutiremos no tópico conseguinte. 

 Inicialmente, a Internet apresenta uma primeira característica que se trata da arquitetura 

aberta técnica, social e institucionalmente. A abertura técnica se dá, pois a rede utiliza 

protocolos que permitem a livre integração de diferentes sistemas e o desenvolvimento de 

aplicações baseadas em sua estrutura, sem necessidade de submeter à aprovação o projeto ou 

ideia, e de forma gratuita.  

No mesmo sentido, a internet é totalmente acessível socialmente, pois possui uma 

linguagem universal, e também é inclusiva, ao permitir que qualquer pessoa, 

independentemente de nacionalidade, território, credo, etnia, gênero ou renda acesse e interaja 

com a rede. Para Castells36, essa característica garante o desenvolvimento autônomo da internet, 

pois os próprios usuários se tornam artífices da rede: 

 

Isso acontece porque as tecnologias de redes digitais permitem que indivíduos e 

organizações gerem os seus próprios conteúdos e os distribuam no ciberespaço, 

evitando amplamente o controle de corporações e burocracias. (...) Além disso, os 

obstáculos para acesso à indústria da internet são muito menores que os da indústria 

da comunicação tradicional. Jovens que dominam a tecnologia podem, com algumas 

ideias e pouco dinheiro criar companhias que desafiam as restrições impostas pelos 

negócios oligopolistas à livre comunicação. Isso foi mostrado várias vezes pela 

expansão e transformação das empresas de internet, particularmente pela ascensão das 

redes sociais na base do empreendedorismo de empresas como Friendster, Facebook, 

Youtube, Twitter e várias outras que, de 2002 em diante, transformaram a paisagem 

social e organizacional das redes de comunicação horizontal pelo mundo37.  

                                                      
34 Idem, Ibidem, p. 20. 
35 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 126. 
36 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexes sobre a Internet, os Negócios e a Sociedade. Rio de 

Janeiro: Editora Zahar, 2003. p. 28. 
37 CASTELLS, Manuel. O Poder da Comunicação. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2015. p. 30-31. 
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Institucionalmente, a sua arquitetura é aberta, pois permite acesso sem a necessidade de 

aprová-lo perante uma autoridade de controle. Zittrain38 destaca as principais características da 

arquitetura aberta da internet, que em sua opinião, são: adaptabilidade, visto que qualquer 

pacote de dado pode ser enviado sem importar o seu conteúdo ou propósito; facilidade de uso, 

pois a rede é preparada para permitir ao internauta desenvolver novas aplicações com base 

nessa; e acessibilidade, pois não há necessidade de buscar autorização para acesso ao ambiente.  

Além de uma arquitetura que não oferece obstáculos tradicionais de entrada para 

pessoas naturais ou organizações, uma segunda característica que merece destaque é a 

construção da internet com base no princípio end-to-end, ou seja, com base em uma 

configuração que proporciona a transferência de dados diretamente entre dois computadores 

conectados à rede mundial de computadores. Essa configuração é denominada protocolo 

TCP/IP39 e basicamente transforma os dados em pacotes e os remete para um destinatário 

específico, sem discriminar ou fazer qualquer juízo de valor em relação ao conteúdo.   

Sobre a neutralidade da rede em relação ao conteúdo, Leonardi40 destaca que “de modo 

sucinto e figurado, pode-se dizer que a internet não sabe para quais fins está sendo utilizada” e 

conecta esse ponto ao progresso e à inovação: 

 

(...) quando usos de uma tecnologia não podem ser previstos, deixá-la sem controle 

pode ser uma boa maneira de encontrar inovações que poderão aproveitá-la. Do ponto 

de vista do desenvolvimento, a plasticidade de uma tecnologia – sua facilidade de 

evoluir facilmente de diversas formas – é ideal diante de incertezas. O princípio end-

to-end consagra esse pensamento, permitindo que a internet acolha novos conteúdos 

e aplicativos de modo neutro, o que resultou em sua utilização de diversas formas não 

imaginadas à época em que foi projetada. Dito de outra forma, ninguém precisa ser 

convencido de que algo é uma boa ideia antes de ser tentado na internet41.   

 

Para Goldsmith e Wu, o design da internet é sem precedentes, pois é aberto, neutro e 

minimalista, sendo esta última característica representada pelo mínimo nível de exigência de 

                                                      
38 ZITTRAN, Jonathan L. The generative internet. In 119 Harvard Law Review, 2006. p. 1974. 
39 The Internet protocol (IP) provides for end-to-end carriage of data through the routers and across the hops of an 

internetwork, but it is the role of a transport protocol to control and manage the end-to-end communication 

(between the hosts). The transport protocol provides a transport service to the software application running in the 

host – ensuring that data is delivered to the right application in the destination device, that individual packets are 

in the right order and that none have gone missing en route. Tradução livre: O protocolo de Internet (IP) possibilita 

o transporte de dados no modelo fim-a-fim entre servidores e através da rede da internet, e é papel do protocolo 

de IP controlar e gerenciar a comunicação direta entre remetente e destinatário. O protocolo de transporte presta 

serviço de transporte para o software utilizado pelo remetente – garantindo que os dados serão entregues para a 

aplicação correta disponibilizada no dispositivo do destinatário, que os pacotes individuais estão na ordem correta 

e que nenhum se perdeu no caminho. CLARCK, Martin P. Data Networks, IP and the Internet: Protocols, design 

and operation. Chichester: Editora Wiley, 2003. p. 277. 
40 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 153.  
41 Idem, Ibidem. 
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capacidade de processamento dos computadores que pretendessem fazer parte da rede42. 

Podemos concluir que todas as características acima expostas estão diretamente 

relacionadas ao exercício das liberdades dos indivíduos, que incluem a livre-iniciativa e a livre 

concorrência, por meio da Internet. Isso porque, de um lado a internet está aberta para todos 

aqueles que se interessarem em desenvolver uma atividade econômica por meio da rede e, por 

outro lado, essa faculdade de explorar economicamente a rede não sofre limitações que 

resvalam na liberdade de empreender ou no objeto do empreendimento43.  

No entanto, essa ampla liberdade caracterizada pelo princípio end-to-end, também pode 

acarretar, no caso do seu mal-uso, em problemas como o conflito entre jurisdições, tendo em 

vista que a troca direta de pacotes de dados entre computadores não é limitada a determinado 

território ou ao alcance do âmbito de controle do Estado, ou como o uso da rede para tráfego 

de conteúdo ilícito.  

Se pensarmos na hipótese de a troca de informações ocorrer entre países diversos, 

regidos por legislações distintas, caso o direito de algum internauta seja lesado em razão da 

transmissão de conteúdo ilícito, qual legislação deverá ser aplicada para solucionar a questão?  

Esse é um dilema muito atual e que motiva discussões sobre o enfraquecimento do poder 

das autoridades dos estados-nação, e uma transição para uma nova era de sistemas pós-

territoriais44.  

 Uma terceira característica que instiga os juristas com relação à aplicação das normas 

vigentes em um território, é o fato de a internet não exigir confirmação de identidade [quem 

acessa a rede?], confirmação de localidade de acesso [de onde está acessando?], muito menos 

validação da atividade desenvolvida por meio da rede [o que está fazendo?]45. Dessa forma, a 

rede permite que um internauta acesse a rede de forma anônima – mesmo que 

temporariamente46, sem registrar a sua origem geográfica, para adoção de quaisquer condutas, 

sejam estas lícitas ou ilícitas, não contendo a estrutura da internet elementos que possibilitem o 

reconhecimento desses pontos, pelo menos não de forma isolada. 

                                                      
42 GOLDSMITH, Jack; e WU, Tim. Who controls the internet?: Ilusions of a Borederless World. New York: 

Oxford University Press, 2006. p. 23. 
43 MASSO, Fabiano Del. Livre-iniciativa, Livre Concorrência e Direitos do Consumidor como fundamentos do 

Uso da Internet no Brasil. In Marco Civil da Internet: Lei 12.965/2014. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 

Págs. 43-44. 
44 GOLDSMITH, Jack; e WU, Tim. Who controls the internet?: Ilusions of a Borederless World. New York: 

Oxford University Press, 2006. p. 13-14. 
45 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 156. 
46 Diz-se temporariamente, pois no Brasil já existe legislação específica que regula os instrumentos jurídicos 

capazes de viabilizar a identificação do usuário responsável pela utilização de um IP determinado, para navegação 

na internet. Trata-se da Lei 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, a legislação responsável por 

regular direitos e deveres de usuários e provedores de serviços de internet. 
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 Essa característica gera graves contradições com o ordenamento jurídico nacional, 

inicialmente porque a Constituição Federal veda o anonimato no inciso IV, do seu art. 5o; em 

segundo lugar, porque dependemos do conhecimento do local de origem de onde partiu o ato 

para que, caso este seja objeto de judicialização, saibamos qual a jurisdição competente para 

julgar a questão; e, por último, por não haver nenhuma trava ou mecanismo para a prática ou 

identificação de ilícitos, por óbvio que o ambiente se torna atrativo para aqueles que pretendem 

burlar a lei.  

 Sobre essa incompatibilidade entre o acesso à internet como meio de garantia de direitos 

fundamentais e, ao mesmo tempo, para violação de outros direitos da mesma natureza, Rodotá47:  

 

A Internet apresenta-se cada vez mais claramente como uma trama de possibilidades 

ainda não resolvidas, como um conjunto de promessas contraditórias. Em seu seio, 

convivem as oportunidades mais variadas, até mesmo incompatíveis entre si, que 

podem ser aproveitadas por sujeitos diversos, e que podem se revelar aptas para a 

realização de uma multiplicidade de interesses – até mesmo opostos. 

 

Como se não bastasse o fato de a rede mundial de computadores possuir características 

próprias e muito diferentes das estruturas sociais estabelecidas pelos Estados-Nação, os atos 

praticados por meio desta também geram consequências distintas daquelas vivenciadas 

comumente em ambiente físico.  

Os conceitos e princípios elaborados pela sociedade com base nas experiências 

vivenciadas no passado dificilmente se aplicam às situações e conflitos desse novo ambiente, 

gerando a percepção na sociedade de que o ordenamento jurídico vigente não é capaz de 

resolver as desordens geradas em ambiente digital. 

Essa insegurança jurídica gera muitas dúvidas nos internautas e na sociedade como um 

todo sobre os conflitos gerados entre o ambiente digital e o ambiente físico, sendo estes 

principalmente, questionamentos acerca: (a) da possibilidade de aplicação da legislação vigente 

daquela jurisdição ao novo ambiente; (b) da possibilidade de regulação do novo ambiente; e (c) 

de como resolver eventual conflito entre legislações de diferentes jurisdições. 

 A seguir, abordaremos com detalhes como vem sendo encaradas essas questões pela 

doutrina e como os juristas brasileiros vêm tratando os mesmos pontos, em suas decisões, além 

de conhecermos os marcos legais brasileiros atrelados à internet.  

 

 

                                                      
47 RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Organização, seleção e apresentação 

de Maria Celina Bodin de Moraes. Tradução: Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 

2008. p. 169-170. 
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1.2. Desafios regulatórios e conflitos de jurisdição 

 

Como vimos, por muitos anos a Internet foi vista e estudada como um espaço paralelo, 

virtual e destacado das estruturas sociais reguladas por nossos Estados-Nação, o que motivou 

diversas discussões jurídicas e sociológicas acerca das possibilidades de intervenção do Estado 

nesse ambiente e dos conflitos entre normas de diferentes jurisdições, tendo em vista o alcance 

global dessa tecnologia de rede versus o alcance regional das legislações. 

Na década de 1990, surgem quatro principais correntes doutrinárias48 sobre a 

possibilidade da regulação da internet, as quais propõem diferentes formas de contornar 

conflitos gerados por meio da rede. Claramente, cada uma das quatro correntes observa a rede 

por um ângulo distinto, o que se percebe ao estudá-las, vez que todas possuem um ponto de 

partida legítimo, com potencial de atender a realidade. Porém, a pluralidade de características 

da rede exige que um contexto mais amplo seja observado, sendo necessário levar em 

consideração o seu alcance global, o que nos leva a adotar a corrente doutrinária mais neutra e 

que respeita a individualidade, a cultura e a legislação de cada local em que a internet pode ser 

acessada. Abaixo, sem o intuito de esgotar o tema, abordaremos características e origem de 

cada corrente doutrinária. 

A primeira corrente, seria baseada na autorregulação da internet, e inspirada no texto 

escrito por John Perry Barlow em 1996, intitulado “A Declaration of the Independence of 

Cyberspace”49, que defendia que eventuais conflitos identificados na internet seriam resolvidos 

por meios próprios, com a criação de normas específicas para o ciberespaço.  

Por meio da fundação da Eletronic Frontier Foundation (EFF), uma organização sem 

fins lucrativos, Barlow incentivou, por meio da política, da participação da sociedade civil, da 

educação e da realização de campanhas, o desenvolvimento do conceito legal do ciberespaço 

como um espaço separado do ambiente alcançável por governos baseados no controle 

territorial, uma espécie de ambiente com imunidade legal e com um contrato social próprio 

entre usuários50. 

Apesar de esta corrente ter ganhado força nos Estados Unidos, em razão de ser embasada 

na Primeira Emenda da Constituição norte-americana a qual defende a absoluta liberdade de 

expressão, esse modelo se mostrou insustentável, pois a democratização do acesso à rede e o 

                                                      
48 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 130-148. 
49 Inteiro teor disponível em ELETRONIC FRONTIER FOUNDATION. A Declaration of the Independence of 

Cyberspace, 1996. Disponível em: <https://www.eff.org/cyberspace-independence> Acesso em 11 nov. 2018. 
50 GOLDSMITH, Jack; e WU, Tim. Who controls the internet?: Ilusions of a Borederless World. New York: 

Oxford University Press, 2006. p. 19. 

https://www.eff.org/cyberspace-independence
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seu alcance global não permitiam a construção de uma sociedade de interesses comuns, capaz 

de formar uma regulação própria baseada no consenso. Basta imaginar, por exemplo, uma 

pluralidade de culturas e países envolvidos em um processo de determinar quais atos seriam 

lícitos e quais seriam ilícitos. As diferenças destes conceitos entre países são gritantes, o que 

que tornaria o processo de busca pelo senso comum, eterno. 

Ademais, em razão da ausência de mecanismos de controle básicos na estrutura da 

internet [sobre identidade, local ou conteúdo], como vimos anteriormente, este ambiente se 

tornou rapidamente meio para prática de ilícitos, e a regulação pelos próprios usuários da rede 

muito dificilmente seria capaz de identificar ou sancionar os responsáveis. 

 Leonardi51 destaca que: “Ao longo do tempo, com a utilização cada vez maior da Rede 

para práticas ilícitas, desapareceram a ideia e o próprio desejo de que a Internet ficasse alheia 

aos mecanismos tradicionais de regulação”. Isso porque, as vítimas de atos ilícitos passaram a 

cobrar a tutela do Estado, esperando que os governos exercessem a sua capacidade punitiva e 

educativa em relação a estes incidentes.  

A segunda corrente doutrinária, teria sido proposta por David G. Johnson e David G. 

Post, que entendiam que a internet não poderia ser regulada separadamente por diferentes 

jurisdições, tendo em vista o seu alcance mundial. Seria necessária a criação de uma “regulação 

única e internacional”, específica para esse ciberespaço e, para tanto, os governos deveriam 

trabalhar juntos, por meio de organismos internacionais, de modo a desenvolver o diálogo e 

elaborar normas globais para a internet. Abaixo, destacamos um trecho que resume o 

pensamento desses autores, retirado de artigo publicado por estes em 1996, denominado Law 

and Borders: The Rise of Law in Cyberspace:  

 
A comunicação global baseada em computadores transpõe fronteiras territoriais, 

criando um novo tipo de atividade humana e minando a legitimidade e a velocidade 

com a qual as leis baseadas nos limites geográficos podem ser aplicadas. Enquanto 

essas comunicações eletrônicas desafiam os limites geográficos, emerge uma nova 

fronteira das telas e senhas que separam o mundo virtual do “mundo real” feito de 

átomos. Essa nova fronteira define um distinto Ciberespaço que precisa e deve criar 

um nova lei e instituições próprias. Autoridades que se sustentam em razão da 

aplicação de leis, que são baseadas em territórios, encaram esse novo ambiente como 

profundamente ameaçador. (...) De forma apartada à doutrina limitada a territórios e 

jurisdições, novas regras emergirão, em uma variedade de espaços online, para 

governar uma ampla gama de fenômenos que não possuem paralelos no mundo real. 

Essas novas regras farão o papel das leis, definindo personalidade jurídica e 

propriedade, resolvendo disputas, e tornando transparentes conversas coletivas sobre 

os principais valores da rede. 52 

                                                      
51 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 130-148. 
52 JOHNSON, David G.; POST, David G. Law and borders – the rise of law in cyberspace. In Stanford Law 

Review, v. 48. 1996. p. 1367. Disponível em: < https://cyber.harvard.edu/is02/readings/johnson-post.html> 

Acesso em 1 dez 2018. 

https://cyber.harvard.edu/is02/readings/johnson-post.html
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Para os mencionados autores, o sistema normativo apto a regular o Ciberespaço deveria 

ser indiferente à localização física das máquinas utilizadas para acesso à internet, não devendo 

haver qualquer conexão entre um endereço eletrônico e um território físico.  

Este argumento é, ainda nos dias de hoje, extremamente presente, tendo em vista os 

reiterados conflitos de jurisdição enfrentados na investigação e na tentativa de 

responsabilização daqueles que praticam ilícitos por meio da internet e se utilizam de aplicações 

sediadas em território estrangeiro, muitas vezes sem representação no Brasil, para tentar 

dificultar ou se esquivar da aplicação da legislação brasileira. Uma norma internacional 

aplicável a todos os territórios alcançáveis pela internet resolveria muitos problemas atrelados 

à insegurança jurídica da rede. 

No entanto, apesar de esta parecer uma boa solução, o mesmo consenso almejado pela 

primeira corrente doutrinária da autorregulamentação da internet seria necessário para tornar 

viável a operacionalização desta corrente. A realidade é que as nações possuem normas e 

valores sociais radicalmente diferentes e seria impossível endossar todas as legislações 

mundiais para que representassem as melhores soluções para os países nesse ambiente global, 

considerando o nível e a maturidade de diálogo e governança demonstrados pelos órgãos 

internacionais até os dias de hoje. 

A terceira corrente defenderia que a aplicação da “analogia aos institutos jurídicos 

tradicionais” seria suficiente para lidar com os problemas enfrentados na internet, e que esse 

ambiente não apresentaria qualquer particularidade capaz de exigir regulação própria, sendo 

apenas mais uma ferramenta para a prática dos mesmos ilícitos previstos pela legislação 

vigente.  

O instituto da analogia é previsto no ordenamento jurídico Brasileiro, mais 

especificamente no artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro [Lei n. 

4.657/1942, recentemente atualizada pela Lei n. 12.376/2010], o qual versa que: “Quando a lei 

for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais 

de direito”.  

Para alguns autores, não havendo disposição legal específica sobre o conflito criado na 

internet, as outras fontes do direito, como a analogia, os princípios gerais de direito e os 

costumes, devem ser utilizados para tutelar direitos de usuários53. 

Porém, a aplicação desse instituto deve respeitar determinados requisitos, não podendo 

                                                      
53 Nesse sentido: TEIXEIRA, Tarcísio. Comércio Eletrônico: Conforme o Marco Civil da Internet e a 

regulamentação do e-commerce no Brasil. São Paulo: Editora Saraiva, 2015. Seção 46. 
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se basear em uma operação rasa de comparação de alguns aspectos entre casos (aquele em que 

a aplicação da lei é plenamente aplicável e aquele para o qual se busca a tutela). Nesse sentido, 

Ramos e Gramstrup54 ressaltam que: “Se dois casos em comparação são semelhantes em certos 

aspectos, isso significa que também são diferentes em outros; se fossem idênticos, não haveria 

motivo para invocar a analogia – eles seriam simplesmente regulados pela mesma norma, 

tornando ocioso o recurso à analogia”. Para os autores, as semelhanças entre os casos devem 

ser maiores que as suas diferenças, não devendo restar dúvida sobre essa análise. 

Para Leonardi55, “é exatamente nesse ponto que a analogia representa diversos riscos 

quando aplicada às questões jurídicas decorrentes da internet”, em razão da criação de 

comparações equivocadas entre conceitos do mundo virtual e do mundo físico. O autor cita 

como exemplo uma decisão judicial da Corte Norte-Americana, o caso Reno v. ACLU56, em  

que a internet teria sido comparada com os seguintes ambientes físicos: biblioteca pública, 

telefone, esquina, parque, centro comercial privado, rádio, televisão, jornais e revistas.  

Assim, considerando os aspectos generalistas da internet, no sentido de suas múltiplas 

funcionalidades e possibilidades, torna-se arriscada a utilização da analogia de forma isolada. 

Este instituto pode sim ser útil, mas tomá-lo como regra, pode conduzir o julgador a uma 

conclusão equivocada. 

A última e quarta corrente retrataria uma abordagem mista, formulada por Joel 

Reindenberg57, por meio da criação do conceito da Lex informatica, inspirada na Lex 

mercatoria, que representa uma fonte de regras específicas para um ambiente que possui 

características e peculiaridades próprias, mas que devem ser adotadas em complementação, e 

nunca em substituição, às normas jurídicas tradicionais.  

Outro expoente dessa corrente é Lawrence Lessig58, que defende que a legislação, 

específica ou geral, é apenas uma das frentes de regulamentação da internet. Para esse autor, a 

Internet é regulada por sua própria arquitetura, pelo mercado, pela legislação e por outras 

normas sociais, retratando esse pensamento por meio da ilustração abaixo: 

                                                      
54 RAMOS, André de Carvalho; GRAMSTRUP, Erik Frederico. Comentários à Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. Disponível em: <https://bit.ly/32w5PdG> Acesso em 1 dez. 

2018. 
55 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 144. 
56 ESTADOS UNIDOS, Supreme Court, Reno v. American Civil Liberties Union, 521 U.S. 844, 117 S. Ct. 2329, 

138 L. Ed. 2d 874. 1997.  
57 REIDENBERG, Joel. Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology. 

Texas Law Review, 1997. p. 553. Disponível em: 

<https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=faculty_scholarship> Acesso em 1 

dez. 2018.  
58 LAWRENCE, Lessig. Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0. New York: Editora Basic Books, 

2006. p. 124-125. 
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Fonte:  LAWRENCE, Lessig. Code: And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0. New York: Editora Basic 

Books, 2006. p. 124. 

 

Para Lessig59, todas essas frentes são capazes de regular o comportamento e as relações 

sociais no ciberespaço. As leis via classificação das condutas ilícitas e aplicação das respectivas 

sanções; as normas em razão da criação de uma cultura e regras de comportamento entre os 

próprios usuários, que tendem a rejeitar ou excluir da sua rede um usuário que pratica um ato 

não aceitável pela comunidade; o mercado, por exemplo, quando plataformas contrariam a 

filosofia da gratuidade da internet e, por isso, perdem audiência; e a arquitetura60, por meio da 

exigência de senhas para acesso a plataformas, por exemplo. 

De acordo com essa corrente, portanto, os mecanismos de regulamentação tradicionais, 

como normas já existentes em um ordenamento jurídico, podem ser suficientes para resolver 

conflitos oriundos da internet, mas, eventualmente, esse ambiente pode demandar a criação de 

normas específicas, capazes de suprir lacunas existentes no ordenamento, e nesse caso, estas 

seriam formuladas, visando tutelar os direitos dos indivíduos prejudicados.   

Esta seria a corrente adotada no Brasil e no mundo61, em razão de suas estruturas 

permitirem maior flexibilidade de adequação a um sistema em constante transformação como 

a Internet e as tecnologias que a circundam.  

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal se manifestou ao julgar um dos primeiros casos 

envolvendo o cometimento de crime pela internet, em 1998, afirmando que o ordenamento 

jurídico é plenamente aplicável à rede mundial de computadores, tendo em vista que esta é 

apenas um novo meio utilizado para o cometimento dos mesmos ilícitos já positivados, 

                                                      
59 Idem, Ibidem. 
60 Ronaldo Lemos destaca, como exemplo de regulação por meio da arquitetura da internet, a possibilidade de 

criação de um protocolo P3P, o qual permite inserir na infraestrutura das comunicações online comandos de 

filtragem que bloqueiam ou permitem a passagem de conteúdo, sendo auto executáveis e, muitas vezes 

imperceptíveis para o usuário. Essa seria uma forma de impedir a proliferação na internet de conteúdo prejudicial 

à privacidade de alguém, por exemplo. LEMOS, Ronaldo. Direito, tecnologia e cultura. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2005. Pág. 9. 
61 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 149. 
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destacando: “A invenção da pólvora não reclamou redefinição do homicídio para tornar 

explícito que nela se compreendia a morte dada a outrem mediante arma de fogo” 62. 

Sem prejuízo desse entendimento, desde a chegada das novas tecnologias 

computacionais e de rede no Brasil, o poder legislativo nacional tem atuado na elaboração de 

normas específicas, dedicadas a complementar o ordenamento jurídico já existente, sempre na 

tentativa de garantir que as novas situações apresentadas pela evolução da tecnologia serão 

amparadas pela lei.  

Os progressos legislativos ainda são muito mais lentos do que os avanços tecnológicos, 

demandando governança ágil por parte dos Estados, sob pena de se mostrarem ineficientes 

acomodação dessas tecnologias em nosso ordenamento. Essa sensação de insegurança jurídica, 

caso perpetue, pode interromper o contrato social firmado entre Estado e cidadãos. Nesse 

sentido, Schwab:  

 
Pela governança ágil, os reguladores devem encontrar formas contínuas de adaptação 

a um ambiente novo e em rápida mudança, reinventando-se para entender melhor o 

que estão regulamentando. Para fazer isso, governos e agências reguladoras precisam 

colaborar estreitamente com as empresas e com a sociedade civil para conseguir dar 

forma às necessárias transformações globais, regionais e industriais. A governança 

ágil não implica em incerteza regulamentar, nem atividade frenética e incessante por 

parte dos decisores políticos. Não devemos cometer o erro de pensar que estamos 

presos entre dois quadros legislativos igualmente intragáveis – de um lado os 

desatualizados, mas estáveis e, do outro, os atualizados, mas voláteis
63

.     

 

A seguir, destacamos alguns exemplos de normas criadas para acomodação de conceitos 

na nova realidade tecnológica: Leis 8.069/1990, 9.983/2000, 12.737/2012 e, mais recentemente, 

o Decreto Lei 2848/40, que tipificaram novos crimes e potencializaram as penas atreladas a 

estes quando praticados por meio digital; a Medida Provisória 2.200/2001, que instituiu a 

assinatura eletrônica, com o objetivo reconhecer manifestações de vontade praticadas por meio 

digital; a Lei 11.419/2006, que instituiu o processo eletrônico, modernizando a tramitação dos 

processos judiciais; a inserção do teletrabalho na Consolidação das Leis do Trabalho (Lei 

12.551/2011), e a sua regulamentação, por meio da Lei 13.476/2017, adaptando a legislação à 

nova realidade dos empregadores e empregados; o Decreto 7.962/2013, que regulamentou o 

comércio eletrônico; o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), que reconheceu a 

validade de documentos eletrônicos como prova; a Lei 13.185/2015, que conceituou a prática 

de cyberbullying, dentre outras. 

Além da criação destas normas, foram desenvolvidos regulamentos mais robustos de 

                                                      
62 STF - HABEAS CORPUS: HC 76689 PB Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 21/09/1998. 
63 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Tradução Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. 

p. 74-75. 
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normas específicas para determinar direitos e obrigações de usuários e provedores de internet, 

trazendo maior segurança jurídica para essas relações, e também facilitando a investigação de 

condutas ilícitas praticadas por meio da internet.  

 É o caso do Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014, e o Decreto que o regulamentou 

8.771/2016, o qual estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet 

no Brasil. Inúmeras definições importantes foram trazidas por essa lei, como a definição dos 

conceitos atrelados ao funcionamento da Internet (art. 5o), direitos e garantias dos usuários da 

rede (art. 7o), a classificação dos provedores de serviços de internet e seus deveres (art. 9o e 

seguintes), dentre outras. 

 Uma das previsões que mais contribuiu para a proteção dos direitos dos usuários da 

internet foi a atrelada à definição do âmbito de aplicação da legislação, em que o legislador 

buscou enfrentar o tema do conflito na aplicação da legislação entre diferentes jurisdições. Em 

razão da característica transfronteiriça da internet e da facilidade de acesso à aplicações de 

provedores localizados nos mais variados lugares do mundo, se tornou comum a ocorrência de 

ilícitos por meio da utilização de aplicações estrangeiras, bem como a alegação por parte destas 

de que não estariam sujeitas à legislação brasileira, por não possuírem domicílio legal principal 

no país64.  

Na tentativa de melhor amparar o usuário da internet que esteja em território nacional, o 

legislador definiu, por meio do artigo 11o, da Lei 12.965/2018, que basta que uma das atividades 

de coleta, armazenamento, guarda ou tratamento de registros, de dados pessoais ou de 

comunicações, seja realizada em território nacional, para que a legislação brasileira se aplique 

ao provedor de internet, ainda que este não possua sede no Brasil - desde que oferte serviço ao 

público brasileiro, ou quando pelo menos um integrante do grupo econômico do provedor de 

internet tenha sede no Brasil: 

 
Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de 

dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de 

internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser 

obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à 

proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. 

§ 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao 

conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado 

no Brasil. 

§ 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por 

pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou 

pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no 

Brasil. 

                                                      
64 Este argumento vem sendo rechaçado pelos Tribunais Superiores Brasileiros. A título de exemplo: STF - 

Recurso Ordinário em Mandado de Segurança: 33.030-DF; Relatora: Ministra Carmem Lúcia; Parecer do 

Procurador Geral da República emitido: 13/08/2014. 
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Além dessa previsão, o artigo 8o, parágrafo único, inciso II, da mesma lei, declarou: “são 

nulas de pleno direito as cláusulas que em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa 

ao contratante a adoção do foro brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços 

prestados no Brasil”.  

Por meio dessas previsões legais, buscou-se superar a dúvida acerca da possibilidade de 

aplicação da legislação brasileira para proteger usuários da internet em razão de incidentes que 

lhes causem prejuízos, mesmo que o provedor de internet ou o infrator estejam sediados ou 

localizados em território estrangeiro.  

Remanescem, no entanto, os desafios atrelados ao cumprimento de obrigações ou à 

execução de sanções pelo descumprimento destas. Isso porque, tendo em vista que as 

obrigações são regidas de acordo com a legislação do país em que constituídas65, a aplicação 

da legislação brasileira em território estrangeiro depende de colaboração daquela jurisdição. Ou 

seja, é necessário contar com a cooperação das autoridades estrangeiras e “as legislações dos 

países, em geral, não facilitam o intercâmbio de ordens judiciais entre múltiplas nações”66. 

 Em matéria penal, há avanços nesse aspecto, por meio da celebração de acordos de 

cooperação internacional entre países, como é o caso do Acordo de Assistência Judiciária 

(MLAT – Mutual Legal Assistance Treaty), celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos da 

América, conforme Decreto no 3.810/200167. 

 Acordos similares em matéria civil têm se limitado a regular o procedimento de envio e 

devolução de Cartas Rogatórias para a citação de pessoais naturais ou jurídicas em território 

estrangeiro. O Acordo Internacional celebrado via Convenção Interamericana sobre Cartas 

Rogatórias, Decreto no 1.899/199668, por exemplo, apenas permite que sejam realizadas 

diligências como a obtenção de provas e pedidos de informações sobre o direito estrangeiro. 

Esses acordos geralmente não abrangem a possibilidade de imposição de obrigação que não 

esteja atrelada às previsões acima, muito menos a execução de multa, em caso de 

descumprimento da obrigação, tornando sem força coercitiva qualquer tentativa nesse sentido. 

                                                      
65 Conforme artigo 9o da Lei no 4.657/1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 
66 LIMA, Caio César Carvalho. Requisição judicial de registros eletrônicos: abordagem sob perspectiva de 

provedores nacionais e estrangeiros. In Marco Civil da Internet: Lei 12.965/2014. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2014. p. 242. 
67 BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 3.810, de 2 de maio de 2001. Promulga o Acordo de Assistência 

Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 

da América, celebrado em Brasília, em 14 de outubro de 1997. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/d3810.htm> Acesso em 1 dez. 2018. 
68 BRASIL. Presidência da República. Código Civil. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1899.htm> Acesso em 1 dez. 2018. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.810-2001?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1899.htm
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Para Schwab69, para solução desse embate é necessário contínuo diálogo e cooperação 

nacional e supranacional: “As partes interessadas devem cooperar para criar estruturas que as 

vinculem juridicamente, bem como normas auto-impostas entre os pares, padrões éticos e 

mecanismos de controle das tecnologias emergentes e potencialmente prejudiciais (...)”.  

 Por fim, mas ainda a respeito do Marco Civil da Internet, importante para o nosso estudo 

destacar que o legislador definiu como um dos fundamentos da disciplina do uso da internet no 

Brasil a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor (inciso V, do artigo 2o), 

além de definir como princípios da internet a proteção da privacidade, dos dados pessoais, da 

neutralidade de rede, liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet (incisos II, III, 

IV e VIII, do artigo 3o), assim como garantir que a lei tem o objetivo de promover a inovação 

e o fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso (incisos III e IV, 

do artigo 4o).  

Além das bases legais acima, a legislação em referência criou regras mais específicas em 

relação à proteção dos dados pessoais dos usuários da internet70, visando criar mecanismos para 

controlar abusos praticados por meio de excessos cometidos no tratamento de dados pessoais71, 

nos termos do que estudaremos no próximo tópico.  

 

2. Capitalização dos dados pessoais e impactos aos direitos dos indivíduos 

 

Para compreendermos como os dados pessoais de usuários da internet passaram a ser 

objeto de interesse das empresas privadas, necessário compreender o funcionamento do 

primeiro modelo de negócio digital de buscador digital de conteúdo, também chamado de 

mecanismo de pesquisa de informações na internet, desenvolvido, em 1998, pela empresa 

Google. 

                                                      
69 SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Tradução Daniel Moreira Miranda. São Paulo: Edipro, 2016. 

p. 92. 
70 Já existiam previsões legais esparsas acerca da proteção dos dados pessoais, em legislações setoriais, como a 

Lei Geral de Telecomunicações (Lei n. 9.472/97), o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), a Lei de 

Acesso à informação (Lei 12.527/2011), e a Lei da Organização Criminosa (Lei 12.850/2013). 
71 Segundo o artigo 5º, inciso I, da Lei 13.709/2018, considera-se dado pessoal qualquer informação relacionada a 

uma pessoa natural que a identifique ou a torne identificável, direta ou indiretamente. Nota-se, portanto, a 

amplitude do conceito trazido pela Lei, tendo em vista que qualquer dado que, ao ser relacionado com outro, 

identifique alguém, é considerado dado pessoal. A legislação brasileira adotou o conceito expansionista, que gera 

uma interpretação alargada e flexível acerca da qualificação do dado como pessoal. Significa dizer que se em uma 

análise contextual o dado puder ser relacionado a outro e, mesmo que por eliminação, tornar uma pessoa natural 

potencialmente identificável, este será considerado um dado pessoal tutelado pela Lei. Nesse sentido, não são 

considerados dados pessoais somente aqueles como: nomes; números de documento; fotografias; endereço 

residencial; telefone; mas também dados como a idade, a profissão, o estado civil, a nacionalidade, o local de 

trabalho, o salário de uma pessoa, e até um endereço de IP (Protocolo de Navegação na Internet), dentre outros 

que, relacionados com informações diversas, públicas ou não, podem identificar um indivíduo.  
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Os buscadores de conteúdo são ferramentas disponibilizadas por meio de uma página 

na internet e permitem ao usuário acessar uma cópia de toda a informação publicada na rede 

mundial de computadores por terceiros. A empresa responsável pela manutenção da página, 

indexa cópias dessas informações nos seus bancos de dados, de forma a garantir uma rápida 

resposta diante de eventual pesquisa de um usuário.  

Visando aprimorar a exatidão das respostas oferecidas aos usuários, o buscador 

programa os seus sistemas para armazenarem informações atreladas à pesquisa realizada, como 

“o que” o usuário pesquisa e “como” pesquisa, assim como as suas reações aos resultados 

apresentados (por exemplo, se a pesquisa é encerrada ou se a pesquisa é repetida por meio da 

utilização de termos similares), de forma a permitir que a análise desses dados possibilite a 

melhor configuração da ferramenta de busca, para oferecer sempre uma resposta mais acurada. 

Com o desenvolvimento da tecnologia, esse processo é executado de forma cada vez 

mais automatizada, e os sistemas do buscador passam a aprender e aprimorar a sua configuração 

por meio da “observação”. Quanto mais o usuário pesquisa, mais a ferramenta aprende e se 

aperfeiçoa, fazendo com que as respostas se tornem mais adequadas e atendam ainda mais às 

expectativas do pesquisador, o que estimula a sua vontade de voltar a pesquisar. Cria-se, 

portanto, um círculo virtuoso, em que a qualidade do serviço prestado satisfaz o usuário de 

forma a estimulá-lo a pesquisar novamente.  

Para melhorar ainda mais a adequação de suas respostas, o buscador passa a exigir que 

o usuário entregue mais dos seus dados como condição para que a prestação de serviços seja 

realizada, analisando os dados coletados dos seus usuários com o objetivo de traçar o seu perfil 

e entender as suas possíveis preferências e comportamentos, os quais passam a ser utilizados 

para indicar a melhor resposta para as pesquisas realizadas.  

Mendes72 explica que o processo de construção do perfil de um usuário da internet se 

dá, inicialmente, por meio da criação de um depósito de grande volume de dados ao seu respeito 

[data warehousing], organizado de forma a permitir a extração e a mineração de informações 

relevantes. Ao combinar dados do usuário, se formam novos elementos de informação útil e 

valiosa [data mining]. Esses dados, se coletados de forma contínua, também permitem a 

realização de análises mais dinâmicas que podem identificar padrões ou tendências 

comportamentais, assim como ditar preferências ou prognósticos de seus gostos e hábitos de 

consumo [online analytical processing].  

Tanto a coleta dos dados dos usuários e dos resultados das reações às pesquisas, quanto 

                                                      
72 MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo 

direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 108 a 112. 
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o cruzamento dos dados coletados para a formação dos seus perfis, são realizados de forma 

automatizada por computadores, e não por humanos. Há participação humana apenas quando 

da configuração dos comandos nos computadores capazes de determinar uma sequência 

detalhada de ações a serem executadas para a realização da tarefa73. Esse processo é chamado 

de programação de algoritmos, que são os códigos responsáveis por tratar a informação e 

apresentar o resultado esperado. A utilização da tecnologia para esta finalidade tem o objetivo 

de trazer velocidade à obtenção de um resultado que, se dependesse de mão de obra 

exclusivamente humana, demoraria muito para ser entregue.  

A realização com sucesso da narrada análise preditiva de dados resulta para os 

buscadores na criação de diversos tipos de perfis de usuários da internet, e esses dados, a 

depender de como organizados, passam a ser atrativos para finalidades estatísticas ou 

comerciais.  

Um exemplo de utilização desses dados para finalidade estatística é a ferramenta 

também disponibilizada pela empresa Google na internet, denominada Google Trends, a qual 

analisa todos os termos de pesquisa inseridos pelos usuários no seu buscador e, realizando um 

cruzamento com os seus dados (nacionalidade, naturalidade, dados de navegação, manifestação 

de gostos e preferências) para medir tendências e prever desde a maior probabilidade da 

incidência de doenças em determinadas regiões do mundo, até o provável resultado de eleições, 

ou a variação de valor das ações na bolsa de valores74. 

No momento da elaboração deste trabalho, por exemplo, a ferramenta indicava o Estado 

de Goiás com maior probabilidade de incidência de gripe no Brasil, seguido de Piauí, Paraná, 

Mato Grosso do Sul, e Acre: 

 

 

 

Fonte: Google Trends. Disponível em: <https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR> Acesso em 14 out. 2018. 

                                                      
73 MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e Programação: Teoria e Prática. São Paulo: Editora Novatec, 

2005. p. 13. 
74 Disponível em: <https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR> Acesso em 14 out. 2018. 

https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR
https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR
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Já comercialmente, a formação de perfis de usuários da internet passou a ser vista com 

valor, pois viabilizou o mapeamento de preferências de determinados tipos de público, sendo 

possível classificar os seus interesses de acordo com o seu gênero, faixa etária, escolaridade, 

raça ou etnia, religião, região em que residem, dentre outras características, a depender do tipo 

de navegação de esse usuário realiza na internet (conteúdos acessados e frequência), de quais 

dados são coletados e da intenção comercial daquele que detém o poder de decidir como tratar 

os dados.  

A partir desta criação desses perfis, formaram-se os primeiros modelos econômicos de 

monetização de dados, inicialmente para atender expectativas publicitárias de empresas, e nesse 

modelo o Google conseguiu “interceptar mais de 45% dos lucros mundiais da publicidade na 

internet graças a seu público e ao conhecimento dos usuários de sua ferramenta de pesquisa”75.  

Então, com base na coleta, no armazenamento, no estudo dos dados dos consumidores 

e de sua navegação na internet, empregando técnicas de processamento de dados, técnica 

chamada de profiling, as empresas passam a formar perfis de consumidores capazes de gerar 

“(...) um registro sobre uma pessoa que expressa uma completa e abrangente imagem sobre a 

sua personalidade”76.  

Solove77, chama a formação de perfis de usuários na rede de dossiês digitais, os quais 

dependendo da quantidade de dados coletados, podem registrar todas as facetas da vida de uma 

pessoa de forma extensiva. Essa imagem detalhada e confiável permite a descoberta de 

características comportamentais, gostos e preferências do consumidor, bem como a sua 

classificação, viabilizando o envio de publicidade extremamente personalizada, o que otimiza 

os resultados financeiros baseados no aumento das vendas.  

A criação de perfis detalhados dos usuários da rede viabiliza, além da prática de 

profiling acima definida (análise de características de personalidade para conhecer qual 

consumidor se atrai mais pelo tipo de produto ou serviço oferecido), a prática de scoring78, a 

qual representa a análise dos dados dos consumidores com o objetivo de avaliar quais destes 

podem representar maior lucro e, ao mesmo tempo, menor risco para a empresa (análise das 

características de comportamento na rede). Esta análise pode se dar com o objetivo de 

                                                      
75 BERNABÈ, Franco. Liberdade vigiada: Privacidade, segurança e mercado na rede. Tradução: Davi Pessoa 

Carneiro. Rio de Janeiro: Editora Sinergia, 2013. p. 43. 
76 MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo 

direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 111. 
77 SOLOVE, Daniel J; The digital person: Technology and Privacy in the Information Age. New York: New 

York University, 2004. p. 3. 
78 MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais de um novo 

direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112. 



38 
 

 

identificar quais consumidores consomem com mais volume e frequência os produtos ou 

serviços da empresa, visando um planejamento de marketing mais eficiente e o oferecimento 

de promoções ou de programas de fidelização voltados especificamente para esse público. O 

mesmo sistema de avaliação dos consumidores pode indicar para a empresa, por exemplo, quais 

são as características dos consumidores com menor índice de inadimplência. Para Mendes79, o 

objetivo é construir com esses consumidores “uma relação mais duradoura, garantindo 

vantagens competitivas e manutenção dos níveis de lucratividade”. 

A percepção pelas empresas de que os dados podem ser capitalizados, bem como da 

relação de proporcionalidade de que quanto maior a coleta, maior o lucro, fez com que as 

empresas desenvolvessem uma cultura de coleta e tratamento massivo de dados. Tornam-se 

interessantes economicamente não só os dados tradicionais de cadastro do usuário [nome, 

nacionalidade, naturalidade, profissão, estado civil, endereço, telefone], mas também dados de 

geolocalização, navegação, endereço de IP, histórico de compras, informações técnicas do 

dispositivo utilizado para acesso à internet, dados biométricos80 e, ainda, os registros de 

download de arquivos, conteúdo de comunicações transmitidas e recebidas, imagens coletadas 

pela câmera dos seus dispositivos [vídeos ou fotos], agenda de contatos, informações sobre 

compras ou transações financeiras, dados de Wi-Fi e Bluetooth81, dentre outros. 

Indo além da publicidade, os dados dos usuários passam a ser utilizados também para 

decidir para qual produto ou serviço merece direcionamento de maior investimento, visando o 

aprimoramento daqueles produtos já existentes que gerarão maior lucro para a empresa, bem 

como para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e serviços de acordo com as 

preferências do consumidor, para melhorar a experiência de navegação do usuário e, inclusive, 

para promover a segurança em ambiente online e prevenir fraudes82.  

                                                      
79 Idem, Ibidem. 
80 Utilizamos como referência os dados descritos nos termos de uso da Amazon.com, disponível em: 

<https://www.amazon.com.br/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201283950

#GUID-1B2BDAD4-7ACF-4D7A-8608-

CBA6EA897FD3__SECTION_467C686A137847768F44B619694D3F7C> Acesso em 1 dez. 2018. 
81 Utilizamos como referência os dados descritos nos termos de uso do Facebook.com, disponível em: 

<https://www.facebook.com/privacy/explanation> Acesso em 1 dez 2018. 
82 Todas as regras sobre a coleta de dados e suas finalidades são disponibilizados pelas empresas que prestam 

serviços online por meio das suas políticas de privacidade. A legislação brasileira, por meio do Marco Civil da 

Internet (Lei 12.965/2014) obriga as plataformas online a disponibilizarem esse documento em suas páginas, 

determinando em seu artigo 7o, que os usuários têm direito, além da inviolabilidade de sua privacidade e 

intimidade, a: (...) VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com 

detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, 

bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade; VII - não fornecimento a 

terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo 

mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei; VIII - informações claras e 

completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão 

ser utilizados para finalidades que: a) justifiquem sua coleta; b) não sejam vedadas pela legislação; e c) estejam 

https://www.amazon.com.br/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201283950#GUID-1B2BDAD4-7ACF-4D7A-8608-CBA6EA897FD3__SECTION_467C686A137847768F44B619694D3F7C
https://www.amazon.com.br/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201283950#GUID-1B2BDAD4-7ACF-4D7A-8608-CBA6EA897FD3__SECTION_467C686A137847768F44B619694D3F7C
https://www.amazon.com.br/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201283950#GUID-1B2BDAD4-7ACF-4D7A-8608-CBA6EA897FD3__SECTION_467C686A137847768F44B619694D3F7C
https://www.facebook.com/privacy/explanation


39 
 

 

A efetividade da estratégia comercial baseada no tratamento de dados de usuários fez 

com que as empresas potencializassem os seus mecanismos de coleta, armazenamento e 

tratamento de dados, criando bases de dados extensas e valiosas para o mercado. E o crescente 

valor das bases de dados estimulou a criação de uma nova indústria, baseada no 

compartilhamento ou na venda desses dados de usuários, o que Solve83 chamou de Indústria de 

Bases de Dados [database industry]. Essa indústria estimulou a criação de novos serviços 

baseados em tecnologias mais avançadas e eficientes para garantir a ampliação da capacidade 

de armazenamento de dados, manutenção da estabilidade da estrutura digital que permite acesso 

a esses, e aprimoramento do tratamento, visando a extração de maior quantidade de informações 

úteis comercialmente dos dados armazenados.  

Todas as diversas possibilidades econômicas descobertas por meio da exploração dos 

perfis dos usuários fizeram com que os seus dados se transformassem em um bem de extremo 

valor no mercado. Percebe-se, portanto, que o recurso mais valioso no mercado na sociedade 

da informação passa a ser o dado pessoal, superando, inclusive, o petróleo ou outros ativos 

industriais de grande valor na sociedade84. 

Fato que corrobora para essa afirmação é que a quantidade de dados armazenados e 

tratados por uma empresa impactam diretamente na avaliação do seu valor de mercado, o qual 

antigamente era medido com base no valor do seu patrimônio e atualmente é medido com base 

na quantidade e qualidade dos seus bancos de dados. Bons exemplos desse novo formato de 

avaliação das plataformas digitais baseadas no tratamento de dados, são: o Uber, que hoje 

representa uma das maiores empresas de táxis do mundo, mas não possui sequer um veículo 

registrado em seu patrimônio; o Facebook, que é o proprietário de mídia mais popular do 

mundo, porém não cria nenhum conteúdo; o Alibaba, empresa considerada um dos varejistas 

                                                      
especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet; IX - 

consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de 

forma destacada das demais cláusulas contratuais; X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido 

a determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as 

hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei; XI - publicidade e clareza de eventuais políticas 

de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet; (...) XIII - aplicação das normas de 

proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet. Apesar de todas essas previsões, 

a mudança de cultura das empresas ainda é muito tímida, em razão da baixa fiscalização por parte das autoridades, 

que contribuiu para que os direitos dos usuários continuassem a ser violados, visto que o crescente valor dos dados 

pessoais no mercado muitas vezes justifica o risco de descumprimento da lei.  
83 SOLOVE, Daniel J; The digital person: Technology and Privacy in the Information Age. New York: New York 

University, 2004. p. 19. 
84 Nesse sentido, o renomado veículo de informação The Economist divulgou matéria que repercutiu 

mundialmente, em 6.5.2017, chamada “The world’s most valuable resource is no longer oil, but data”, que em 

tradução livre pode ser lido como “O recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo, mas o dado”. 

Disponível em: <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-

longer-oil-but-data> Acesso em 19 dez 2018. 

https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data
https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data
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mais valiosos do mundo, mas que não possui produtos em seus estoques; e o Airbnb, um dos 

maiores provedores de hospedagem do mundo, que não possui sequer um imóvel registrado em 

seu patrimônio85. 

Esses novos modelos de monetização de dados trazem muitos benefícios para o 

mercado, para o consumidor e para o desenvolvimento da economia em dimensões globais, 

tendo em vista o reflexo direto na aceleração e no aumento das vendas e na facilidade de 

conexão entre vendedor e comprador, bem como na entrega ao consumidor de ofertas 

personalizadas de produtos e serviços adequados aos seus gostos e necessidades sem que haja 

qualquer esforço adicional da sua parte. 

Porém, com o aumento indiscriminado da coleta de dados e do tratamento destes, as 

empresas formaram bancos de dados capazes de formar perfis de indivíduos com riqueza de 

detalhes que estes sequer saberiam apontar se precisassem descrever a si próprios, e a posse 

desses dados, bem como o uso indiscriminado destes, ocasionou, apesar das muitas vantagens 

narradas acima, também muitos impactos a direitos fundamentais dos usuários, como a 

privacidade, a liberdade e a igualdade, conforme veremos de forma mais detalhada adiante.  

 

2.1. Categorização social: impactos à privacidade, à liberdade e à igualdade 

 

Como vimos, a maioria dos dados coletados dos usuários da internet tem a finalidade 

de permitir que as empresas direcionem conteúdo, produtos ou serviços, de forma 

personalizada, aos consumidores, de acordo com as suas preferências e características, na 

tentativa de persuadi-los a comprar86.  

A grande quantidade de dados coletados e tratados tem a finalidade de garantir que serão 

atingidos os objetivos da publicidade direcionada, a qual pode ser classificada como: 

“contextual”, ou seja, quando há a preocupação em atrelar o tema do produto ao tema do local 

em que este é comercializado (por exemplo, um livro de Direito comercializado na livraria 

física ou virtual de uma faculdade de Direito); “segmentada” (quando um produto é 

comercializado apenas para um determinado grupo de consumidores, de acordo com a idade, o 

                                                      
85 GOODWIN, Tom. In the Age of Disintermediation, the Battle is all for the Consumer Interface. TechCrunch, 

mar. 2015. Disponível em: <https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-

for-the-customer-interface/>, Acesso em 1 dez 2018. 
86 Ainda que seja paradoxal, a ciência mercadológica percebeu que tal comunicação em massa era ineficiente, uma 

vez que se desperdiçavam esforços com um público que não teria qualquer propensão a consumir o bem anunciado. 

Nesse contexto é que surge a publicidade direcionada, a fim de mitigar tal caráter estandardizado de abordagem. 

BIONI. Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018. p. 16. 

https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface/
https://techcrunch.com/2015/03/03/in-the-age-of-disintermediation-the-battle-is-all-for-the-customer-interface/
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gênero, ou outros fatores, independentemente da sua localização); ou “comportamental online” 

(quando se analisam dados de navegação, a geolocalização, biometria comportamental87, dentre 

outros dados do usuário para detectar seus interesses e preferências quando de pesquisas e sites 

acessados na internet)88. 

O tratamento em massa e indiscriminado de dados dos usuários e a observação do seu 

comportamento na rede permitiram a formação dos processos chamados por Lyon89 de 

estereotipia ou de categorização social, impactando drasticamente no modo como vemos e 

vivenciamos o direito à privacidade. A capacidade de observação constante dos perfis e 

comportamentos da população conectada à internet, chamada pelo autor de “vigilância líquida”, 

permitiu acesso a uma gama tão ampla de informações pelas empresas que tratam dados 

pessoais, que oportunizou a utilização desses dados para finalidades lícitas ou ilícitas, ou seja, 

inclusive para finalidades que podem caracterizar atos de discriminação, parcialidade, injustiça, 

violação das liberdades civis e dos direitos humanos, violando, consequentemente, direitos do 

consumidor, e desestabilizando a ordem econômica.  

Para o mencionado autor, esse processo de classificação da população em categorias e 

discriminação já provocou consequências históricas catastróficas de emprego de tratamento 

diferenciado a determinados grupos. Cita como exemplo, o holocausto e desataca que o fato de 

a tecnologia tornar menos transparente esse processo de discriminação, ou mais silencioso esse 

processo, pode passar a impressão de que os resultados são menos catastróficos, porém não são 

menos insidiosos90.  

Para que possamos compreender os impactos negativos práticos da formação de perfis 

de personalidade e de comportamento aos direitos de usuários da internet, propomos a seguir a 

breve análise de três casos concretos e recentes, em que a categorização social do indivíduo 

colaborou diretamente para que a empresa que presta serviços online conseguisse traçar a sua 

estratégia de publicidade ou venda, mas, para obtenção de vantagens financeiras, precisou 

                                                      
87 Um dado biométrico comum representa aquele dado imutável, inerente ao organismo do ser humano, como a 

íris dos olhos ou as suas digitais. Já a biometria comportamental está relacionada com determinados tipos de 

movimento, ritmo ou comportamento do usuário na rede, como a velocidade da digitação, principais erros de 

digitação cometidos, velocidade de movimento do mouse, velocidade de clique, dentre outras informações que 

podem servir para autenticar a identidade de um usuário que navega na rede mundial de computadores. Nesse 

sentido: “A biometria é um método de autenticação que analisa as características físicas ou comportamentais de 

um indivíduo, comparando-as com os dados armazenados no sistema de autenticação. ” NAKAMURA, Emilio 

Tissato; GEUS, Paulo Lício de. Segurança de redes em ambientes corporativos: Fundamentos, Técnicas, 

Tecnologias e Estratégias. São Paulo: Editora Novatec, 2007. p. 369. 
88 BIONI. Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018. p. 17-19. 
89 BAUMAN, Zygmunt; e LYON, David. Vigilância Líquida. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: 

Editora Zahar, 2013. Págs. 20-21. 
90 Idem, Ibidem, p. 22.  
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discriminar dados de forma a gerar prejuízo para os consumidores e titulares dos dados pessoais. 

Entendemos que essa metodologia é adequada pois, como tratam-se de situações 

completamente diferentes trazidas pelas novas tecnologias para a nossa realidade, fundamental 

que os fatos sejam conhecidos e analisados em detalhe para que soluções éticas e jurídicas 

eficientes sejam propostas.  

A título de primeiro exemplo de caso concreto, destacamos a forma de coleta de dados 

para direcionamento de publicidade com base em comportamental, que é a coleta da biometria 

facial e das expressões dos indivíduos, com o intuito de interpretá-las automaticamente, 

formando bases de dados de reações e emoções.  

Em recente decisão judicial emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de 

Ação Civil Pública proposta pelo Instituto de Defesa do Consumidor (IBDC), foi determinado, 

em razão desse contexto, que as câmeras disponíveis na linha 4 amarela do metrô de São 

Paulo/SP, fossem desativadas, após a conclusão de que estas estariam invadindo a privacidade 

dos usuários deste meio de transporte91. 

O Instituto alegou que a determinada Concessionária do Metrô, coletaria ilegalmente 

dados biométricos faciais dos usuários do transporte, sem a ciência ou autorização destes, para 

fins de detectar as suas expressões e reações a determinados tipos de publicidade veiculadas.  

O objetivo dessa prática seria identificar as emoções humanas atreladas aos estímulos 

gerados pelas imagens apresentadas em televisões alocadas no metrô para divulgação de 

propaganda. O Instituto também alegou que essa prática caracterizaria pesquisa de opinião 

compulsória, o que violaria, dentre outros pontos do ordenamento jurídico, o Código de Defesa 

do Consumidor. 

 A coleta dos dados biométricos faciais para a detecção de emoções e análise de impacto 

da publicidade exibida tem sido alvo de muitos investimentos por empresas que prestam 

serviços de internet, como Microsoft, Apple e Google, as quais pretendem construir bases de 

dados de emoções de usuários para o oferecimento de publicidade, por meio do:  

 
“i) o patenteamento da tecnologia de direcionamento de anúncios com base em 

emoções;  

ii) a implementação de um sistema de processamento de movimentos (M7), o qual 

identifica os deslocamentos dos usuários para precisar o estado mental deles no 

momento de interação com o celular;  

(iii) projeção de um sistema para detectar sorrisos e outras expressões faciais de quem 

assiste a vídeos no Youtube”92. 

                                                      
91 Autos do processo disponíveis publicamente por meio do link: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000WSPS0000&processo.foro=100&uuidCaptcha=s

ajcaptcha_a05040734ff24ff58c744c55cc1aeef4&gateway=true> Acesso em 12 dez 2018. 
92 BIONI. Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: 

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000WSPS0000&processo.foro=100&uuidCaptcha=sajcaptcha_a05040734ff24ff58c744c55cc1aeef4&gateway=true
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S000WSPS0000&processo.foro=100&uuidCaptcha=sajcaptcha_a05040734ff24ff58c744c55cc1aeef4&gateway=true
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A criação deste tipo de base de dados a partir da coleta de dados biométricos comuns 

ou comportamentais de usuários [dados que, portanto, podem identificá-los diretamente por 

meio da imagem da face ou de pontos de ancoragem faciais93], atrelados aos registros de suas 

reações a determinadas publicidades, bem como as suas emoções, que são fruto de sua 

manifestação mais íntima da liberdade de pensamento e de expressão, geram discussão 

importante sobre eventual violação da privacidade e da intimidade, dentre outros direitos. Isso 

ocorre, principalmente, porque a coleta desses dados se dá quando estes usuários têm a 

expectativa de estarem acobertados pela privacidade [já que não cientificados da coleta desses 

dados].  

Apesar de existir na legislação vigente a previsão de que, para que haja a coleta de dados 

dos usuários, é necessário o seu livre, expresso e informado consentimento94, esse instituto 

ainda se apresenta de forma pouco explícita nas políticas de privacidade das empresas que 

prestam serviços de internet. Ainda, considerando que hoje em dia essas políticas representam 

um contrato de adesão, em que o usuário não possui opção intermediária – ou cede todos os 

seus dados ou não acessa ou utiliza o serviço – coerente a discussão o sentido de que a liberdade 

de escolha do indivíduo também é tolhida.  

Outro importante exemplo que merece análise antes de aprofundarmos o mérito da 

violação de direitos fundamentais dos usuários por meio das práticas de discriminação de dados 

pessoais, é o caso apurado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), 

órgão do Ministério da Justiça Brasileiro, em que uma empresa de intermediação de venda de 

serviços de viagens online, foi investigada e multada em 7,5 milhões de reais, em razão das 

                                                      
Forense, 2018. p. 24. 
93 “Uma técnica que algoritmos de última geração usam é a "2-D affine transformation". Um número de “pontos 

de ancoragem” faciais é definido, cujo movimento é relativamente estável durante as expressões faciais. Esses 

pontos de ancoragem incluem localizações dos olhos, cantos internos e externos dos olhos e a ponta do nariz. Por 

exemplo, também é possível definir um local de destino correspondente para cada ponto de ancoragem. Uma vez, 

os pontos de ancoragem são detectados, a matriz de transformação afim poderia ser computada minimizando a 

soma ou o erro de quadrado mínimo da localização detectada e da localização de destino dos pontos de ancoragem. 

Essa transformação afim é aplicada posteriormente a toda a imagem da face para concluir a etapa de registro. (...) 

As técnicas de registro baseadas em transformação de imagem no plano não alteram a geometria ou a aparência 

dos traços faciais; portanto, a informação específica da pessoa é retida. (...) As abordagens baseadas em geometria 

rastreiam a geometria dos pontos de referência ao longo do tempo e usam suas relações geométricas ou dinâmicas 

como o recurso. Se os locais dos pontos de referência faciais forem normalizados e somente a quantidade de 

mudança de local for considerada como o recurso, ele se enquadrará na categoria de um recurso independente de 

pessoa” (tradução livre). Unified Face Representation for Individual Recognition in Surveillance Videos and 

Vehicle Logo Super-Resolution System, US 2016/0217319 A1, parágrafo 45. Disponível em: 

<https://patentimages.storage.googleapis.com/c2/ac/3d/edb04fb5d90aa1/US20160217319A1.pdf> Acesso em 15 

out. 2018. 
94 Nos termos do artigo 7º, inciso VII, da Lei 12.965/2014. 

https://patentimages.storage.googleapis.com/c2/ac/3d/edb04fb5d90aa1/US20160217319A1.pdf
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práticas abusivas de tratamento de dados conhecidas como geopricing e geoblocking95. Tratam-

se dos atos, respectivamente, de praticar preços distintos dos mesmos produtos e serviços ou de 

bloquear a comercialização de determinados produtos ou serviços, a depender da renda, 

localização geográfica, etnia ou outras características do consumidor.  

Durante as Olimpíadas de 2016, a mencionada empresa, chamada “Decolar.com”, teria 

bloqueado a oferta online de passagens aéreas e hospedagem para brasileiros, priorizando 

estrangeiros de determinadas regiões do globo, além de, em outras oportunidades, ofertá-las a 

Brasileiros por preço superior ao indicado para estrangeiros.  

Os técnicos do DPDC declararam que esta prática não só é discriminatória, como causa 

o desequilíbrio do mercado e das relações de consumo, em razão de ofender ou retirar 

totalmente a liberdade de escolha do consumidor, priorizar outras etnias ou países, e excluir o 

mercado brasileiro da região de oferta96.  

No caso acima, houve discussão acerca da possibilidade de a empresa estar se 

aproveitando da vulnerabilidade do consumidor e da falta de transparência com relação à coleta 

e tratamento dos seus dados para, com intuito de obtenção de lucro, desequilibrar o mercado e 

as relações de consumo. Foram discutidas também violações aos direitos de tratamento com 

igualdade dos consumidores nas contratações, de acesso à informação clara e completa acerca 

de produtos e serviços, e da proteção ao consumidor de abusos e discriminações de toda sorte. 

Um terceiro caso que gerou repercussão negativa recentemente envolveu a empresa 

Netflix, uma provedora global de filmes e séries de televisão via streaming97. A empresa foi 

acusada por consumidores, por meio de manifestações realizadas via redes sociais, de 

caracterizar os cartazes de divulgação dos filmes e séries de acordo com as características de 

raça dos seus clientes, com o objetivo de fazê-los sentir maior identificação com o conteúdo 

                                                      
95 Despacho 299/2018, publicado no Diário Oficial da União em 18.06.2018, edição 115, seção 1, página 73, 

exarado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. 

Disponível em: 

<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/06/2018&jornal=515&pagina=73> Acesso 

em 15 out. 2018. 
96 Despacho 299/2018, publicado no Diário Oficial da União em 18.06.2018, edição 115, seção 1, p. 73, exarado 

pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da Justiça. Disponível 

em: <http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/06/2018&jornal=515&pagina=73>  

Acesso em 15 out. 2018; e Decisão exarada pelo Ministério Público, disponível em: 

<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_consumidor/SENACON/SENACON_NOTA_TECNICA/SEN

ACON%20DECIS%C3%83O%20geo%20pricing%20e%20geo%20blocking%20multa.pdf> Acesso em 15 out. 

2018.  
97 No formato end-to-end como descrito neste trabalho, ou P2P (peer-to-peer) conforme denominado por parte da 

doutrina, o streaming é operado por meio do compartilhamento de pacotes de dados de vídeo diretamente entre 

usuários, via internet. Dessa forma, não é necessário realizar o download do conteúdo do vídeo para assisti-lo, mas 

apenas acessar o provedor disposto a compartilhar os pacotes de vídeo de forma instantânea. Para detalhes do 

funcionamento técnico dessa tecnologia, vide: SETTON, Eric; GIROD, Bernd. Peer-to-Peer Video Streaming. 

New York: Springer Science, 2007. p. 87. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/06/2018&jornal=515&pagina=73
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/06/2018&jornal=515&pagina=73


45 
 

 

oferecido e estimulá-los a consumir os serviços. Em regiões em que a maioria da população era 

negra, por exemplo, os cartazes de publicidade dos filmes seriam adaptados propositalmente 

para constar na capa personagens da trama que também eram negros, por mais que a 

participação destes tivesse sido simbólica98. 

Nesse caso, teriam sido violados os direitos de tratamento dos consumidores com 

igualdade e sem qualquer tipo de discriminação, bem como o direito à transparência e prestação 

de informações claras e completas sobre os métodos de publicidade empregados. 

Estudando brevemente os casos acima, em que houve o tratamento de dados muito 

provavelmente de forma a discriminar os usuários dos produtos ou serviços, é possível 

visualizar com maior clareza duas questões principais atreladas ao presente tema: a primeira 

diz respeito ao quanto a tecnologia torna silenciosa e não perceptível a prática de discriminação 

por meio do tratamento dos dados pessoais, visto que algumas dessas práticas somente são 

descobertas, investigadas ou punidas, quando já violam gravemente os direitos dos usuários e 

geram reflexos nítidos e práticos ao mercado; a segunda remete à discussões acerca da violação, 

principalmente, aos direitos à privacidade, à liberdade e ao tratamento com igualdade dos 

indivíduos.  

Todos os fatos expostos sobre a classificação da população em perfis, de acordo com a 

sua personalidade e comportamento, além da constante vigilância viabilizada pela prática de 

tratamento de dados pessoais, via rede mundial de computadores, facilitam, neste ponto do 

trabalho, a compreensão acerca das possíveis violações à privacidade99 dos usuários. O fato de 

os usuários estarem sendo observados pelos algoritmos que coletam seus dados constantemente, 

via geolocalizador, câmera, microfone e navegação em seus dispositivos, sem a ciência clara 

por parte desses acerca dessas condutas e finalidades de utilização dos dados, gera maior 

invasão à privacidade. 

O direito à privacidade pode representar diversos sentidos a depender da referência 

histórica da sociedade. Este direito ganhou evidência no final do século XIX e, na época, era 

representado pelo direito de ser deixado em paz. Originariamente vinculado aos direitos da 

                                                      
98 Conforme publicação realizada pela escritora Stacia L. Brown em sua página da rede social Twitter. Disponível 

em: <https://twitter.com/slb79/status/1052776984231718912> Acesso em 12 out. 2018. 
99 É conhecida, por exemplo, a concepção de privacidade idealizada por Aristóteles, que formulou a distinção sobre 

a esfera pública e a esfera doméstica, assim denominadas, respectivamente, polis e  oikos, essa última atribuível 

ao que se pode chamar de reino da vida privada. O específico conceito de privacidade, em sua origem, referia-se 

a não interferência estatal quanto à vida dos cidadãos. Posteriormente, com seu amadurecimento, a privacidade 

passou a ser compreendida em um contexto mais alargado e como um direito mais amplo, tal seja aquele que 

emerge da prerrogativa de não intromissão sob nenhuma forma e por nenhuma pessoa. MALDONADO, Viviane 

Nóbrega; OPICE BLUM, Renato. Comentários ao GDPR: Regulamento Geral de Proteção de Dados da União 

Europeia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 86. 

https://twitter.com/slb79/status/1052776984231718912
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personalidade, este direito foi tratado, desde o princípio, como aspecto essencial de realização 

da pessoa ou do seu digno e livre desenvolvimento100.  

Trata-se de um direito surgido como tipicamente burguês e inicialmente foi destacado 

para proteger determinadas classes da sociedade, que possuíam projeção social ou patrimonial, 

de alguma exposição indesejada. Esse cenário predominou até os anos 1960 e enfrentou grande 

expansão de interpretação e conceito com a transformação dos Estados liberais e de bem-estar 

social101. 

Como avanço da tecnologia e da indústria, esse direito ganhou novos contornos, pois a 

criação de um ambiente de grande exploração de informações pessoais, principalmente 

economicamente, fez com que não só as pessoas de grande destaque social estivessem expostas 

a situações de violação do seu direito à privacidade, mas toda a população.  

  A intensidade da circulação de dados pessoais transformou o direito à privacidade, 

ampliando o seu escopo e assumindo características próprias. Nesse cenário, não se protege 

apenas a privacidade, mas a pessoa, que deve ter a liberdade e a escolha de permitir ou impedir 

que os seus dados pessoais sejam analisados, estudados, controlados ou discriminados.  

Nos dias de hoje, a violação da privacidade de uma pessoa “se dá com maior frequência 

através da divulgação de seus dados pessoais do que pela intrusão em sua habitação, pela 

divulgação de notícias ao seu respeito na imprensa, pela violação de sua correspondência – 

enfim, por meios clássicos de violação de privacidade”.102
  

A organização e estruturação desses dados pessoais passou a descrever e identificar os 

cidadãos com muita precisão, traçando-se verdadeiro perfil econômico, familiar, político, 

profissional, dentre outros. Uma verdadeira representação virtual do indivíduo, o qual pode ser 

examinado para a avaliação da concessão de uma linha de crédito, de um plano de saúde, para 

a obtenção de um emprego, a passagem livre pela alfândega de um país, além de tantas outras 

hipóteses103. 

Com isso, a exposição da privacidade e a insegurança dos cidadãos foi intensificada, 

assim como a sensação de falta de controle sobre os reflexos que a discriminação dessas 

informações pode causar.  

                                                      
100 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, pág. 1. 
101 Vários motivos contribuíram para uma inflexão desta tendência, entre os quais citamos os desdobramentos de 

um modelo de estado liberal que transmudava-se no welfare state, a mudança de relacionamento entre cidadão e 

Estado, uma demanda mais generalizada de direitos como consequência dos movimentos sociais e das 

reinvindicações da classe trabalhadora, assim como o aludido crescimento do fluxo de informações, consequência 

do desenvolvimento tecnológico – ao qual correspondia uma capacidade técnica cada vez maior de recolher, 

processar e utilizar a informação. Idem, Ibidem, p. 10. 
102 Idem, Ibidem, p. 1. 
103 Ibidem, p. 2 



47 
 

 

Nesse sentido, Rodotá104 destaca os problemas da privacidade devem ser alçados a uma 

dimensão que leve em conta a necessidade de revisarmos todos “os critérios de classificação 

das informações pessoais segundo uma escala de valores renovada, na qual deveria ser 

garantido o máximo de opacidade às informações suscetíveis de originar práticas 

discriminatórias e o máximo de transparência”.  

Leonardi105 relaciona o abalo aos direitos à privacidade e à liberdade do usuário quando 

menciona que a Internet e as outras tecnologias ainda não acabaram com a privacidade, mas 

certamente revolucionaram o seu conceito, pois em uma era de vigilância, a privacidade se torna 

inversamente proporcional à eficiência dos meios disponíveis para o funcionamento desse 

mercado digital.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, a privacidade não é mais tratada no ordenamento 

jurídico como direito fundamental dos cidadãos, mas como um direito do consumidor que, 

quando violado, é submetido à avaliação da Federal Trade Comission (FDT)106. 

Os abalos causados à privacidade em razão da utilização das tecnologias e do tratamento 

dos dados pessoais levaram a doutrina a se posicionar no sentido de alteração do próprio 

conceito desse direito, bem como geraram o alerta aos Estados de que seria necessária a criação 

de novas legislações capazes de controlar a relativização deste direito, sob pena de gerar 

prejuízos irreversíveis aos cidadãos. Inicia-se na década de 1990, em decorrência do cenário 

narrado, um movimento global para a proteção da privacidade e dos dados pessoais dos 

cidadãos por meio da criação de legislações de proteção de dados pessoais, conforme 

exploraremos melhor no próximo tópico. 

Abordagem similar é verificada em relação ao direito à liberdade dos indivíduos, 

relacionada no contexto estudado com o direito ao livre acesso à produtos e serviços, à livre 

escolha sobre o fornecimento, ou não, dos seus dados pessoais, sobre permitir, ou não, a criação 

de um perfil de sua personalidade ou comportamento por terceiros, de escolher ser alvo, ou não, 

de publicidade direcionada, ou de qualquer outro tipo de estratégia comercial capaz de violar o 

seu direito de acessar determinadas informações na internet, em razão de suas características 

pessoais. 

O cenário que teria se instalado na internet nos dias de hoje, segundo Bernabé107, seria 

                                                      
104 RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Org. Maria Celina Bodin de 

Moraes. Trad. Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 35. 
105 LEONARDI, Marcel. Tutela e privacidade na Internet. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 42. 
106 BERNABÈ, Franco. Liberdade vigiada: Privacidade, segurança e mercado na rede. Tradução: Davi Pessoa 

Carneiro. Rio de Janeiro: Sinergia, 2013. p. 84. 
107 Idem, Ibidem. 
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o de liberdade vigiada, totalmente contrário aos fundamentos do direito geral à liberdade 

atrelados ao livre desenvolvimento da personalidade, liberdade geral de ação humana, liberdade 

de acesso a alternativas, denominada por Robert Alexy como liberdade negativa em sentido 

amplo108: 

 
Que ao indivíduo deva ser garantido, diante das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes, um máximo grau de liberdade para fazer ou deixar de fazer o que quiser 

parece ser, à primeira vista, uma exigência não problemática, pelo menos do ponto de 

vista lógico. (...). Acima, na análise do conceito de liberdade, a liberdade de se fazer 

ou deixar de fazer tudo o que se quer, ou seja, a liberdade de escolher entre alternativas 

de ação, foi denominada de “liberdade negativa em sentido amplo. ”   

 

Segundo o autor, uma pessoa somente seria considerada totalmente livre na medida em 

que o acesso às alternativas não fosse tolhido e a escolha entre essas não fosse prejudicado por 

obstáculos ou quaisquer outros bloqueios às suas ações. Por meio da análise dos casos concretos 

exemplificados acima, fica claro que a adoção de mecanismos tecnológicos de seleção de perfis 

de indivíduos para tomada de decisões comerciais pode afetar a liberdade, principalmente de 

acesso e de escolha destes, de forma grave, pois pouco ou nada transparente.  

Nesse sentido, um indivíduo poderia ter a sua liberdade de escolha tolhida sem sequer 

tomar conhecimento da limitação empregada pelo poder privado às suas escolhas, o que 

impediria o livre desenvolvimento da sua personalidade e, consequentemente, interferiria de 

forma direcionada na construção de seus gostos e preferências, o que pode caracterizar a 

manipulação da sua personalidade ou do seu comportamento.  

A falta de transparência com relação ao acesso à informação sobre como são tratados os 

dados coletados, também pode ser vista como violadora de outro direito fundamental, qual seja, 

o direito à informação, também previsto no Código de Defesa do Consumidor brasileiro como 

o direito de acessar informações claras e completas sobre produtos ou serviços. 

Além disso, no modelo de adesão contratual exercido via aceite em políticas de 

privacidade das plataformas digitais, o consumidor se vê refém de uma estrutura de inexistência 

de liberdade de escolha, restando ao consumidor, portanto, aceitar se submeter aos eventuais 

prejuízos acima narrados para poder utilizar os serviços oferecidos em ambiente online, sob 

pena de se tornar um excluído do cenário digital. 

Não obstante todas as violações acima abordadas, a categorização social para 

direcionamento de conteúdo aos usuários de acordo com os seus perfis, quando utilizada para 

práticas de discriminação e seleção dos públicos que podem ter acesso à informação, produtos 

                                                      
108 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2012. p. 350. 
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ou serviços, de acordo com as decisões comerciais e interesses das empresas, impacta 

drasticamente no direito ao tratamento com igualdade do indivíduo, e na dignidade da pessoa 

humana, tendo em vista que não seriam oportunizadas as mesmas alternativas para diferentes 

pessoas, em razão de suas características pessoais. 

O aumento dessas práticas abusivas no tratamento dos dados pessoais, bem como os 

reflexos destes abusos na violação dos direitos da população, muitos desses direitos 

fundamentais, como vimos acima, motivou os Estados a pensarem em regulamentos capazes de 

proteger a população, enquanto titulares dos dados pessoais ou enquanto consumidores, visando 

proteger os indivíduos enquanto pessoas físicas em si e consumidores.   

 

2.2. Surgimento das legislações de proteção dos dados pessoais e da preocupação 

com as concentrações econômicas de dados pessoais 

 

Como vimos acima, o direito à proteção dos dados pessoais teve origem na ampliação 

da interpretação do direito à vida privada. As primeiras menções ao direito à vida privada foram 

registradas em um momento histórico pós-Segunda Guerra Mundial, na Assembleia Geral das 

Nações Unidas, realizada em 1948, por meio da qual foi aprovada e adotada a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Nesse documento, dentre o estabelecimento de valores e 

direitos universais da raça humana, foram declarados no artigo 12, os direitos à não interferência 

na vida privada, na família, no domicílio ou na correspondência109. Essa Declaração, no entanto, 

não possuía poder vinculativo ou coercitivo perante nações, servindo como norte e orientação 

para o estabelecimento de normas específicas no território de países que decidissem acatá-la. 

Baseada na Declaração dos Direitos Humanos, em 1953, é firmada a Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos110, Tratado Internacional que contou com a assinatura de 

diversos países da União Europeia, reafirmando os valores acima elencados, porém 

determinando a obrigação de cumprimento das normas estabelecidas, e que os países-membro 

estabelecessem as suas normas locais que regulassem o direito à não interferência na vida 

privada, o que ocorreu durante as décadas de 1960 e 1980, de forma a garantir a efetividade das 

previsões normativas. Essa norma, portanto, imprimia poder coercitivo às suas previsões, 

                                                      
109 Artigo 12. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na 

sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem 

direito a protecção da lei. UNITED NATIONS. The Office of the High Commissioner for Human Rights. 

Universal Declaration of Human Rights. Disponível em: 

<https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf > Acesso em 01 fev. 2019. 
110 EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf> Acesso em 01 fev. 2019. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf
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obrigando os países-membros a obedecê-la. 

Somente em 1980, o direito à vida privada foi nomeado formalmente como o direito à 

privacidade, pelos juristas Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis, em artigo publicado na 

Harvard Law Review, denominado The right to privacy111. Inicialmente, esse direito foi 

apresentado como “o direito de ser deixado só”, mas já à época, os autores vislumbraram que 

esse direito não poderia ser definido de maneira estanque e que com a evolução das tecnologias 

seria necessária a adaptação da sua interpretação à natureza e à extensão necessárias para 

garantir a privacidade dos cidadãos, de acordo com a realidade vivenciada concretamente. 

Nesse contexto, o crescimento do uso da tecnologia e dos computadores para o 

processamento de dados dos indivíduos a partir da década de 1970, inclusive de forma 

transfronteiriça, em razão do advento da internet, estimulou a criação de diversas normas 

importantes e balizadoras da legislação atual no que tange à privacidade e proteção de dados 

pessoais.  

No próprio ano de 1980, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OECD), exercendo o seu papel de desenvolvimento de políticas mundiais para o 

progresso econômico sustentável, elaborou e publicou o “Guia para a Proteção da Privacidade 

e da Transferência Internacional de Dados Pessoais”. Por meio desse documento, a organização 

objetivou garantir a proteção dos direitos à privacidade e proteção dos dados pessoais dos 

indivíduos e, ao mesmo tempo, viabilizar o uso econômico dos dados pessoais112. Trata-se do 

primeiro documento internacional a preocupar-se com o desenvolvimento sustentável da 

economia baseada no tratamento de dados pessoais, pelo poder público ou privado, de forma 

automatizada ou não, versando sobre princípios capazes de harmonizar os direitos à privacidade 

e da livre iniciativa comercial entre países-membros.  

Já naquela época, o grande desafio expresso nas recomendações definidas pela norma 

era garantir a proteção dos titulares dos dados, sem que o argumento da proteção fosse utilizado 

                                                      
111 WARREN, Samuel D.; e BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5. 

(Dec. 15, 1890), pp. 193-220. Disponível em: <https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-

brandeis.pdf > Acesso em 01 fev. 2019. 
112 “The 1970s may be described as a period of intensified investigative and legislative activities concerning the 

protection of privacy with respect to the collection and use of personal data. Numerous official reports show that 

the problems are taken seriously at the political level and at the same time that the task of balancing opposing 

interests is delicate and unlikely to be accomplished once and for all. Public interest has tended to focus on the 

risks and implications associated with the computerized processing of personal data and some countries have 

chosen to enact statutes, which deal exclusively with computers and computer-supported activities. Other countries 

have preferred a more general approach to privacy protection issues irrespective of the particular data processing 

technology involved”. OECD. Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. 

Disponível em: 

<http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonal

data.htm> Acesso em 01 fev. 2019. 
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para o desenvolvimento de leis, políticas ou práticas que, em nome da proteção de dados, 

criassem obstáculos para a transferência internacional de dados pessoais, prejudicando o 

desenvolvimento econômico ou visando a sua concentração: “Os países-membros devem evitar 

criar, em nome da proteção dos dados, obstáculos injustificados à transferência internacional 

de dados pessoais”113.  

Logo na sequência, em 1981, é consolidada pelo Conselho da Europa a Convenção 

108114, aberta globalmente para adesão por países interessados, não somente da Europa, 

representou o primeiro instrumento internacional com poder coercitivo a tratar do tratamento 

automatizado de dados pessoais. A Convenção para Proteção das Pessoas Singulares, previu, 

em seu artigo 1o115: 

 
A presente Convenção destina-se a garantir, no território de cada Parte, a todas as 

pessoas singulares, seja qual for a sua nacionalidade ou residência, o respeito pelos 

seus direitos e liberdades fundamentais, e especialmente pelo seu direito à vida 

privada, face ao tratamento automatizado dos dados de caráter pessoal que lhes digam 

respeito (“proteção dos dados”).   

 

A exemplo do exposto acima, a interpretação do direito à privacidade começou a ser 

ampliada, abarcando a proteção ao uso dos dados pessoais, surgindo a necessidade da 

construção de legislações específicas capazes de fornecer meios para que os cidadãos tivessem 

“conhecimento e controle sobre a coleta e processamento daquelas informações que os 

identificam (dados pessoais), possibilitando a limitação desse processamento a uma série de 

condições de segurança”116. 

Para Rodotá117, nessa nova acepção, a tutela da privacidade ganha uma dinamicidade 

                                                      
113 Idem. Tradução nossa: “Member countries endeavor to remove or avoid creating, in the name of privacy 

protection, unjustified obstacles to transborder flows of personal data”. 
114 COUNCIL OF EUROPE. Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of 

Personal Data. Disponível em: <https://rm.coe.int/16808ade9d> Acesso em 02 jan. 2019.  
115 Em 18 de maio de 2018, O Conselho da Europa aprovou a modernização da Convenção 108, sendo esta 

atualizada de acordo com as normas mais modernas de proteção de dados pessoais, passando a ser chamada de 

Modernised Convention for the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data pelo 

Conselho da Europa. Entretanto, as novas regras somente entrarão em vigor quando os países-membros 

protocolarem os seus instrumentos de ratificação, ou, considerando a quantidade de membros, cinco anos após três 

oitavos dos países-membros terem depositado os seus instrumentos de ratificação: “The amending Protocol will 

enter into force once all Parties have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval with the 

Secretary General of the Council of Europe. Moreover, given the large number of Parties that need to ratify, the 

amending Protocol allows for "partial entry" among a smaller group of Parties after five years once at least thirty-

eight Parties have expressed their consent to be bound.” Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0451>. Acesso em 06 fev. 2019. 
116 VAZQUEZ, Rafael Ferraz. A proteção de dados pessoais nos Estados Unidos, União Europeia e América do 

Sul: Interoperabilidade com a Proposta de Marco Normativo no Brasil. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=87682805257e619d> Acesso em 02 fev. 2019. 
117 RODOTÁ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Organização, seleção e 

apresentação: MORAES; Maria Celina Bodin de. Tradução: DONEDA, Danilo e DONEDA, Luciana Cabral. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p.17. 

https://rm.coe.int/16808ade9d
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=87682805257e619d
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que passa a perseguir o dado pessoal em todos os seus movimentos: “(...) é de fato o fim da 

linha de um processo evolutivo experimentado pelo conceito de privacidade – de uma definição 

original como o direito de ser deixado em paz, até o direito de controle sobre as informações de 

alguém (...)”. 

Com a evolução cada vez maior das tecnologias de processamento de dados, é aprovada, 

em 1995, a Diretiva de Proteção de Dados Pessoais 95/46/CE118, a qual passa a servir de base 

para regular diversas relações comerciais entre empresas que possuem sede em países 

participantes do bloco econômico da União Europeia. 

A Diretiva consolida na Europa uma cultura de proteção de dados pessoais e alerta os 

demais países e conglomerados econômicos para a importância da existência de suas legislações 

próprias, considerando os diversos requisitos criados nesta Diretiva para a exploração 

econômica dos dados pessoais dentro e fora das fronteiras da União Europeia (transferência 

internacional de dados)119. Por meio desta norma, há a criação de diversos conceitos 

importantes para a disciplina de proteção dos dados pessoais, inclusive o próprio conceito de 

dado pessoal120 e de suas derivações, tema que impacta diretamente a compreensão da matéria 

                                                      
118 EUR-LEX. Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível em: <https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:pt:HTML> Acesso em 02 fev. 2019. 
119 Nesse sentido, destacamos as considerandas 55 a 60 da Diretiva: “(55) Considerando que, se o responsável pelo 

tratamento não respeitar os direitos das pessoas em causa, as legislações nacionais devem prever a possibilidade 

de recurso judicial; que os danos de que podem ser vítimas as pessoas em virtude de um tratamento ilegal devem 

ser ressarcidos pelo responsável pelo tratamento, o qual só pode ser exonerado da sua responsabilidade se provar 

que o facto que causou o dano lhe não é imputável, nomeadamente quando provar existir responsabilidade da 

pessoa em causa ou um caso de força maior; que devem ser aplicadas sanções a todas as pessoas, de direito privado 

ou de direito público, que não respeitem as disposições nacionais tomadas nos termos da presente diretiva; (56) 

Considerando que os fluxos transfronteiriços de dados pessoais são necessários ao desenvolvimento do comércio 

internacional; que a proteção das pessoas garantida na Comunidade pela presente diretiva não obsta às 

transferências de dados pessoais para países terceiros que assegurem um nível de proteção adequado; que o carácter 

adequado do nível de proteção oferecido por um país terceiro deve ser apreciado em função de todas as 

circunstâncias associadas à transferência ou a uma categoria de transferências; (57) Considerando em contrapartida 

que, sempre que um país terceiro não ofereça um nível de proteção adequado, a transferência de dados pessoais 

para esse país deve ser proibida; (58) Considerando que devem poder ser previstas exceções a esta proibição em 

certas circunstâncias, quando a pessoa em causa tiver dado o seu consentimento, quando a transferência for 

necessária no âmbito de um contrato ou de um processo judicial, quando a proteção de um interesse público 

importante assim o exigir, por exemplo nos casos de transferências internacionais de dados entre as autoridades 

fiscais ou aduaneiras ou entre os serviços competentes em matéria de segurança social, ou quando a transferência 

for feita a partir de um registo instituído por lei e destinado a consulta pelo público ou por pessoas com um interesse 

legítimo; que nesse caso tal transferência não deve abranger a totalidade dos dados nem as categorias de dados 

contidos nesse registo; que, sempre que um registo se destine a ser consultado por pessoas com um interesse 

legítimo, a transferência apenas deverá poder ser efetuada a pedido dessas pessoas ou caso sejam elas os seus 

destinatários; (59) Considerando que podem ser tomadas medidas especiais para sanar a insuficiência de proteção 

num país terceiro, se o responsável pelo tratamento apresentar garantias adequadas; que, além disso, devem ser 

previstos processos de negociação entre a Comunidade e os países terceiros em causa; (60) Considerando que, em 

todo o caso, as transferências para países terceiros só podem ser efetuadas no pleno respeito das disposições 

adoptadas pelos Estados-membros nos termos da presente diretiva, nomeadamente do seu artigo 8º.” 
120 As legislações Europeia (General Data Protection Regulation - GDPR) e a Brasileira (Legislação Geral de 

Proteção de Dados Pessoais – LGPD) conceituam o dado pessoal de forma muito similar. Adotando um conceito 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:pt:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:pt:HTML
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ora estudada. A Diretiva também determina as regras gerais que devem ser respeitadas pelos 

países membros e utilizadas como referência para a criação das suas legislações locais, 

adaptadas à cultura e realidade econômica de cada região.  

Logo após a implementação pela Europa das regras estabelecidas na Diretiva, começam 

a ser promulgadas Leis de Proteção de Dados Pessoais por países da América Latina. No Chile 

(Ley 19.628/1999), na Argentina (Ley 25.326/2000), no Uruguai (Ley 18.331/2008) e na 

Colômbia (Ley 1.581/2012).  

No Brasil, normas setoriais começam a ser atualizadas ou promulgadas, havendo a 

inserção de dispositivos legais que garantem a proteção de dados pessoais de indivíduos. O 

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), a Lei do Cadastro Positivo (Lei 

12.414/2011), a Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011), o Marco Civil de Internet (Lei 

12.965/2014), tratam da proteção e preveem regras específicas para o tratamento de dados 

pessoais. Essas normas, no entanto, tratam o tema de forma mais principiológica, não 

aprofundando o tema como necessário.  

Com o passar dos anos, aumenta a quantidade de conflitos existentes entre normas 

setoriais e globais. Em razão da evolução das tecnologias, se multiplicam as novas formas de 

economia e novas estruturas de modelos de negócios, baseadas também em novas formas de 

coleta, acesso e processamento dos dados pessoais, tornando as relações econômicas cada vez 

mais complexas e globalizadas. 

Em resposta a essas preocupações, a Comissão Europeia propõe a reforma da Diretiva 

Europeia de Proteção de Dados para torná-la uma regulação capaz de impor regras únicas à 

União Europeia, com o intuito de harmonizar os conflitos existentes entre países e facilitar a 

interação econômica com o bloco. Em 27 de abril de 2016, é aprovado o texto da nova 

Regulamentação Geral de Proteção de Dados (General Data Protection Regulation - GDPR), 

atualmente vigente.  

Nos Estados Unidos da América, é aprovado o acordo internacional para transferência 

de dados, denominado Privacy Shield, com regras mais rígidas e alinhadas às regras da GDPR, 

recém aprovada na Europa121. 

                                                      
expansionista, definem o dado pessoal como qualquer pedaço de informação que, se associado a outra informação, 

pode identificar diretamente ou indiretamente uma pessoa física.  
121 O acordo internacional vigente anteriormente, denominado “Safe Harbor Framework”, perdeu a sua validade 

em âmbito europeu, em razão das revelações de vigilância em massa pelo governo norte-americano e foi negociado 

um novo acordo capaz de proteger os direitos fundamentais dos cidadãos europeus que tivessem os seus dados 

transferidos para os Estados Unidos. Mais informações disponíveis em: 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-

0139+0+DOC+XML+V0//EN. Acesso em 05 out 2019. 
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Em maio de 2016, é promulgado no Brasil o Decreto nº. 8.771/2016, o qual regulamenta 

o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) e define os conceitos de dado pessoal e tratamento 

de dados pessoais122, inspirando-se o legislador no conceito Europeu oriundo da Diretiva 

95/46/CE e da Regulamentação Geral de Proteção de Dados. 

Seguindo a tendência legislativa global, muito recentemente, o Brasil promulga a sua 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.079/2018). Essa lei somente entrará em vigor 

em 16 de agosto de 2020, quando se iniciará a experiência brasileira com um contexto rígido 

de proteção de dados pessoais123.   

A consolidação do corpo legislativo de proteção de dados no mundo também desenvolve 

as autoridades nacionais de proteção de dados pessoais, responsáveis pelo desenvolvimento da 

cultura da proteção dos dados pessoais, baseada no empoderamento do titular do dado em 

relação à propriedade dos seus dados pessoais [autodeterminação informativa], e no 

desenvolvimento econômico sustentável do mercado de dados pessoais, orientando e 

fiscalizando o cumprimento das regras estabelecidas nos âmitos social e econômico.  

As preocupações com a regulação da privacidade e da proteção de dados pessoais em 

ambiente online já não são novidade para essas autoridades e o apoio na orientação e 

fiscalização do cumprimento dessas leis integram o seu escopo de atuação. Considerando que 

as tecnologias se desenvolvem em um passo muito mais acelerado do que a legislação, surgem 

frequentemente e continuamente debates sobre a suficiência das regulamentações atuais para a 

adequada proteção dos usuários.  

                                                      
122 Art. 14.  Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se: I - dado pessoal - dado relacionado à pessoa 

natural identificada ou identificável, inclusive números identificativos, dados locacionais ou identificadores 

eletrônicos, quando estes estiverem relacionados a uma pessoa; II - tratamento de dados pessoais - toda operação 

realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, 

acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, 

avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.  
123 A seguir, destacamos os principais conceitos trazidos pela lei: Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: I - 

dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; II - dado pessoal sensível: 

dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a 

organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou 

biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; (...) IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados 

pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico; V - titular: pessoa natural a 

quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento; VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de 

direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; (...) X - 

tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, 

classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, 

difusão ou extração; (...) XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular 

concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada; (...) e XIX - autoridade 

nacional: órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei 

em todo o território nacional.          
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Essas preocupações ganham ainda mais evidência em razão das concentrações 

econômicas de dados pessoais em ambiente online e globalizado, onde um pequeno número de 

grandes empresas de tecnologia acumula dados pessoais de forma exponencial. A forma 

obscura e pouco transparente com a qual as empresas lidam com os dados dos usuários e os 

frequentes abusos identificados pelas autoridades e órgãos de controle das mais diversas 

esferas, fazem emergir perguntas complexas e multidisciplinares, incitando dilemas atrelados à 

privacidade, ao consumo e à economia. 

O tamanho e a relevância dessas Companhias no mercado digital global reafirmam o 

elevado valor monetário dos dados pessoais e a importância destes na construção de novos 

modelos econômicos, os quais desafiam os conceitos tradicionais do mercado. Trata-se de uma 

nova dinâmica econômica, com diferentes estratégias de precificação (muitos serviços 

oferecidos “gratuitamente”, em troca de dados pessoais), rápidos ciclos de inovação, disputa 

pela obtenção e pelo acúmulo de dados pessoais, e criação de grandes bases de dados que 

garantem a previsibilidade das tendências de mercado e, consequentemente, a manutenção de 

uma posição vantajosa no mercado, que pode se traduzir em uma posição dominante. 

Entender o funcionamento do mercado orientado pelos dados pessoais é essencial para 

endereçar os problemas advindos dessa nova realidade e as consequências ou externalidades 

com as quais precisam lidar o Estado e os titulares dos dados pessoais.  

No próximo capítulo, exploraremos com maior profundidade como a visão do dado 

pessoal como um ativo econômico transformou o mercado, e como a sua posse e tratamento 

pode se traduzir em poder econômico, na obtenção de vantagens concorrenciais, e na dominação 

de mercado. 
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CAPÍTULO II – PODER ECONÔMICO E O MERCADO DE DADOS PESSOAIS 

 

A economia digital baseada em dados pessoais é fruto do desenvolvimento da tecnologia 

de processamento massivo de dados e da capacidade de extrair valor de informações de 

indivíduos, prevendo as suas preferências de consumo e, consequentemente, tendências de 

mercado, o que permite às empresas se anteciparem, obtendo vantagens comerciais em relação 

aos seus concorrentes e otimizando os seus lucros.  

Apesar dos diversos desafios narrados no capítulo anterior, o mercado de dados em si 

não é necessariamente negativo ou prejudicial aos indivíduos ou à sustentabilidade da 

economia. Esse modelo econômico, quando baseado na livre iniciativa comercial e na regulação 

adequada do mercado, por meio das regras de concorrência, da proteção do consumo e da 

privacidade dos indivíduos, deve incentivar a inovação, proporcionar variedade de oferta, 

qualidade, preços acessíveis, garantindo uma relação de equilíbrio regida pelas regras naturais 

do mercado, de oferta e procura.  

O bom funcionamento do mercado, portanto, depende da coexistência de diversos 

fatores. Dentre esses, é necessário que os agentes econômicos tenham liberdade para inovar, 

investir no aprimoramento dos produtos e serviços, e traçar estratégias comerciais para o 

aumento do lucro, consquistando a sua parcela do mercado.  

Em um mercado tradicional, os agentes que investem em mão de obra especializada e 

em mercadorias de melhor qualidade, oferecem melhores produtos e serviços, e nesse ciclo 

virtuoso, agrada-se mais o consumidor, que dá preferência aos seus produtos ou serviços em 

detrimento daqueles oferecidos pelo concorrente menos bem-sucedido. Em suma, os agentes 

mais bem-sucedidos conquistam maior capital e, por isso, concentram melhor condição 

econômica, geralmente conquistando maior parte do mercado em que atua. Cria-se, a partir 

disso, uma relação assimétrica de poder econômico, em que aquele que conquistou maior 

parcela do mercado passa a impor aos demais os seus padrões de qualidade e preço124.  

Assim, o poder econômico está diretamente relacionado com a boa condição econômica 

da empresa e a capacidade que esta desenvolve de intervir no mercado, impondo aos seus 

concorrentes condições tais, almejando que esses não resistam à disputa.  

O poder econômico ocorre mesmo que a empresa seja detentora de pequena participação 

                                                      
124 “Seja qual for a forma de o poder se manifestar, trata-se de uma relação assimétrica, cuja consequência é uma 

subordinação. Quem tem poder o exerce, convence, manda; quem não possui poder subordina-se, é convencido, 

obedece. Por sua característica o poder é algo que seduz, atrai, envolve, engrandece, mas também cega, corrompe, 

ultrapassa limites éticos e morais”. BAGNOLI, Vicente. Direito e poder econômico: os limites jurídicos do 

imperialismo frente aos limites econômicos da soberania. São Paulo: Editora Elsevier, 2008, p. 28. 
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no mercado em que atua125. Um agente tem poder de mercado quando “unilateralmente ou em 

coordenação com outros ofertantes, é capaz de determinar níveis de oferta, preços e outras 

variáveis relevantes, de forma distinta do que ocorreria em um ambiente de concorrência 

praticável naquele mercado” 126. Ou seja, em condições normais de mercado, em que os preços 

e a quantidade de mercadorias disponíveis são regulados pela lei natural da oferta e da procura, 

aquele que possui poder de mercado pode alterar essas variáveis, de acordo com os seus 

interesses comerciais, de modo a se beneficiar ainda mais financeiramente. 

Possuir poder econômico ou exercer poder de mercado não são condutas irregulares. 

Vicente Bagnoli127 exemplifica que: “a empresa com poder econômico que queira ingressar no 

mercado e o faça, por exemplo, com preços promocionais para o seus produtos ou serviços, não 

estaria cometendo ilícito concorrencial algum”. No caso, o exercício irregular do poder 

econômico apenas ocorreria se a mesma empresa oferecesse produtos e serviços ao mercado 

por preço muito abaixo da média mínima de mercado, com o objetivo de inviabilizar que os 

seus concorrentes se sustentassem, pois perderiam as condições de se sustentar no mercado. 

Importante esclarecer que o exercício do poder econômico no mercado é distinto do 

conceito de exercício de posição dominante, que, por sua vez, é definido pela Lei de Defesa da 

Concorrência (Lei nº 12.529/2011), no artigo 36, parágrafo 2º, uma empresa exerce posição 

dominante sempre que: “for capaz de alterar unilateral ou coordenadamente as condições de 

mercado ou quando controlar 20% (vinte por cento) ou mais do mercado relevante, podendo 

este percentual ser alterado pelo Cade para setores específicos da economia”.  

A posição dominante está sempre relacionada com a participação que determinada 

empresa possui no mercado (market share), e essa pode ter sido conquistada em razão de sua 

competência e eficiência concorrencial, o que lhe garantiu, de forma justa, uma posição de 

destaque perante os consumidores128.  

Exercer posição dominante no mercado também não é necessariamente ilegal. A 

ilegalidade seria verificada no caso de a empresa se utilizar da vantagem de maior participação 

no mercado para cometer abusos que prejudiquem o próprio mercado129, a concorrência e/ou o 

                                                      
125 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico e Concorrencial. 7 Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017. p. 305. 
126 RODRIGUES, Eduardo Frade. O Direito Societário e a Estruturação do Poder Econômico. 2016. P. 29. 

Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade de Brasília, Brasília, 2016. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/22507/1/2016_EduardoFradeRodrigues.pdf, com acesso em 

08.05.2018> Acesso 06 fev. 2019. 
127 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico e Concorrencial. 7 Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017. p. 305. 
128 Idem, Ibidem. p. 304. 
129 Cumpre ressaltar que, no âmbito da legislação Europeia, a definição de posição dominante é muito similar. O 

instituto foi definido pela Corte de Justiça da União Europeia, no julgamento do caso Hoffman-La Roche and 

http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/22507/1/2016_EduardoFradeRodrigues.pdf
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consumidor, como, por exemplo, limitando a oferta de produtos ou serviços, aumentando 

preços, impondo condições abusivas aos seus compradores, dentre outras situações130.   

Paula Forgioni131 exemplifica a diversidade de práticas que podem ser consideradas 

abusivas em relação ao exercício de posição dominante, a depender da análise do caso concreto:   

 
(a) espionagem ou sabotagem; (b) concentrações; (c) diminuição da produção; (d) 

aumento da produção; (e) discriminação de preços; (f) recusa de contratar; (g) 

integração vertical; (h) vendas casadas; (i) aumento dos custos a serem suportados 

pelos concorrentes (price squeeze); (j) manipulação da pesquisa e do desenvolvimento 

tecnológico; (k) abuso de propriedade industrial; (l) abuso do direito de demanda, 

mediante a propositura de ações judiciais ou medidas administrativas vexatórias 

contra concorrente; (m) preços predatórios, entre outras.  

 

Em suma, possui poder econômico o agente que detém poder de mercado e este pode, 

inclusive, exercer posição dominante, conquistando certa independência e explorando a sua 

posição de força para tomar decisões econômicas, apesar das leis naturais e concorrenciais do 

mercado132. 

Pois bem. De forma diversa do que observado nas estruturas sociais e econômicas 

tradicionais, na sociedade atual não são apenas os produtos oferecidos e os serviços prestados 

pelas empresas que garantem o acúmulo de capital e, consequentemente, o acúmulo de poder 

econômico, mas principalmente o acúmulo e a capitalização de dados pessoais.  

Para Zanatta e Abramovay133, o capitalismo contemporâneo apresenta três traços 

inéditos: (i) o primeiro é que os próprios produtos comercializados são preparados para coletar 

e transmitir dados pessoais, como os celulares, computadores, televisores e demais objetos que 

passam a ser, por padrão, conectados à internet; (ii) o segundo é a capacidade de criar perfis 

exatos de personalidade e comportamento de consumidores, por meio da análise dos seus dados 

                                                      
United Brands, como a capacidade de conquistar a independência financeira e a habilidade de prevenir 

efetivamente a concorrência. Geralmente a posição dominante é equacionada com o poder de mercado, o qual 

pode ser entendido como a capacidade de elevar os preços acima de um nível competitivo, por determinado tempo, 

garantindo maiores lucros. JONES, Alison; SUFRIN, Brenda - EU Competition Law, Oxford; Richard Wish-D. 

Bailey, Competition Law. Ed. 6. 2016, p. 284. 
130 “Evidentemente, esse quadro só seria favorável à empresa que abusasse de sua posição, no caso de não existirem 

concorrentes aptos a ingressarem no mercado ou, se já estabelecidos, não suprirem as restrições impostas aos 

compradores pela empresa que estivesse abusando de sua posição.”  Idem, Ibidem. p. 304. 
131 FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018, 

p. 298. 
132 Caracteriza-se, assim, o poder econômico pela capacidade de opção econômica independente, naquilo em que 

essa capacidade decisória não se restringe às leis concorrenciais do mercado. Titular do poder econômico, portanto, 

é a empresa que pode tomar decisões econômicas apesar ou além das leis concorrenciais do mercado. 

CARVALHOSA, Modesto. Poder econômico: a fenomenologia - seu disciplinamento jurídico. São Paulo, Revista 

dos Tribunais, 1967, p. 2. 
133 ZANATTA, Rafael A. F.; ABRAMOVAY, Ricardo. Dados, vícios e concorrência: repensando o jogo da 

economia digital. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

40142019000200421&script=sci_arttext&tlng=pt#B19>. Acesso em 05.10.2019. 
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pessoais, o que viabiliza o envio de publicidade direcionada, com precisão; (iii) e o terceiro é a 

capacidade das empresas de, por meio da análise dos dados dos indivíduos, anteciparem 

comportamentos ou tendências de mercado134. 

Diante desse cenário, surge a denominação do mercado orientado pelos dados pessoais 

[data-driven markets ou data-driven economy]135, e os desafios sociais e econômicos dessa 

inovação.  

O poder econômico que antes era conquistado a partir do investimento em mão de obra 

especializada e em mercadorias de qualidade, no mercado digital se baseia no investimento na 

coleta de dados pessoais e em tecnologias de processamento desses dados, visto que, quanto 

maior o volume de dados tratados, maior o valor extraído das informações, as quais poderão ser 

utilizadas para o oferecimento de produtos ou serviços de melhor qualidade, o que acarretará 

na obtenção de maior vantagem econômica.  

Esse fenômeno é denominado network effect ou efeito de rede, ou seja, quanto maior o 

número de pessoas participando da rede de consumo, maior o valor agregado ao produto ou 

serviço e, portanto, maior a utilidade deste(s) para o usuário, o que tende a colaborar para o 

aumento do número de consumidores interessados no produto ou serviço.  Outros fatores podem 

colaborar para esse círculo virtuoso, como: o fato de as informações sobre o produto ou serviço 

estarem mais facilmente acessíveis ao público, tornando a marca popular; a visão da 

popularidade como um sinal de qualidade do produto; ou um simples efeito psicológico de 

comboio, em que os consumidores preferem consumir produtos e serviços que a maioria 

consome136. 

Soma-se a essa característica do mercado digital o fato de as empresas adotarem 

estratégias diferenciadas de precificação, muitas vezes oferecendo o serviço “gratuitamente” e 

exigindo como contrapartida a entrega dos dados pessoais dos usuários. Tratam-se de 

                                                      
134 Idem, Ibidem. Sobre esse ponto, os autores mencionam que: “Enquanto o varejo muda seus preços, em média 

entre um e três meses - o tempo necessário para que o sistema de preços sinalize aos atores econômicos, de forma 

descentralizada, a situação da oferta e da procura dos bens e serviços -, a Amazon tem a capacidade de mudar os 

preços dos dois bilhões de produtos que oferece a cada quinze minutos”.  
135 MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE. Big Data: The next Frontier for Innovation, Competition, and 

productivity. p. 4. Disponível em: <https://bigdatawg.nist.gov/pdf/MGI_big_data_full_report.pdf> Acesso em 05 

out. 2019.  
136 There are many products for which the utility that a user derives from consumption of the good increases with 

the number of other agents consuming the good. There are several possible sources of these positive consumption 

externalities. (…) These include: (i) the fact that product information is more easily available for more popular 

brands; (ii) the role of market share as a signal of product quality; and (iii) purely psychological, bandwagon 

effects. KATZ, Michael L; SHAPIRO, Carl. Network Externalities, Competition and Compatibility. Disponível 

em: <https://bit.ly/320GWGB> Acesso em 09 out. 2019. 
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estratégias como zero rating137, discriminação de preços138 ou charging two-sided market139, as 

quais colaboram para o constante crescimento da rede, pois a “gratuidade” ou o baixo preço dos 

produtos e serviços despertam o interesse dos potenciais clientes.  

Pode-se criar, a partir desse cenário, um ciclo virtuoso para a empresa140, pois quanto 

melhor a condição econômica do agente, maior o investimento que esse realiza na coleta e nas 

tecnologias de tratamento de dados pessoais, o que tende a ampliar de forma continuada o 

número de consumidores, a qualidade dos seus produtos e serviços e, consequentemente, a sua 

participação no mercado. 

As características mencionadas acima mostram que as plataformas digitais podem 

conquistar, por meio do tratamento dos dados, um domínio natural do mercado, o qual tende a 

ser ampliado na medida em que maiores investimentos são realizados na captura e na 

inteligência que sustenta o tratamento e a extração de valor das informações. 

Nesse sentido, sustenta-se141 a existência do fenômeno do feedback loop (círculo 

virtuoso), característica inerente do mercado de dados. Esse fenômeno pode ser desmembrado 

em duas situações, a depender das suas peculiaridades.  

A primeira é denominada user scale vs service quality feedback loop (círculo virtuoso 

baseado na escala de usuários e na qualidade dos serviços), baseada em três passos principais142: 

(1) coleta de dados pessoais como contrapartida pela prestação do serviço ou uso do produto; 

(2) o que permite o oferecimento de serviços ou produtos personalizados e superiores; (3) o 

que, consequentemente, atrai mais usuários interessados em usar o produto ou serviço, os quais 

oferecem os seus dados em contrapartida: 

                                                      
137 Trata-se de uma estratégia para expandir a adesão de consumidores a um produto ou serviço. Pode ser que não 

seja cobrado qualquer valor pelo produto ou serviço, ou que a empresa ofereça uma vantagem quando da compra 

de um produto ou serviço, como, por exemplo, a comercialização de um pacote de internet ao consumidor, tendo 

como argumento de venda o não consumo da internet para o acesso a um aplicativo de mensagens instantâneas. O 

conceito das diversas espécies de zero rating pode ser consultado em EISENACH, Jeffrey A. The Economics of 

Zero Rating. Disponível em: 

<https://www.nera.com/content/dam/nera/publications/2015/EconomicsofZeroRating.pdf> Acesso em 09 out. 

2019. 
138 Conforme casos de geoblocking e geopricing exemplificados no Capítulo I deste trabalho. 
139 “A market is two-sided if the platform can affect the volume of transactions by charging more to one side of 

the market and reducing the price paid by the other in an equal amount;”. Tradução livre: Um mercado é de dois 

lados quando a plataforma consegue aumentar o volume das transações, pois, em razão de cobrar dois lados do 

mercado, reduz os preços pagos pelas partes. ROCHET, Jean-Charles; TIROLE, Jean. Two-sided Markets: An 

Overview. P. 40. Disponível em: <http://web.mit.edu/14.271/www/rochet_tirole.pdf> Acesso em 09 out. 2019. 
140 Os efeitos do mercado de rede podem ser positivos ou negativos para o consumidor (externalidades positivas 

ou negativas). Por exemplo, pode haver a relação proporcional entre o crescimento da quantidade de consumidores 

e a qualidade do produto ou serviço, mas também pode ocorrer o contrário, quando uma maior quantidade de 

consumidores desvaloriza o produto ou serviço. 
141 LERNER, Andres V.; The Role of ‘Big Data’ in Online Plataform Competition. Disponível em: 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2482780> Acesso em 05 out. 2019.  
142 Idem, Ibidem. 
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Figura elaborada pela autora para o presente trabalho. 

 

O fenômeno acima narrado pode acarretar em barreiras de entrada para pequenas 

empresas ou novos entrantes no mercado, pois esses podem não conseguir competir 

efetivamente por clientes, em razão da lacuna existente entre a quantidade de dados pessoais 

obtida pelas empresas que dominam o nicho específico e a quantidade de dados presente nas 

bases de dados da empresa entrante, o que a impede de atingir com a mesma eficiência os 

consumidores, bem como de oferecer com a mesma qualidade os seus produtos e serviços.  

Nesse sentido, a posse e o tratamento de grandes bases de dados poderiam representar barreiras 

de entrada para novos competidores no mercado, o que poderia causar desequilíbrio econômico. 

Por mais que seja bastante conhecida a ideia da destruição criativa, desenvolvida por 

Joseph Schumpeter143, a sua aplicação não deve ser exagerada, sob pena de gerar graves 

distorções. O argumento da necessidade de garantir a ocorrência de inovações no mercado não 

pode ser utilizado para justificar o cometimento de abusos, os quais podem restringir a 

concorrência e prejudicar o mercado e o consumo. A inovação é bem-vinda e muito presente 

no mercado digital, mas não pode ser utilizada como pretexto para sobrepor abusos econômicos 

e garantir que estes sejam sustentados e acobertados144.   

A segunda situação, a advertisement feedback loop (círculo virtuoso baseado nos 

anúncios publicitários) viabiliza que: (1) a grande quantidade de dados pessoais de usuários 

permita que a empresa monetize melhor a sua plataforma, ou seja, sabia oferecer e precificar 

mais adequadamente os seus produtos e serviços, de acordo com o interesse do consumidor; (2) 

o que gera melhores resultados financeiros; (3) os quais podem ser utilizados para realizar os 

                                                      
143 A concorrência impele o agente econômico a ser cada vez melhor e, nessa luta, leva-o ao aprimoramento, 

gerando inovação e, consequentemente, progresso. Quando a empresa conquista a inovação, é natural até que 

destrua os seus concorrentes, mas, porque esse processo leva ao desenvolvimento da economia como um todo, 

deve ser estimulado. FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2018. P. 330. 
144 Idem, Ibidem. 
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investimentos necessários para atrair mais clientes.  

 

 
Figura elaborada pela autora para o presente trabalho. 

 

Todo esse círculo virtuoso causa um efeito de tombamento ou de inclinação do mercado 

para o favorecimento da empresa dominante, com a gradual diminuição dos usuários clientes 

de plataformas concorrentes e migração destes para a empresa dominante. Esse fenômeno é 

chamado de market tipping e já é reconhecido pelas autoridades concorrenciais como um efeito 

característico de plataformas digitais145. 

Como consequência natural do market tipping e dos fenômenos acima narrados, pode 

ocorrer que os consumidores tenham dificuldade de substituir a plataforma ou o serviço digital 

por equivalentes oferecidos por concorrentes, tendo em vista a incapacidade destes de 

oferecerem as mesmas vantagens, qualidade e experiência de consumo. Isso pode ocasionar o 

aprisionamento do consumidor à plataforma dominante, efeito denominado de lock-in effect.  

Sofia Pais146 aborda o lock-in effect sob duas perspectivas. A primeira diz respeito à 

possibilidade de os consumidores recorrerem a produtos substitutos no mercado, o que a autora 

denomina de “substituibilidade do lado da procura”.  Já a segunda diz respeito à possibilidade 

de os próprios concorrentes produzirem ou investirem em produtos e serviços concorrentes sem 

enfrentarem grandes dificuldades, barreiras, grandes custos e riscos, o que a autora denomina 

“substituibilidade do lado da oferta”.  

Em razão da vantagem econômica e concorrencial proporcionada pela posse de grandes 

montantes de dados pessoais, as autoridades concorrenciais e de proteção de dados pessoais 

passaram a se preocupar com as consequências e o desequilíbrio, que o novo modelo econômico 

                                                      
145 A título de exemplo, decisão emitida pela autoridade concorrencial alemã, em face do Facebook, identifica a 

ocorrência do fenômeno de market tipping em favor da plataforma. Disponível em: 

<https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Fallberichte/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-

16.pdf?__blob=publicationFile&v=4> Acesso em 19 out. 2019. 
146 PAIS, Sofia. Entre Inovação e Concorrência- Em defesa de um Modelo Europeu. ed. 1. Porto: Universidade 

Católica Editora, 2011, p. 374. 
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pode causar ao bom funcionamento do mercado e, também, com os abusos econômicos que 

podem ser cometidos por empresas que possuem poder de mercado.  

Abusos econômicos cometidos por meio do tratamento de dados pessoais podem gerar 

reflexos ao consumidor147, no caso, por exemplo, do aumento arbitrário de preços ou da 

limitação da oferta, ao indivíduo em si, tendo em vista a falta de transparência com a qual os 

dados dos titulares são tratados148, e ao mercado149, tendo em vista o desequilíbrio econômico 

causado pela dominação de mercado somada ao potencial prejuízo à concorrência, em razão da 

criação de barreiras de entrada, criação de dificuldades para o desenvolvimento de empresas 

concorrentes, dentre outros exemplos que serão abordados no tópico a seguir.  

Diversas disciplinas podem ser afetadas e, por isso, é cada vez mais necessário que haja 

comunicação e sinergia entre as Autoridades de Controle, responsáveis por fiscalizar e controlar 

o consumo, a proteção dos dados pessoais, e a concorrência, para que cada consequência à 

sociedade seja tratada da forma adequada, por aqueles que detêm a expertise correta para o 

endereçamento do problema. 

Em um país como o Brasil, em que a cultura de proteção ao consumidor é muito 

arraigada - existem aproximadamente 1.000 (mil) órgãos de controle voltados ao atendimento 

do consumidor no país150, necessária a construção de uma cultura de colaboração entre as 

Autoridades de Controle, não só para que o assunto em pauta seja tratado com a devida 

representação e participação destas, mas também para que o envolvimento de diferentes 

                                                      
147 Como expõe Ana Frazão: “A relação entre o Direito da Concorrência e a proteção do consumidor é visceral 

e, de certa forma, presente desde os debates que propiciaram o Sherman Act. O que variou ao longo da história 

do Direito da Concorrência foi o modo pelo qual este foi compreendido e aplicado no propósito de proteger o 

consumidor. Dessa maneira, não se discute que o Direito da Concorrência tem um compromisso importante com 

o consumidor, mas tão somente o modo e a extensão com os quais a autoridade concorrencial deve cumpri-lo”. 

FRAZÃO, Ana; Direito da Concorrência: Pressupostos e perspectivas. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. P. 52-

53. 
148 Nesse sentido, Rafael A. F. Zanatta e Ricardo Abramovay descatam: “A invasão da privacidade não é um 

acidente, uma falha, uma consequência lateral indesejada ou uma distorção do funcionamento dos dispositivos 

digitais em rede que formam nossa vida cotidiana. Ela é a essência do modelo de negócios dos gigantes digitais”. 

ZANATTA, Rafael A. F.; ABRAMOVAY, Ricardo. Dados, Vícios e Concorrência: repensando o jogo das 

economias digitais. Disponível em: <http://ricardoabramovay.com/wp-content/uploads/2019/08/Zanatta-e-

Abramovay_Estudos-Avançados-96_2019-1.pdf> Acesso em 29 set. 2019. 
149 Nos termos do que menciona o autor Caio Mario da Silva Pereira Neto: “Entender a dinâmica da nova economia 

das plataformas digitais é o primeiro passo para endereçar questões legais que estão emergindo do Direito 

Concorrencial. A nova realidade do mercado exige uma nova interpretação do Direito Concorrencial em, pelo 

menos, dois aspectos: entender como condutas exclusionárias clássicas podem ser, ou não, preocupantes nesse 

contexto; e avaliar como certas estratégias podem impor novas perguntas sobre efeitos exclusionários.” Tradução 

livre do autor. NETO, Caio Mario da Silva Pereira. Competition Law Challenges in the Digital Age. In: BAGNOLI, 

Vicente. Concorrência e Inovação: Anais do Congresso Internacional para a promoção de debates acerca do 

Direito da Concorrência e Inovação Tecnológica diante da realidade e desafios da Economia Digital. São Paulo: 

Editora Scortecci, 2018. p. 18. 
150 Relatório do SINDEC. Secretaria Nacional do Consumidor. Disponível em: <https://www.justica.gov.br/seus-

direitos/consumidor/sindec/anexos/boletim-sindec-2018.pdf> Acesso em 29 set. 2019. 



64 
 

 

especialidades mitigue a tomada de decisões tendenciosas e equivocadas, em razão da novidade 

do tema. 

 Tendo em vista que demonstramos no capítulo anterior alguns dos prejuízos que os 

abusos no tratamento de dados pessoais podem causar à privacidade e ao consumidor, a seguir 

abordaremos alguns conceitos importantes para o entendimento dos abusos econômicos e os 

prejuízos para a concorrência, e ilustraremos situações em que esses podem ocorrer, passando 

para a análise de casos concretos que envolvem abusos econômicos cometidos por meio do 

tratamento de dados pessoais.  

 

1. Abuso do poder econômico e as novas abordagens conceituais 

 

Agentes que concentram poder econômico podem utilizá-lo para a prática de condutas 

abusivas e anticompetitivas, as quais prejudicam a manutenção da saúde do mercado. Por esse 

motivo, o Estado deve se preocupar com a adoção de medidas para a distribuição do poder 

econômico. Paula Forgioni151 destaca que: 

 

(...) empresas com poder econômico usá-lo-ão para implementar condutas 

anticompetitivas – “todo homem que possui poder é levado a dele abusar; ele vai até 

onde encontra limites” ensina Montesquieu. Por isso, devem ser evitadas as excessivas 

concentrações, que acabam por gerar disfunções prejudiciais ao próprio fluxo das 

relações econômicas(...). 

 

Vicente Bagnoli152 destaca que a concorrência tem papel fundamental na garantia de 

equilíbrio econômico em uma economia de mercado, “uma vez que ela, além de possibilitar 

uma maior variedade de produtos e o aprimoramento na qualidade dos mesmos, contribui 

diretamente para a redução de preços. A concorrência se revela a essência da relação de 

equilíbrio entre a oferta e a procura”. 

A nossa Constituição Federal dedicou um capítulo para tratar dos princípios da atividade 

econômica no país153, e privilegiou os princípios da livre iniciativa comercial e da livre 

                                                      
151 FORGIONI, Paula A. Os fundamentos do Antitruste. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, P. 172. 
152 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico e Concorrencial. 7 Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017. p. 286. 
153 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - 

soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa 

do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades 

regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado 

a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, 

salvo nos casos previstos em lei.  
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concorrência, os quais estão interconectados e visam a garantia de um ecossistema adequado 

de bem-estar social e, também, o desenvolvimento dos negócios e da inovação.  

Os mecanismos implementados atualmente no Brasil para auxiliar na busca do 

equilíbrio do mercado são o acompanhamento e a fiscalização, por parte da autoridade 

competente, em atendimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 4º, da Constituição Federal, 

o qual afirma que: “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.  

Para disciplinar a forma de combate aos abusos econômicos contra a coletividade, foi 

promulgada a Lei nº 12.529/2011, conhecida como a Lei de Defesa da Concorrência, a qual 

passou a vigorar em 2012. A Lei estabelece que o órgão estatal responsável pela aplicação da 

Lei e, portanto, a autoridade central para prevenção e repressão ao abuso do poder econômico 

no Brasil é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE. Portanto, deve o CADE 

fiscalizar e identificar abusos e violações ao sistema econômico brasileiro, controlando, 

autorizando ou reprovando atos de concentração e combatendo condutas anticompetitivas154. 

                                                      
154 Segundo o artigo 36, da Lei 12.529/2011, constituem infração da ordem econômica, independentemente de 

culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, 

ainda que não sejam alcançados: “I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre 

iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; IV - 

exercer de forma abusiva posição dominante; (...) §3º: I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, 

sob qualquer forma: a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente; b) a produção ou a 

comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou 

frequência restrita ou limitada de serviços; c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial 

de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos; d) 

preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; II - promover, obter ou influenciar a adoção de 

conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas 

ao mercado; IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa 

concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços; V - impedir o acesso de concorrente 

às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição; VI - 

exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa; VII - 

utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; VIII - regular mercados de bens ou 

serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção 

de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à 

sua distribuição; IX - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes preços 

de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer 

outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros; X - discriminar adquirentes ou 

fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de 

venda ou prestação de serviços; XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de 

pagamento normais aos usos e costumes comerciais; XII - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento 

de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e 

condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais; XIII - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-

primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de 

equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá-los; XIV - açambarcar ou impedir a exploração 

de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; XV - vender mercadoria ou prestar serviços 

injustificadamente abaixo do preço de custo; XVI - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a 

cobertura dos custos de produção; XVII - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa 

comprovada;  XVIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou 

subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e XIX - exercer ou explorar 

abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca”.  
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Sob a perspectiva concorrencial, são três as principais vertentes de abusos econômicos 

que podem ser praticadas: as concentrações econômicas; as condutas colusivas; e as condutas 

unilateriais155. O controle dessas condutas pode ser preventivo, no caso da análise das 

concentrações econômicas, ou repressivo, para a análise das condutas colisivas ou unilaterais.  

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, entenderemos a seguir os conceitos 

atrelados às mencionadas vertentes de abusos econômicos, pois, como veremos no decorrer 

deste capítulo, todas podem se relacionar com o tratamento abusivo de dados pessoais, 

acarretando em novas condutas anticoncorrenciais evidenciadas no mercado digital.  

As concentrações econômicas ocorrem, em suma, quando empresas fundem ou realizam 

aquisições de outras empresas, reorganizando-se societariamente, com o objetivo de ampliar a 

sua eficiência econômica, acessar inovações tecnológicas, aumentar o seu poder de mercado, 

acessar um mercado até então não explorado, ou até para eliminar a concorrência. Em razão 

disso, é essencial o controle de tais operações pelas autoridades concorrenciais para garantir 

que os benefícios da concentração serão distribuídos adequadamente entre os consumidores ou 

para impedir que um ato de concentração desequilibre o mercado. 

 O corte conceitual realizado pela Lei de Defesa da Concorrência para a realização do 

controle prévio de um ato de concentração é definido no artigo 90 da Lei, o qual versa que o 

controle será realizado quando156: (i) dois agentes econômicos, concorrentes ou não, se fundem; 

(ii) um agente adquire ou incorpora, mesmo que parcialmente, uma outra empresa; ou (iii) duas 

ou mais empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint venture. Nestes casos, as 

partes envolvidas deverão submeter ao CADE a aprovação da operação sempre que, 

cumulativamente157: 

 
I - pelo menos um dos grupos envolvidos na operação tenha registrado, no último balanço, 

faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, 

equivalente ou superior a R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); e  

II - pelo menos um outro grupo envolvido na operação tenha registrado, no último balanço, 

faturamento bruto anual ou volume de negócios total no País, no ano anterior à operação, 

equivalente ou superior a R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).  

 

Ou seja, a expansão da empresa no mercado se dá pela formação de uma nova estrutura 

                                                      
155 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico e Concorrencial. 7 Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017. p. 306. 
156 Conforme artigo 90 e incisos, da Lei 12.529/2011. Destaca-se a observação do parágrafo único: “Não serão 

considerados atos de concentração, para os efeitos do disposto no art. 88 desta Lei, os descritos no inciso IV 

do caput, quando destinados às licitações promovidas pela administração pública direta e indireta e aos contratos 

delas decorrentes”. 
157 Os valores mencionados poderão ser adequados por indicação do Plenário do CADE, simultânea ou 

independentemente, por portaria interministerial dos Ministros de Estado da Fazenda e da Justiça, nos termos do 

§1° do artigo 88, da Lei 12.529/2011. 
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econômica, que somente é aprovada se, comprovadamente, essa nova estrutura aumentar a 

produtividade ou a competitividade no mercado, melhorar a qualidade de bens ou serviços, 

propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico, e beneficiar os 

consumidores daquele mercado de atuação158.  

A concentração não será aprovada pela autoridade concorrencial, caso gere efeitos 

anticoncorrenciais. Nos atos de concentração horizontais (realizados entre concorrentes), por 

exemplo, a preocupação da autoridade será avaliar se haverá a eliminação da concorrência no 

mercado, o que geraria riscos de colusão expressa ou tácita com outros agentes e da prática de 

condutas unilaterais abusivas, como o aumento arbitrário de preços, a redução da oferta ou a 

diminuição da qualidade, da variedade e da oferta de produtos. Já no caso de atos de 

concentração verticais (realizados entre não concorrentes, mas pertencentes a uma mesma 

cadeia de consumo), os riscos estão atrelados, por exemplo, às práticas de fechamento de 

mercado, tendo em vista a possibilidade de as empresas dificultarem ou impedirem o acesso 

dos seus concorrentes aos insumos necessários para o desenvolvimento de suas atividades, o 

que se traduziria no aumento dos preços do concorrente e, consequentemente, em uma barreira 

para a continuidade de suas atividades.159  

Ressalta-se que a análise do ato de concentração se dá no âmbito do mercado relevante 

de bens e serviços afetado pelas empresas, ou seja, no âmbito da delimitação do espaço 

geográfico (área em que a concentração pode produzir efeitos) e material (existência de 

produtos substituíveis na mesma área) onde se estabelece a concorrência160. 

Porém, a forma tradicional de avaliação das concentrações econômicas pelas 

autoridades concorrenciais, pode não ser suficiente para identificar ou impedir os efeitos 

prejudiciais das concentrações realizadas na economia digital161. Isso porque, as formações de 

novas estruturas econômicas na economia digital têm como interesse primordial a concentração 

de bases de dados de indivíduos, para obtenção das vantagens decorrentes desse acúmulo de 

informações, conforme veremos mais detalhadamente no próximo tópico deste capítulo. E esse 

critério, até o momento, não é analisado pela autoridade concorrencial brasileira quando da 

                                                      
158 Conforme exposto no artigo 88, §6°, da Lei 12.529/2011. 
159 FRAZÃO, Ana; Direito da Concorrência: Pressupostos e perspectivas. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. P.  

118-119. 
160 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico e Concorrencial. 7 Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017. P. 295-297. 
161 Nesse sentido: In the Digital Economy, where competition in digital markets has its own characteristics, 

including trends such as “winner takes all”, network effects, two-sided markets, multi-sided markets, platforms, 

fast-paced innovation and high sums of investment, data represents an important asset to any company for dealing 

with a variety of data and in diverse forms. BAGNOLI, Vicente. Questions that Have Arisen since the EU Decision 

on the Whatsapp Acquisition by Facebook. In: Market and Competition Law Review. Lisboa: Universidade 

Catolica Editora, 2019, v.3, n. 1, p. 16. 
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aprovação dos atos de concentração. 

A doutrina especializada162 defende que o mercado orientado por dados representa uma 

nova fronteira para a matéria concorrencial, e demanda cuidado especial no entendimento do 

seu funcionamento. A concentração de bases de dados é uma vantagem concorrencial 

extremamente poderosa, que promove respostas rápidas e eficientes ao negócio, o que pode 

intensificar condutas anticompetitivas, aumentar barreiras de entrada e consolidar a dominação 

de mercado.  

Por esse motivo, Bagnoli163 defende que a análise do mercado relevante seja feita 

também com base na concentração das bases de dados pelas empresas, o que denomina de Big 

Data Relevant Market (BDRM). Sob esse aspecto, defende que o tema é de relevância empírica 

e que afeta as interpretações dos conceitos de poder de mercado, de barreiras de entrada, de 

abusos de dominação de mercado, de concentrações verticais, e do exercício de posição 

dominante, conforme veremos de forma mais detalhada no tópico II.2.1. 

Em relação às condutas colusivas, estas ocorrem quando há orquestração de um acordo 

entre diferentes agentes econômicos concorrentes, horizontal ou verticalmente relacionados, 

com o objetivo de neutralizar a concorrência, para a obtenção de maior vantagem econômica. 

Segundo Ana Frazão164, trata-se do conluio organizado entre concorrentes com a finalidade de 

elevar artificialmente os preços ou dividir mercados. Vicente Bagnoli165 complementa que o 

acordo pode se dar para a exclusão do mercado ou restrição à entrada do concorrente mais 

eficiente. 

Entre as condutas colusivas, o cartel é a mais comum, sendo definido pelo CADE166 

como o acordo explícito ou tácito firmado entre concorrentes do mesmo mercado relevante, 

acerca de preços, quotas de produção e distribuição e divisão territorial, visando aumentar 

                                                      
162 Vide BAGNOLI, Vicente. The Definition of the Relevant Market, Verticalization and Abuse of Dominant 

Position in the Era of Big Data. In BAGNOLI, Vicente. Concorrência e Inovação: Anais do Congresso 

Internacional para a promoção de debates acerca do Direito da Concorrência e Inovação Tecnológica diante da 

realidade e desafios da Economia Digital. São Paulo: Editora Scortecci, 2018. p. 21-29. e PITRUZZELLA, 

Giovanni. Big Data, Competition and Privacy: A look from the antitrust perspective. Disponível em: 

<http://dream.luiss.it/files/2017/02/Pagine-da-Giovanni-Pitruzzella.pdf> Acesso em 09 out. 2019. 
163 Vide BAGNOLI, Vicente. The Definition of the Relevant Market, Verticalization and Abuse of Dominant 

Position in the Era of Big Data. In BAGNOLI, Vicente. Concorrência e Inovação: Anais do Congresso 

Internacional para a promoção de debates acerca do Direito da Concorrência e Inovação Tecnológica diante da 

realidade e desafios da Economia Digital. São Paulo: Editora Scortecci, 2018. p. 21-29 
164 FRAZÃO, Ana; Direito da Concorrência: Pressupostos e perspectivas. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. P.  

440. 
165 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico e Concorrencial. 7 Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017. p. 310. 
166 Conforme Resolução 20/1999, Anexo I, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. p. 2. Disponível 

em: <http://www.cade.gov.br/assuntos/normas-e-legislacao/resolucao/resolucao-no-20-de-9-de-junho-de-

1999.pdf/view> Acesso em 05 out. 2019. 
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preços e potencializar lucros conjuntamente, para alcançarem o monopólio.  

A identificação e repressão desse tipo de conduta anticompetitiva pode se dar por meio 

de denúncias, acordos de leniência firmados, e mais recentemente pelas métricas do 

monitoramento automatizado e proativo realizado pelo CADE, por meio das ferramentas 

desenvolvidas para o programa cérebro, o qual será melhor detalhado no tópico II.3 desse 

trabalho.  

Nessa vertente, o mercado digital também demanda uma análise mais cuidadosa e 

abrangente sobre a prática das sofisticadas condutas colusivas baseadas em dados pessoais, 

tendo em vista, por exemplo, a possibilidade de empresas acordarem, na modalidade de um 

cartel hub and spoke167, a troca de informações de modo indireto, em que uma terceirizada 

assumiria o papel de núcleo da análise preditiva dos dados pessoais168.  

Outro exemplo nesse contexto, é a possibilidade da programação de algoritmos de 

colusão para fixação artificial de preços em plataformas online, em atividade coordenada pelos 

agentes econômicos. Recentemente, o Departamento de Justiça norte-americano condenou 

criminalmente dois executivos responsáveis por empresas concorrentes no ramo de divulgação 

de pôsteres de filmes, em razão de terem conspirado para fixação artificial de preços na 

plataforma de marketplace da Amazon. O algoritmo foi programado pelos concorrentes para 

identificar no marketplace o menor preço oferecido por um concorrente que não fazia parte do 

conluio e fixar, automaticamente, um preço pouco inferior, evitando a competição e 

aumentando o volume de vendas169.  

E, por fim, também podem ser praticados abusos econômicos, por meio de condutas 

unilaterais praticadas por agentes que possuem posição dominante no mercado. Essas condutas 

implicam na “criação de mecanismos para excluir os concorrentes, seja pela criação de barreiras 

                                                      
167 “(...) as autoridades antitruste, principalmente aquelas de jurisdições mais consolidadas, passaram a ter melhores 

ferramentas para a detecção de cartéis e sua consequente punição. Isto afetou diretamente o comportamento dos 

agentes propensos a serem membros de cartéis. A coordenação entre os concorrentes deixou de ser algo simples 

e, muitas vezes, possível em alguns setores.  Para fugir desta vigilância das autoridades, as empresas passaram a 

sofisticar suas ações. A troca de informações sensíveis ao mercado passou a se dar de modo indireto, utilizando-

se, muitas vezes, de uma terceira parte. A este modo de troca de informações recebeu o nome de cartel hub-and-

spoke.” SARTO, Elisa Santos Coelho. Cartéis Hub-and-Spoke: coordenação horizontal por meio de restrições 

verticais. Revista de Defesa da Concorrência, v.5, n.2, p. 30-32, 2017.  Disponível em: 

<http://revista.cade.gov.br/index.php/revistadedefesadaconcorrencia/article/view/329/168> Acesso em 05 out. 

2019. 
168 Exemplo extraído do artigo “Big Data e Concorrência: principais impactos sobre a análise concorrencial”, 

escrito pela autora Ana Frazão. FRAZÃO, Ana. Big Data e Concorrência: principais impactos sobre a análise 

concorrencial, p. 4. Disponível em: <http://anafrazao.com.br/files/publicacoes/2017-11-29-

Big_data_e_impactos_sobre_a_analise_concorrencial.pdf> Acesso em 05 out. 2019. 
169 THE UNITED STATES DEPARTAMENT OF JUSTICE. Former E-Commerce Executive Charged with Price 

Fixing in the Antitrust Division's First Online Marketplace Prosecution. Disponível em: 

<https://www.justice.gov/opa/pr/former-e-commerce-executive-charged-price-fixing-antitrust-divisions-first-

online-marketplace> Acesso em 05 out. 2019. 
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de entrada, seja pela elevação dos custos dos competidores, ou pelo exercício coordenado de 

poder de mercado entre agentes”170.  

Em razão da variedade, as condutas unilaterais são as que exigem maior raciocínio 

jurídico e econômico, e esforço para a sua identificação, pois cada caso concreto apresentará 

peculiaridades e circunstâncias específicas, sendo necessária uma análise detalhada de todos os 

aspectos que compõem a conduta anticoncorrencial, para a sua caracterização. 

Proporcionalmente, são também as mais volumosas. 

Em termos de mercado digital, a vantagem comercial proporcionada pelo tratamento de 

dados pessoais, em relação à visualização das tendências econômicas, facilita a adoção de 

condutas unilaterais para manipular o mercado, de acordo os interesses comerciais particulares. 

Nesse sentido171: 

 
Concorrencialmente, pode-se entender por Big Data a capacidade de coletar, processar 

e analisar um grande volume e uma vasta variedade de dados em espaço de tempo 

suficiente para a obtenção de informações que conferem ao seu detentor capacidade 

para estabelecer estratégias empresariais e, em algumas situações, caracterizando-se 

uma facilidade essencial, um poder de mercado e até mesmo uma posição dominante 

para unilateralmente interferir no funcionamento do mercado.  

 

Um exemplo de conduta unilateral baseada no contexto acima seria a utilização do poder 

econômico e de informações privilegiadas proporcionadas pela previsibilidade extraída da 

análise massiva de dados, para tomada de decisão sobre a aquisição de empresas com maior 

potencial de crescimento econômico, ou até de concorrentes emergentes para, com a compra 

desses, eliminar a concorrência172. A título meramente ilustrativo, destacamos as 70 (setenta) 

aquisições de empresas, concorrentes ou não, realizadas pelo Google, nos últimos anos: 

 

                                                      
170 BAGNOLI, Vicente. Direito Econômico e Concorrencial. 7 Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2017. p. 316. 
171 Idem, p. 397. 
172 Nesse sentido: “Competing in or for the markets, companies are making acquisitions to increase their product 

or service lines and acquiring new technologies or assets to boost their market power or simply to restrict 

competition from potential competitors who in any way pose a threat to their business.” BAGNOLI, VICENTE. 

Questions that Have Arisen since the EU Decision on the Whatsapp Acquisition by Facebook. In: Market and 

Competition Law Review. Lisboa: Universidade Catolica Editora, 2019, v.3, n. 1, p. 16. 
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Fonte: REYNOLDS, Matt. If you can't build it, buy it: Google's biggest acquisitions mapped. Wired, Londres, 25 

set. 2017.  Disponível em: <https://www.wired.co.uk/article/google-acquisitions-data-visualisation-infoporn-

waze-youtube-android> Acesso em 09 out. 2019. 

  

A mesma empresa, a Google, foi investigada e multada, em mais de 1 bilhão de euros, 

pela Comissão Europeia173, em razão de ter abusado de sua posição dominante no mercado, 

impondo a terceiros cláusulas contratuais anticompetitivas, visando impedir o bom 

posicionamento dos anúncios publicitários desses em sua plataforma de busca, priorizando 

sempre os anúncios de serviços e produtos da própria Google em detrimento dos demais. Esse 

impedimento não possibilitava com que outras Companhias competissem adequadamente ou 

inovassem, privando também os consumidores dos benefícios dessa competição. 

Conforme veremos de forma mais detalhada adiante, o Facebook também foi 

investigado e condenado recentemente, pela autoridade concorrencial alemã174, por abusar de 

sua posição dominante para impor condições abusivas de coleta e tratamento de dados pessoais 

aos usuários de sua rede social e aplicações, bem como impor a empresas terceiras cláusulas 

que as obrigavam a permitir a coleta e o tratamento de dados, pelo Facebook, em suas 

aplicações. 

Os exemplos descritos acima demonstram como, por meio do abuso do poder 

                                                      
173 Conforme comunicado divulgado pela Comissão Europeia em seu website. Disponível em: 

<https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1770_en.htm> Acesso em 10 out. 2019. 
174 Conforme comunicado divulgado pela Autoridade Concorrencial Alemã, em seu website. Disponível em: 

<https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2019/07_02_2019_Facebook.ht

ml> Acesso em 10 out. 2019. 
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econômico, as empresas impuseram condições abusivas aos seus clientes ou parceiros 

comerciais, com o objetivo de potencializar o acúmulo de dados pessoais, focadas nos seus 

interesses econômicos particulares, aumentando barreiras de entrada para novos concorrentes. 

Os casos concretos são importantes para visualizarmos as especificidades das condutas 

anticoncorrenciais praticadas na era digital e para compreendermos as diferentes características 

do mercado atual, as quais desafiam os conceitos legais tradicionais e estimulam os juristas e 

economistas a exercitarem a interpretação extensiva dos dispositivos que definem as infrações 

à ordem econômica.  

Mas, definitivamente, tais exemplos não são exaustivos. A velocidade com a qual os 

ciclos de inovação ocorrem nos mercados digitais sempre colaborará para a criação de novos 

formatos de abusos econômicos, demandando o estudo e o aprimoramento contínuo da 

aplicação das normas de defesa da concorrência. 

Com o objetivo de ampliar um pouco mais o nosso conhecimento acerca de casos de 

abuso do poder econômico nos mercados digitais, estudaremos a seguir, com mais detalhes, 

casos concretos de infrações à ordem econômica praticadas com base no tratamento irregular 

de dados pessoais, e investigadas pelas autoridades concorrenciais e de proteção de dados 

pessoais, por vezes em conjunto, em âmbito internacional.  

 

2. Breve síntese de casos investigados por Autoridades Concorrenciais e 

Autoridades de Proteção de Dados Pessoais 

 

Para visualizarmos como os abusos acima mencionadas têm se materializado no 

mercado, detalharemos a seguir alguns dos principais casos investigados por Autoridades 

Concorrenciais, em âmbito internacional, demonstrando que em alguns desses casos houve a 

colaboração das Autoridades de Proteção de Dados Pessoais nas investigações, tendo em vista 

a interdisciplinariedade do tema e a necessidade da reunião das especialidades para a efetiva 

identificação e para o combate dos abusos econômicos. 

A escolha dos casos a serem estudados, se baseou na necessidade de abordar 

concretamente algumas das principais discussões atuais em torno das práticas 

anticoncorrenciais baseadas na utilização de dados pessoais, para a dominação de mercado, seja 

pelo viés da concentração de bases de dados, seja pelo viés da imposição de barreiras 

concorrenciais ao desenvolvimento sustentável das atividades econômicas.  

Para seleção dos casos a serem analisados, utilizamos os critérios da atualidade, ou seja, 

prezamos pela ocorrência recente da infração; da diversidade, visando analisar os reflexos 
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variados dos casos de abusos praticados na economia digital; e da conclusão da investigação, 

buscando extrair das decisões emitidas pelas autoridades de controle as inovações 

interpretativas e as soluções aplicadas aos casos, para a mitigação dos efeitos negativos ao 

mercado e aos consumidores. 

Os casos a seguir narrados, tiveram como investigadas grandes plataformas digitais, as 

quais dominam atualmente os mercados de tecnologia e publicidade online, quais sejam, o 

Facebook, a Apple e o Google. 

 

2.1 Aquisições de WhatsApp e Shazam: discussão sobre a concentração das bases 

de dados 

 

Os primeiros casos a serem analisados tratam-se das aquisições, em 2015 e 2017, 

respectivamente, do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, pelo Facebook, e do 

aplicativo de identificação de músicas ambientes Shazam, pela Apple. Tratam-se de exemplos 

que demonstram as preocupações acerca das discussões sobre como a concentração de bases de 

dados pode criar um “dadopólio”, visando dominar determinada oferta de produtos e serviços.  

A seguir, detalharemos os casos, demonstrando como as autoridades de controle se 

manifestaram sobre potenciais abusos econômicos praticados pelas empresas adquirentes. 

Quando o WhatsApp foi criado, o aplicativo de troca de mensagens instantâneas ganhou 

visibilidade dos usuários justamente em razão da promessa de privacidade afirmada, ou seja, 

da garantia de que todas as mensagens trocadas seriam criptografadas e não armazenadas em 

servidores da empresa, além da garantia aos usuários de que os seus dados não seriam 

comercializados para fins de publicidade comportamental.  

O fundador do WhatsApp chegou a declarar publicamente175 que o aplicativo não 

possuia o objetivo de transformar os dados pessoais dos seus usuários em um produto, 

afirmando que os dados pessoais fornecidos para a plataforma não seriam capitalizados: 

 
As empresas hoje em dia sabem literalmente tudo de você, dos seus amigos, dos seus 

interesses, e usam isso para vender anúncios. A publicidade não significa apenas a 

ruptura da estética, um insulto a sua inteligência e a interrupção do seu treinamento 

mental. Em cada empresa que vende anúncios, uma parte significativa dos seus 

engenheiros passa o dia escrevendo códigos para coletar todos os seus dados pessoais. 

Lembre-se: quando há publicidade envolvida, você, usuário, é o produto.  

 

Essa segurança transmitida pelo fundador do aplicativo aos usuários foi um dos fatores 

                                                      
175 BIONI. Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do consentimento. Rio de Janeiro: 

Forense, 2018, p. 33. 
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que alavancou a utilização do WhatsApp ao redor do mundo. E, por esse motivo, diversas 

investigações foram iniciadas quando, em 2015, após a compra do aplicativo pela empresa 

Facebook, a sua política de privacidade foi atualizada para informar os usuários de que os seus 

dados pessoais seriam compartilhados com as empresas do grupo Facebook para aprimorar a 

sua experiência mediante o oferecimento de produtos e anúncios publicitários. 

Autoridades de proteção de dados europeias, como a inglesa (ICO – Information 

Comissioner’s Office), a francesa (CNIL – Comission Nationale Informatique & Libertés) e a 

alemã, por meio da corte administrativa de proteção de dados de Hamburgo (Hamburg 

Commissioner of Data Protection and Freedom of Information), iniciaram investigações e 

emitiram ordens administrativas proibindo o WhatsApp de compartilhar ou utilizar os dados de 

cidadãos sem que o estivesse fazendo de acordo com as respetivas legislações de proteção de 

dados176.  

Segundo as autoridades, o WhatApp não teria justificativa legal válida para o 

compartilhamento dos dados dos usuários com terceiros, sem a sua autorização, além do que 

tal compartilhamento não teria sido transparente e informado aos usuários, e a finalidade do uso 

dos dados teria sido totalmente distorcida, contrariando as expectativas dos tituares dos dados, 

o que viola princípios e dispositivos das leis de proteção de dados. 

Além disso, em razão da assimetria de poder entre plataforma e usuários, esses últimos  

sequer teriam escolha em relação ao compartilhamento dos seus dados com terceiros ou poder 

para questionar a forma com a qual o tratamento dos dados seria realizado pela plataforma. 

Como destaca Vicente Bagoli177, “a recusa do consumidor na aceitação dos termos e condições 

impostos por uma Companhia para o acesso ou o uso de um produto, como um aplicativo, por 

exemplo, poderia resultar na exclusão do consumidor do relacionamento com outras pessoas, 

das suas redes de contatos ou até do seu isolamento em relação aos relacionamentos 

profissionais”.  

Reconhecendo a violação aos direitos dos tituares dos dados, o WhatsApp firmou um 

                                                      
176 “WhatsApp has not identified a lawful basis of processing for any such sharing of personal data; WhatsApp has 

failed to provide adequate fair processing information to users in relation to any such sharing of personal data; In 

relation to existing users, such sharing would involve the processing of personal data for a purpose that is 

incompatible with the purpose for which such data was obtained; I found that if they had shared the data, they 

would have been in contravention of the first and second data protection principles of the Data Protection Act.” 

Disponível em: https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2018/03/blog-a-win-for-the-

data-protection-of-uk-consumers/, Acesso em 05 out. 2019. 
177 BAGNOLI, Vicente. Questions that Have Arisen since the EU Decision on the Whatsapp Acquisition by 

Facebook. In: Market and Competition Law Review. Lisboa: Universidade Catolica Editora, 2019, v.3, n. 1, p. 18. 

Tradução livre realizada pela autora. 
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acordo público (Data Protection Act 1998 Undertaking)178, em âmbito Europeu, se 

coprometendo a: (i) não transferir dados de cidadãos europeus a qualquer outra Companhia do 

grupo econômico Facebook, para qualquer finalidade, mesmo antes da vigência, à época, da 

GDPR – General Data Protection Regulation, que entraria em vigor em maio de 2018; (ii) 

apenas compartilhar dados dos cidadãos europeus com empresas do grupo econômico 

Facebook caso em total cumprimento de todas as regras estabelecidas na GDPR; e (iii) aprovar 

com a Autoridade de Proteção de Dados responsável, eventual plano de compartilhamento de 

dados de cidadãos europeus com empresas do grupo econômico Facebook, ou outras empresas, 

antes de fazê-lo. 

Sobre o caso narrado, duas considerações se fazem importantes. Primeiramente, ainda 

que controlado o abuso aos direitos de proteção de dados pessoais, em razão do acordo público 

firmado, isso se deu apenas em âmbito europeu, tendo em vista a maturidade regulatória e a 

atuação presente das autoridades locais. No restante dos territórios, o compartilhamento dos 

dados se deu, a priori, sem intervenção dos órgãos controladores. Em segundo lugar, e não 

menos importante, o fato de um acordo público ter sido firmado para garantir o cumprimento 

das obrigações legais atreladas à proteção dos dados pessoais não exclui eventuais 

consequências econômicas advindas da aquisição e da concentração das bases de dados das 

empresas, o que revela a suspeita de que a aquisição tenha o objetivo de acumular dados 

pessoais como recursos para a expansão e atuação das empresas no mercado de anúncios 

publicitários online. 

A discussão sobre as fusões e aquisições que acarretam nas concentrações de bases de 

dados e os potenciais abusos econômicos decorrentes dessa concentração econômica têm 

mobilizado uma agenda do direito concorrencial.  

Ocorre que, a concentração de muitos dados sobre as preferências dos consumidores 

(titulares dos dados pessoais) nas mãos de poucos agentes do mercado ocasionaria a ruptura da 

opacidade ou da ignorância em relação à previsibilidade do consumo e dos movimentos 

comerciais dos concorrentes, característica essencial, segundo alguns estudiosos do direito 

econômico e concorrencial179, para o funcionamento orgânico e sustentável do mercado. Para 

                                                      
178 Íntegra do acordo público pode ser consultada em: INFORMATION COMISSIONER’S OFFICE. Data 

Protection Act 1998. Undertaking. Disponível em: <https://ico.org.uk/media/action-weve-

taken/undertakings/2258376/whatsapp-undertaking-20180312.pdf> Acesso em 10 out. 2019. 
179 A base de funcionamento da economia de mercado é a opacidade, ou seja, a ignorância em que se encontra cada 

ator econômico com relação ao que os outros vão fazer. Friedrich Hayek, prêmio Nobel de Economia e talvez o 

mais importante pensador liberal do século XX, sustenta, em texto hoje clássico, que ninguém (indivíduos, 

empresas ou Estado) possui de forma concentrada e sintética as informações que permitem saber onde é mais 

conveniente, tanto do ponto de vista privado como do social, alocar os recursos escassos dos quais a vida 

econômica se compõe. Numa sociedade descentralizada essas informações estão radicalmente distribuídas entre 
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que o mercado se sustente e seja regido pelas leis naturais econômicas, é importante que nem 

as empresas e nem o Estado possuam, de forma concentrada, informações sobre onde é mais 

conveniente alocar os recursos escassos dos quais a vida econômica se compõe.  

Na economia digital baseada em dados, o acúmulo de grandes bases de dados de 

indivíduos pelas empresas viabiliza a previsibilidade em relação ao desejo de compra, 

comportamento, preferência, disposição e capacidade financeira do consumidor, dentre outras 

informações que permitem aos agentes econômicos anteciparem quais serão as escolhas do 

consumidor e otimizarem os seus ganhos econômicos e a sua participação no mercado. 

Cria-se, portanto, um sistema econômico que atrela o ganho financeiro e o aumento da 

participação de mercado ao tratamento massivo de dados pessoais, e a vigilância do mercado 

proporcionada pela concentração da informação nas mãos de poucas empresas, prejudica a 

descentralização da informação, acima mencionada como característica essencial para o bom 

funcionamento do mercado, viabilizando a possibilidade de manipulação das regras naturais 

que o regem180. 

Nesse sentido, Zanatta e Abramovay181 destacam que: 

 

Os dados que alimentam o modelo de negócios dominante na economia 

contemporânea não vêm apenas das plataformas operadas diretamente pelos gigantes 

digitais. O relatório do Conselho Presidencial de Conselheiros em Ciência e 

Tecnologia dos Estados Unidos mostra que embora empresas especializadas sempre 

tenham coletado informações para melhor conhecer os consumidores, agora, além da 

massa de informações coletadas no uso de redes sociais, ocorre uma “fusão de dados” 

(data fusion), que é quando “dados de diferentes fontes são colocados em contato daí 

emergindo novos fatos”. Cada um desses dados isoladamente pode ser inofensivo do 

ponto de vista do respeito à privacidade do indivíduo. Mas sua reunião permite o 

estabelecimento de perfis e de formas de rastreamento das pessoas que vão muito além 

do que elas sabem e possivelmente do que elas permitiriam. 

 

Essa característica da economia digital baseada em dados ameaça a concorrência, pois 

alerta o mercado para a formação de um novo poder econômico, o que os autores denominam 

de dadopólio182. Dados empíricos demonstram que a estratégia de fusões e aquisições entre 

empresas de tecnologia, para a concentração de bases de dados, é frequentemente utilizada, 

                                                      
os protagonistas da vida econômica. Por isso, qualquer esforço de planejamento econômico estaria fadado ao 

fracasso, já que não há como concentrar esse conhecimento sob qualquer forma. ZANATTA, Rafael A. F.; 

ABRAMOVAY, Ricardo. Dados, Vícios e Concorrência: repensando o jogo das economias digitais. Disponível 

em: <http://ricardoabramovay.com/wp-content/uploads/2019/08/Zanatta-e-Abramovay_Estudos-Avançados-

96_2019-1.pdf> Acesso em 29 set. 2019. 
180 (...) a concorrência, tal como a conhecemos - a mão invisível que distribui as necessidades da vida - está sendo 

deslocada em muitos setores pela mão digitalizada. Esta última, mais que uma força natural, é fabricada pelo 

homem e, como tal, sujeita a manipulação. Disponível em: https://bit.ly/2VgQECc. 
181 ZANATTA, Rafael A. F.; ABRAMOVAY, Ricardo. Dados, Vícios e Concorrência: repensando o jogo das 

economias digitais. Disponível em: <http://ricardoabramovay.com/wp-content/uploads/2019/08/Zanatta-e-

Abramovay_Estudos-Avançados-96_2019-1.pdf> Acesso em 29.09.2019. 
182 STUCKE, M. Should We Be Concerned about Data-Opolies? Georgetown Law Technology Review, 275, 2018.  
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principalmente por grandes empresas digitais, como Google, Facebook, Amazon e Apple, nos 

termos do demonstrado no quadro abaixo:  

 

Grupo 

econômico 

Receita 

anual 

estimada 

Áreas de atuação Aquisições e exemplos 

Alphabet 

Inc. 

(Google) 

US$136.8B 

Biotecnologia, plataforms de 

blogging, e-mail, mecanismos de 

busca, software, streaming de 

vídeo  

Motorola Mobility ($12B, 2012), Nest Labs ($3B, 

2014), DoubleClick ($3,1B, 2007), Looker ($2,6B, 

2019), YouTube ($1,7B, 2006), Waze ($1,1B, 

2013), HTC ($1,1B, 2013), AdMob ($750M, 2009), 

ITA Software ($700M, 2011), DeepMind ($650M, 

2014) 

Facebook US$58.9B 
Mídia social, rede social, apps 

para cellular, mensageria 

WhatsApp ($19B, 2014), Oculus VR ($2B, 2014), 

Instagram ($1B, 2012), LiveRail ($400M, 2014), 

Face.com ($100M, 2012), Redkik ($100M, 2018), 

Atlas Solutions ($100M, 2013) 

Amazon US$232.9B 

Desenvolvimento de negócios, 

entregas, e-commerce, vendas 

online, SaaS, software 

WholeFoods ($13B, 2017), Goodreads ($1B, 2013), 

Zappos ($1,2B, 2009), Twitch ($970M, 2014), 

BuyVIP ($100M, 2010), Alexa Internet ($250M, 

1999), Havest.AI ($20M, 2017), Ring ($890M, 

2018), PillPack ($750M, 2018) 

Apple US$258.5B 
Eletrônicos, Hardware, 

Dispositivos móveis, Software 

Beast Electronics ($3B, 2014), Dialog 

Semiconductor ($600M, 2018), Anobit ($500M, 

2011), NeXT ($400M, 1997), Shazam ($400M, 

2018), PrimeSense ($360M, 2013), AuthenTec 

($350M, 2012) 

Microsoft US$122.2B 

Inteligência artificial, 

computação em nuvem, 

eletrônicos, ferramentas de 

desenvolvimento, software, 

sistemas operacionais 

LinkedIn ($2,6B, 2016), Skype ($8,5B, 2011), 

GitHub ($7,5B, 2018), Nokia ($7,2B, 2013), 

Mojang ($2,5B, 2014), Visio Corporation ($1,3B, 

2000), Hotmail ($500M, 1997), Yammer ($1,2B, 

2012) 

 

Fonte: ZANATTA, Rafael A. F.; ABRAMOVAY, Ricardo. Dados, Vícios e Concorrência: repensando o jogo 

das economias digitais. Disponível em: <http://ricardoabramovay.com/wp-content/uploads/2019/08/Zanatta-e-

Abramovay_Estudos-Avançados-96_2019-1.pdf> Acesso em 29 set. 2019. 

 

Corroborando com o exposto acima, uma pesquisa recente demonstrou que o elevado 

valor de venda das empresas de tecnologia no mercado não está necessariamente atrelado ao 

patrimônio que estas possuem ou ao faturamento que estas comprovam possuir. Em muitos 

casos, o valor da empresa está diretamente relacionado com a quantidade de dados pessoais de 

indivíduos contidos em sua base de dados. Essa é uma das métricas utilizadas para a avaliação 

da empresa e para oferta de um valor para a sua compra.  

Na tabela abaixo183, podemos visualizar as empresas adquiridas, bem como o valor 

investido pela empresa compradora, considerando o custo por usuário constante da base de 

dados adquirida: 

 

                                                      
183 Alguns exemplos foram extraídos da pesquisa, prezando pela objetividade do trabalho. Andy Baio - 

https://www.wired.com/2012/04/opinion-baio-instagram-trend/ 
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Data da Aquisição Produto/Serviço Adquirente Investimento Custo por Usuário 

29/01/1999 Geocities  Yahoo $3.570.000.000 $830,23 

22/12/1999 Mapquest AOL $1.100.000.000 $297,30 

28/06/2000 eGroups Yahoo $432.000.000 $25,41 

08/07/2002 Paypal eBay $1.300.000.000 $84,42 

01/02/2003 Blogger Google $20.000.000 $100,00 

01/07/2004 Picasa Google $5.000.000 $10,00 

01/03/2005 Flickr Yahoo $30.000.000 $111,11 

01/07/2005 MySpace NewsCorp $580.000.000 $36,25 

01/09/2005 Skype eBay $2.600.000.000 $240,74 

09/10/2006 Youtube Google $1.650.000.000 $48,53 

30/05/2007 Last.fm CBS $280.000.000 $18,67 

30/05/2007 StumbleUpon eBay $75.000.000 $32,61 

03/06/2007 FeedBurner Google $100.000.000 $232,56 

09/10/2007 Jaiku Google $12.000.000 $240,00 

13/03/2008 Bebo AOL $850.000.000 $242,86 

15/05/2008 Cnet CBS $1.800.000.000 $100,00 

22/07/2009 Zappos Amazon $928.000.000 $206,22 

12/02/2010 Aardvark Google $50.000.000 $555,56 

07/02/2011 Huffington Post AOL $350.000.000 $12,60 

05/12/2011 Gowalla Facebook $3.000.000 $1,50 

09/04/2012 Instagram Facebook $1.000.000.000 $28,57 

 

Fonte: BAIO, Andy. Instagram's Buyout: No Bubble to See Here. Disponível em: 

<https://www.wired.com/2012/04/opinion-baio-instagram-trend/> Acesso em 05 out. 2019. 

 

Na compra do WhatsApp, realizada pelo Facebook, por exemplo, estima-se que tenha 

sido estabelecido o valor de 35 (trinta e cinco) dólares por usuário contido na base de dados da 

empresa, justificando o investimento de 19 (dezenove) bilhões de dólares na compra da 

empresa, que à época contava com apenas 35 funcionários184. Esse critério também teria 

justificado a compra do aplicativo Shazam Entertainment, pela Apple, pelo valor de 400 

(quatrocentos) milhões de dólares, em razão da média de 1 bilhão de usuários cadastrados. 

A aquisição do aplicativo Shazam pela empresa Apple também despertou a discussão 

acerca da concentração de bases de dados e potenciais abusos econômicos decorrentes da 

concentração de poder econômico e informação. Inclusive, o processo de aquisição foi 

analisado pela autoridade concorrencial europeia185, levando em consideração as eventuais 

consequências da concentração das bases de dados, com o apoio da autoridade de proteção de 

dados europeia, o que demonstra que as autoridades de controle começam a compreender a 

multidisciplinariedade do tema e a importância da colaboração mútua para que as diferentes 

especialidades possam contribuir para a melhor tomada de decisão. 

                                                      
184 Disponível em: <https://tecnoblog.net/152189/cada-usuario-whatsapp-35-dolares/> Acesso em 10 out. 2019. 
185 EUROPEAN COMISSION. Mergers: Commission clears Apple's acquisition of Shazam. Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m8788_1279_3.pdf> Acesso em 10 out. 2019. 

https://www.wired.com/2012/04/opinion-baio-instagram-trend/
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Originalmente, a análise das Autoridades Concorrenciais sobre eventuais danos ou 

prejuízos de uma concentração econômica, como vimos no começo desse capítulo, leva em 

consideração exclusivamente a ocorrência de danos ao mercado, como, por exemplo, a 

eliminação da competição em um mercado relevante. Mas estudiosos do direito concorrencial186 

já começam a debater se essa abordagem é suficiente para impedir abusos econômicos na 

economia digital baseada em dados, propondo uma visão moderna para a análise de aquisições 

e fusões, também baseada na quantidade de bases de dados acumuladas e as respectivas 

consequências, conforme veremos no próximo capítulo. 

 

2.2. Google e Facebook: discussão sobre a dominação do mercado de publicidade 

direcionada 

 

Outra discussão relevante sobre abusos do poder econômico nos mercados digitais 

ocorre com foco nas empresas Facebook e Google, em razão da posição dominante que essas 

exercem no mercado de publicidade direcionada e de condutas abusivas praticadas em razão do 

abuso dessa posição.  

Em 2016, a autoridade concorrencial alemã187 iniciou investigação em face do 

Facebook188, em razão da suspeita de que a empresa estaria infringindo as leis concorrenciais e 

de proteção de dados, com o objetivo de abusar de sua posição dominante no mercado de redes 

sociais e de anúncios publicitários online, mais especificamente por meio da captação e da 

                                                      
186 Vide: BAGNOLI, Vicente. Concorrência e Inovação: Anais do Congresso Internacional para a promoção de 

debates acerca do Direito da Concorrência e Inovação Tecnológica diante da realidade e desafios da Economia 

Digital. São Paulo: Editora Scortecci, 2018; e FIDELIS, A. Data-driven mergers: a call for further integration of 

dynamics effects into competition, Revista de Defesa da Concorrência, v.5, n.2, 2017; e KREIN, J. Novos trustes 

na era digital: efeitos anticompetitivos do uso de dados pessoais pelo Facebook. Revista de Defesa da 

Concorrência, v.6, n.1, 2018.  
187Declaração disponível em: 

<https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2016/02_03_2016_Facebook.ht

ml> Acesso em 05 out. 2019. 
188 O Facebook oferece o acesso e a criação de perfil personalizado por meio da sua rede social, 

www.facebook.com, plataforma em que os usuários podem se conectar com os seus amigos e compartilhar 

conteúdo (private users). Os usuários podem ver postagens dos seus amigos e postagens comerciais, as quais são 

organizadas para a sua visualização por meio de um algoritmo que posiciona o conteúdo de acordo com os seus 

interesses, traçados de acordo com a análise dos seus dados pessoais e de navegação. Empresas e perfis comerciais 

também podem realizar publicações na plataforma (publishers) e remunerar o Facebook para que as suas postagens 

sejam melhor posicionadas. Além disso, empresas podem divulgar anúncios publicitários por meio da plataforma 

(advertisers), os quais serão exibidos de forma personalizada, impactando os usuários que estão interessados nos 

produtos e serviços específicos, o que é constatado por meio da análise do comportamento desses na rede. E, por 

fim, o Facebook oferece a desenvolvedores (developers) ferramentas para integração da plataforma com websites 

e aplicações em geral, visando interligar os anúncios publicitários e intensificar a experiência do usuário. 

Disponível em: 

<https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Fallberichte/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-

16.pdf?__blob=publicationFile&v=4> Acesso em 09 out. 2019.  
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combinação de dados pessoais em seus produtos digitais [redes sociais e aplicações], sem o 

consentimento adequado dos seus usuários e parceiros comerciais. 

A empresa impunha como condição para a utilização das redes sociais ou das aplicações 

do Facebook [WhatsApp, Instagram, Oculus, Masquerade, dentre outras] que os usuários 

concordassem com as exigências de coleta e de tratamento de dados pessoais propostas pela 

plataforma nos seus termos de uso e políticas de privacidade, e esses documentos não eram 

claros ou transparentes em relação a totalidade do escopo dos dados acessados ou das 

finalidades para as quais os dados seriam tratados.  

Além da coleta realizada por meio das próprias aplicações, o Facebook exigia, 

contratualmente, que os seus parceiros comerciais autorizassem a coleta dos dados dos seus 

usuários, nas aplicações dos terceiros, mediante a realização de acordo para a integração de 

ferramenta do Facebook a estas aplicações. 

Ao iniciar a investigação, a autoridade concorrencial entendeu que poderia haver 

conexão entre a infringência da lei de proteção de dados local e o abuso da posição dominante 

da Companhia, o que violaria também a legislação concorrencial. Andreas Mundt, presidente 

do órgão controlador, fez a seguinte declaração sobre o caso, à época da instauração da 

investigação189:  

 
Companhias dominantes estão sujeitas a obrigações especiais. Isso inclui o uso de 

termos de uso adequados na medida em que isso é relevante para o mercado. Para o 

serviço de publicidade direcionada online paga, como realizado pelo Facebook, os 

dados dos usuários são extremamente importantes. Por essa razão, é essencial 

examinar, também sob o aspect do abuso do poder econômico, quando os 

consumidores são suficientemente informados sobre o tipo e a extensão dos dados 

pessoais que são coletados.  

 
A autoridade concorrencial alemã também declarou que se preocupou em conduzir as 

investigações com a devida proximidade das associações de proteção de dados pessoais e de 

proteção ao consumidor, assim como com a participação das autoridades e comissões europeias 

concorrenciais dos demais estados membros da União Europeia, reforçando a necessidade de 

cooperação entre as diversas nacionalidades, para o alcance de uma solução mais adequada no 

cenário globalizado da economia digital.    

                                                      
189 Tradução nossa: “Dominant companies are subject to special obligations. These include the use of adequate 

terms of service as far as these are relevant to the market. For advertising-financed internet services such as 

Facebook, user data are hugely important. For this reason, it is essential to also examine under the aspect of abuse 

of market power whether the consumers are sufficiently informed about the type and extent of data collected.” 

Disponível em: < 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2016/02_03_2016_Facebook.ht

ml > Acesso em 09 out. 2019. 
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Em fevereiro de 2019, a autoridade concorrencial alemã concluiu as investigações, 

proibindo o Facebook de coletar, tratar e combinar entre aplicações os dados de indivíduos, sem 

o seu devido consentimento, tendo em vista que estes atos ilícitos eram realizados em razão de 

claro exercício abusivo da sua posição dominante no mercado190.  

A autoridade concluiu que o cenário de dominação de mercado pelo Facebook era 

baseado no forte efeito de rede (network effect) e no feedback loop, conforme estudamos nesse 

capítulo, o que garantia o exercício de posição dominante (analisou-se que a rede social, nesse 

contexto, possuía participação de mercado de 95%), e sua conduta criava barreiras de entrada 

para concorrentes, tanto em relação à rede social, quanto em relação ao segmento de publicidade 

direcionada, em razão de: (i) os usuários da rede social sentirem dificuldade de substituir a 

plataforma por outra equivalente (lock-in effect), pois inexistente; (ii) os concorrentes no 

segmento da rede social enfrentarem dificuldades de posicionamento no mercado, em razão da 

impossibilidade de gerar uma experiência equivalente aos usuários, pois a qualidade dos 

serviços prestados pelo Facebook é diretamente relacionada com a quantidade de dados 

coletados dos usuários; e (iii) os concorrentes no segmento da publicidade direcionada 

enfrentarem dificuldades de entrada no mercado, e de serem bem-sucedidos a longo prazo, pois 

todos os usuários a serem impactados pela publicidade estavam vinculados à rede social 

Facebook. Esses efeitos causariam a inclinação do mercado para o favorecimento do Facebook 

(market tipping), o que levaria a plataforma a se manter seguramente em um regime de 

monopólio. 

Em razão do exposto acima, a autoridade concorrencial alemã proibiu a continuidade 

do tratamento dos dados pessoais nos termos em que conduzidos pelo Facebook, bem como a 

combinação de dados obtidos por meio de todas as aplicações, produtos e serviços 

disponibilizados, sem o devido consentimento dos usuários. O Facebook terá o prazo de 12 

(doze) meses para adaptar os seus termos de uso, políticas de privacidade e políticas de cookies, 

e terá que apresentar em 4 (quatro) meses da decisão o planejamento para a implementação de 

todos os ajustes.  

Também recentemente, a Comissão Europeia de Defesa da Concorrência investigou e 

multou a empresa Google191, por abusar de sua posição dominante no mercado e impor aos seus 

                                                      
190 A íntegra da decisão pode ser consultada em: 

<https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Fallberichte/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-

16.pdf?__blob=publicationFile&v=4> Acesso em 09 out. 2019. 
191 O Google foi multado em €1.49 bilhões de Euros, em razão da conduta abusiva. A multa foi calculada com 

base nos ganhos financeiros obtidos com os serviços de publicidade direcionada prestados pelo Google na EEA. 

EUROPEAN COMISSION. Antitrust: Commission fines Google €1.49 billion for abusive practices in online 

advertising. Disponível em: <https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1770_en.htm> Acesso em 10 out. 2019. 
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parceiros comerciais cláusulas contratuais abusivas que os impediam de posicionar anúncios 

publicitários de concorrentes do Google nos seus websites. 

O Google também oferece serviços de publicidade direcionada online, por meio da sua 

plataforma de busca (melhor posicionamento de anúncios publicitários nos resultados de busca 

do website www.google.com, via aquisição de espaço Google AdWords), e por meio da 

intermediação realizada em parceria com websites de terceiros, em que também há a publicação 

de anúncios publicitários de acordo com o perfil do usuário que navega, porém, nesse formato, 

em diferentes websites.  

Assim como no formato operado pelo Facebook, o Google se utiliza dos dados pessoais 

dos usuários das suas aplicações para criar perfis muito assertivos de preferências, 

personalidade e comportamento. Por meio do acesso a essas informações, o Google consegue 

direcionar a publicidade paga para a audiência exata, mesclando a análise de dados pessoais 

dos usuários com a experiência de navegação e de busca pelos seus interesses na plataforma de 

busca Google Search.  

De acordo com a Comissão Europeia de Defesa da Concorrência, o Google é a maior 

empresa de publicidade direcionada online da EEA (European Economic Area), alcançando 

uma participação de mercado superior a 70%, em 2016. O Google também sustenta uma 

participação de mercado de 90% em relação a sua plataforma de busca por informações.  

Por meio da apuração realizada pela Comissão Europeia, a qual analisou centenas de 

contratos firmados pelo Google com empresas terceiras, foi possível constatar que, abusando 

de sua posição dominante, o Google: (i) inseriu cláusulas de exclusividade nos contratos com 

empresas terceiras, proibindo-as de posicionar anúncios de competidores do Google nos seus 

websites; (ii) impôs aos seus parceiros comerciais cláusulas de “premium placement”, as quais 

obrigavam os terceiros a reservarem nos seus websites os espaços mais rentáveis para a 

publicação de anúncios dos serviços e produtos do Google, garantindo maior visibilidade e 

retorno; e (iii) exigiu que os seus parceiros comerciais submetessem um pedido de autorização 

ao Google antes de alterarem a forma como os anúncios de empresas concorrentes do Google 

seriam divulgados, ou seja, o Google pretendia controlar a visibilidade e a atratividade dos 

anúncios publicados pelos seus concorrentes. 

 Os concorrentes do Google foram impedidos de concorrer com as mesmas condições de 

mercado, seja porque o Google reservou para si o espaço mais valioso comercialmente nos 

websites de terceiros, controlando a forma com a qual esses anúncios seriam divulgados, seja 

porque os seus concorrentes não conseguiam posicionar os seus anúncios nos sites dos terceiros, 

em razão da proibição contratual imposta. Assim, foram caracterizadas também barreiras de 
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entrada no mercado. Dentre essas, a necessidade de grande investimento inicial exigido para o 

desenvolvimento e a manutenção de uma plataforma de publicidade online robusta 

tecnologicamente e um portifólio grande de usuários a serem impactados e de anunciantes 

dispostos a investir nos espaços publicitários.  

 Além da multa de €1.49 bilhões, calculada com base nos ganhos financeiros obtidos 

com os serviços de publicidade direcionada prestados pelo Google na EEA, a decisão da 

Comissão Europeia requereu que o Google interrompesse a conduta ilícita, bem como qualquer 

outra que pudesse representar um efeito similar ao mercado. Sem prejuízo das sanções 

administrativas, o Google está sujeito a responder civilmente pela reparação de indivíduos que 

tenham se sentido afetados negativamente com o comportamento anticompetitivo.   

Como visto acima, características do mercado digital, como os efeitos de rede (network 

effects) e os círculos virtuosos de benefícios extraídos do tratamento massivo de dados pessoais 

(feedback loop), tendem a criar uma tendência natural de dominação de mercado para as 

plataformas digitais (market tipping), as quais podem abusar desse poder de mercado para 

praticar ilícitos com reflexos concorrenciais, de consumo e de proteção de dados pessoais.  

Importante destacar, porém, que as características dos mercados digitais em si, o poder 

não podem ser utilizadas genericamente como um argumento contra as empresas que detém o 

poder econômico nos mercados digitais. É fundamental que as particularidades de cada situação 

sejam analisadas individualmente e cuidadosamente pelas autoridades, garantindo o equilíbrio 

econômico e a manutenção do processo disruptivo de inovação e dos benefícios proporcionados 

pela internet e pelas novas tecnologias.   

 Há, sem dúvida, diversos desafios a serem enfrentados pelas autoridades concorrenciais, 

de proteção de dados pessoais e de consumo, principalmente. Estes desafios são conceituais, 

em razão da rápida dinâmica e transformação da sociedade e da tecnologia, são estruturais, 

tendo em vista a necessidade cada vez maior de instalação de um diálogo efetivo entre 

autoridades em um mercado digital globalizado, e são também investigativos, em vista da 

dificuldade de comprovação dos atos ilícitos praticados pelos agentes econômicos nesse novo 

contexto econômico, o que demanda das autoridades uma postura mais proativa do que reativa 

na detecção de abusos.     

 Para compreendermos como a autoridade brasileira de defesa da concorrência vem 

aprimorando as suas estratégias investigativas para a detecção de infrações econômicas nos 

mercados digitais, abordaremos a seguir detalhes da implantação do programa cérebro pelo 

CADE, o qual se utiliza de soluções automatizadas de monitoramento da internet para a coleta 



84 
 

 

de evidências e para o apoio na comprovação de condutas anticompetitivas, de forma proativa 

e dinâmica.   

 

3. CADE e monitoramento do mercado para detecção de abusos econômicos 

 

É mais comum, tradicionalmente, que os órgãos de defesa da concorrência se utilizem 

do método reativo para iniciar investigações a respeito de condutas anticoncorrenciais, como, 

por exemplo, a partir do recebimento de reclamações, denúncias ou por meio de programas de 

leniência192.  

Não se questiona a importância desses métodos no apoio ao controle das ações 

prejudiciais ao mercado ou no endereçamento das irregularidades aos órgãos de controle. 

Porém, a mudança de comportamento do mercado na economia digital, em razão das próprias 

características das redes digitais, demandam uma aproximação mais veloz, investigativa e 

preventiva. 

Apesar de a Lei de Defesa da Concorrência estar vigente desde 2011, apenas no ano de 

2019 o Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica julgou casos de condutas 

anticoncorrenciais atreladas ao abuso de posição dominante na economia digital, e esses casos 

tramitaram por, pelo menos, cinco anos até receberem julgamento193.   

Em um cenário digital, em que as tecnologias podem ser utilizadas para boas e más 

finalidades, inclusive para camuflar ações anticoncorrenciais, é necessária uma mudança de 

estratégia em relação à investigação e a exigência de demonstraçao de compliance pelas 

empresas.  

Em 2013, um relatório do Comitê de Estudos da Concorrência da OECD194 inspirou a 

investigação de abusos econômicos, não só de forma reativa, mas também de forma preventiva, 

recomendando que uma das técnicas empregadas fosse a utilização de tecnologias de 

monitoramento e varredura de dados na internet, para rastrear indícios de condutas colusivas. 

                                                      
192 O programa de leniência está regulamentado no artigo 86, da Lei 12.529/2011, o qual versa que: O Cade, por 

intermédio da Superintendência-Geral, poderá celebrar acordo de leniência, com a extinção da ação punitiva da 

administração pública ou a redução de 1 (um) a 2/3 (dois terços) da penalidade aplicável, nos termos deste artigo, 

com pessoas físicas e jurídicas que forem autoras de infração à ordem econômica, desde que colaborem 

efetivamente com as investigações e o processo administrativo e que dessa colaboração resulte: I - a identificação 

dos demais envolvidos na infração; e II - a obtenção de informações e documentos que comprovem a infração 

noticiada ou sob investigação.  
193 Os processos administrativos referenciados são: Processo n. 08700.005694/2013-19, que analisou o abuso de 

posição dominante por cópia de conteúdo; Processo n. 08700.009082/2013-03, que analisou o abuso de posição 

dominante por imposição de cláusulas abusivas que impedem o uso de plataformas rivais; e  Processo n. 

08012.010483/2011-94, o qual versa sobre o abuso de posição dominante por favorecimento ao Google Shoping. 
194 OECD.Policy Roundtables: Ex officio cartel investigations and the use of screens to detect cartels. Disponível 

em: <http://www.oecd.org/daf/competition/exofficio-cartel-investigation-2013.pdf> Acesso em 2º set. 2019. 

http://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_Jxjwy0jsF2VUK9nLLMn4AapgzHPEyXU3WqUFUJvQc-tbB
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_JxuPKafcwvOhoHGvTOhF6VN9yQ1Q84rME0Sb3aYKzWyP2
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?2pXoYgv29q86Rn-fAe4ZUaXIR3v7-gVxEWL1JeB-RtUgqOwvr6Zlwydl0IhRNSr2Q22lByVKByYDYwsa13_JxqldakEIsAfM40O_nlair2nlnoNzF4h6tAzo-cc8tTVt
http://www.oecd.org/daf/competition/exofficio-cartel-investigation-2013.pdf
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 Nesse contexto, o relatório propôs duas formas de abordagem para o ratreio de 

evidências de condutas anticoncorrenciais: uma primeira abordagem empírica, focada nas 

características dos mercados e dos produtos oferecidos ao público, em cada nicho econômico; 

e outra com foco comportamental, em que as autoridades analisam aparentes conspirações ou 

manipulações de mercado oriundas de eventos improváveis ou não usuais naquele determinado 

mercado. Na ilustração abaixo, extraída do relatório, é possível visualizar como os métodos de 

monitoramento online se encaixam na estratégia de investigação proativa: 

 
Fonte: OECD. Policy Roundtables: Ex officio cartel investigations and the use of screens to detect cartels. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/daf/competition/exofficio-cartel-investigation-2013.pdf> Acesso em 21 

set. 2019, p. 11 (grifo nosso). 

 

Inspirado pelo estudo acima e por técnicas de tecnologia da informação já adotadas por 

outras autoridades concorrenciais para a detecção de práticas anticoncorrenciais, o CADE 

formou um grupo de pesquisa para avaliação de metodologias que permitam a criação de filtros 

econômicos, contando com o suporte do Departamento de Estudos Econômicos, da Assessoria 

Internacional, e da Superintendência Geral do CADE, além da colaboração dos países que 

cooperaram com o parecer emitido pela OECD. Nessa oportunidade, foram mapeados todos os 

benefícios da utilização das tecnologias de monitoramento para a investigação proativa de 

abusos econômicos195.  

Contando com parcerias com diversos órgãos de controle brasileiros, o CADE 

desenvolveu o Projeto Cérebro, o qual por meio da utilização de ferramentas de monitoramento 

                                                      
195 MACEDO, Alexandre Cordeiro. A experiência do CADE no desenvolvimento de filtros econômicos para 

detecção de cartéis. In BAGNOLI, Vicente. Concorrência e Inovação: Anais do Congresso Internacional para a 

promoção de debates acerca do Direito da Concorrência e Inovação Tecnológica diante da realidade e desafios 

da Economia Digital. São Paulo: Editora Scortecci, 2018. p. 80. 

http://www.oecd.org/daf/competition/exofficio-cartel-investigation-2013.pdf
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baseadas nos mais altos padrões de investigação, traçou o objetivo de identificar condutas 

anticompetitivas por meio da análise de dados públicos do mercado. A hipótese do projeto é de 

que “existem efeitos mensuráveis do comportamento colusivo, que são improváveis de ocorrer 

em um mercado competitivo”196.  

A análise econômica e estatística é então utilizada para observar e confirmar infrações 

à ordem econômica baseadas, por exemplo: no aumento ou na queda de preços em contexto 

suspeito; na incoerência entre as informações ou resultados divulgados ao mercado e a realidade 

econômica das empresas ou a realidade vivenciada pelo consumidor; na competição simulada; 

dentre outras situações que podem indicar indícios de abusos econômicos.  

Essa análise estatística é possível em razão da criação de modelos matemáticos, filtros 

econômicos e técnicas de mineração de dados, baseados na literatura especializada e em 

métodos econométricos que permitem a interpretação de dados extraídos de investigações 

realizadas no passado e a comparação de preços, margens de lucro, custos setoriais e outros 

fatores que podem caracterizar comportamentos anticompetitivos, como, por exemplo, a 

criação de barreiras para entrada no mercado. 

Rosa M. Abrantez-Metz197 define esse tipo de monitoramento de abusos econômicos 

por meio do uso de inteligência artificial como a arte de detectar um comportamento ilegal por 

meio de análise econômica e estatística conhecida comumente como “screening”. Esse 

rastreamento é um teste estatístico baseado em um modelo econométrico e na descrição de 

comportamentos abusivos, configurado para identificar manipulação, colusão, fraude ou 

qualquer tipo de desvio em um tipo particular de mercado, bem como os prováveis envolvidos.  

Experiências com a utilização dessa técnica vêm sendo realizadas pelo CADE junto à 

unidade de investigação de ilícitos concorrenciais em compras públicas, com foco em analisar 

as aquisições realizadas pelo poder público, por meio do monitoramento das características e 

do comportamento de empresas submetidas aos processos de licitação. Isso porque, além da 

disponibilidade de dados para o projeto, em razão da transparência inerente aos processos de 

licitação, foi considerado o alto impacto na sociedade, já que os investimentos públicos na 

                                                      
196 CADE. Organização de Centro de Dados: Projeto Cérebro. Disponível em: 

<http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/eventos/2018/organizacao-de-centro-de-dados-

cade/organizacaocentrodados-projeto-cerebro-cade.pdf> Acesso em 29 set. 2019. 
197 The art of flagging unlawful behavior through economic and statistical analyses is commonly known as 

screening. A screen is a statistical test based on an econometric model and a theory of the alleged illegal behavior, 

designed to identify whether manipulation, collusion, fraud or any type of cheating for that matter, may exist in a 

particular market, and who may be involved. Screens use commonly available data such as prices, bids, quotes, 

spreads, market shares, volumes, and other data to identify patterns that are anomalous or highly improbable. 

Disponível em: <https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/Uploads/Abrantes-MetzFEB-121.pdf>, 

Acesso em 29 set. 2019. 

http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/eventos/2018/organizacao-de-centro-de-dados-cade/organizacaocentrodados-projeto-cerebro-cade.pdf
http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/eventos/2018/organizacao-de-centro-de-dados-cade/organizacaocentrodados-projeto-cerebro-cade.pdf
https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/Uploads/Abrantes-MetzFEB-121.pdf
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contratação de empresas privadas alcançam 15% do PIB. Além disso, as condições das compras 

realizadas pelo poder público favorecem a investigação, pois a previsibilidade das exigências 

para contratação, a inflexibilidade da demanda, a publicidade e o montante econômico, 

facilitam o acordo entre fornecedores198.  

Apesar de existirem preocupações em relação à aceitação de evidências estatísticas 

pelos tribunais para a realização de investigações, já foram divulgadas pelo CADE operações 

bem sucedidas conduzidas por meio das investigações do Projeto Cérebro199, eficiência que 

deve desestimular o cometimento de abusos, bem como estimular a apresentação de pedidos de 

leniência, a assinatura de acordos com o CADE e até a realização de denúncias.   

Com a expansão das técnicas de investigação proativas baseadas na inteligência 

artificial para outros âmbitos que não só o cenário de compras públicas, o CADE poderá 

otimizar a sua estratégia de combate a ilícitos econômicos também para a seara dos abusos 

cometidos na economia digital, por meio do tratamento de dados pessoais de indivíduos.  

Apesar da complexidade das técnicas envolvidas e da necessidade de atualização e 

melhoria constante da estratégia de monitoramento, tendo em vista a natureza inovadora do 

projeto, o uso da inteligência artificial tende a garantir a sustentabilidade e a maior efetividade 

das investigações conduzidas pelo CADE.  

Diz-se isso em razão de quatro fatores principais200: (i) capacidade para análise de 

comportamento de um número elevado de competidores ao mesmo tempo, já que o 

monitoramento constante por meio de algoritmos permite maior alcance do que o 

monitoramento humano, que tem alcance limitado; (ii) a possível redução das barreiras de 

entrada no mercado, pois o maior controle proporcionado pelos algoritmos deve motivar a 

detecção e o combate de condutas do tipo; (iii) maior transparência, em razão do acesso à 

informação possibilitado pela verradura e pela geração de alertas de eventuais anomalias; e (iv) 

análise preditiva dos dados e dos padrões de mercado, uma vez que a velocidade de análise dos 

dados pelos algoritmos permite não só a detecção de condutas anticompetitivas, como a 

                                                      
198 CADE. Organização de Centro de Dados: Projeto Cérebro. Disponível em: 

<http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/eventos/2018/organizacao-de-centro-de-dados-

cade/organizacaocentrodados-projeto-cerebro-cade.pdf> Acesso em 29 set. 2019. 
199 CADE. Cade e PF realizam operação para investigar cartel em licitação. Disponível em: 

<http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-pf-realizam-operacao-para-investigar-cartel-em-licitacoes> Acesso em 

10 out. 2019. 
200 LACERDA, João Felipe Aranha. Antitrust in the Data-Driven Economy: Impacts of Big Data and Algorithms 

on Traditional Antitrust Analysis in Brazil. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – 

Universidade de Brasília. Disponível em: 

<bdm.unb.br/bitstream/10483/18914/1/2017_JoaoFelipeAranhaLacerda.pdf> Acesso 10 out. 2019.  

http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/eventos/2018/organizacao-de-centro-de-dados-cade/organizacaocentrodados-projeto-cerebro-cade.pdf
http://www.casacivil.gov.br/governanca/regulacao/eventos/2018/organizacao-de-centro-de-dados-cade/organizacaocentrodados-projeto-cerebro-cade.pdf
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previsão de ações que possam acarretar em abusos econômicos, antecipando desvios de 

mercado antes que esses aconteçam.   

Além do exposto, o escopo de uso do monitoramento via inteligência artificial pode ser 

ampliado, conforme já previsto no relatório emitido pelo Comitê de Estudos da Concorrência 

da OECD acima mencionado, podendo viabilizar a auditabilidade do cumprimento de acordos 

firmados com as autoridades concorrenciais e de compliance em processos de fusões e 

aquisições, o controle do cumprimento de determinações administrativas ou judiciais durante 

um litígio, a ajuda na quantificação do dano causado ao mercado em razão das práticas abusivas 

cometidas, ou até o apoio às autoridades na definição de quando devem, ou não, investir os seus 

esforços em uma investigação, fornecendo argumentos para rejeitar reclamações ou denúncias 

infundadas, focando os seus recursos em casos realmente ilícitos201.  

Para traçar estratégias adequadas para o atendimento das demandas de investigação 

exigidas pelo mercado digital, é esperado que o CADE crie um elo de comunicação com a 

futura Autoridade de Proteção de Dados Pessoais Brasileira (ANPD), visando estruturar formas 

conjuntas de prever, fiscalizar ou monitorar eventuais abusos econômicos praticados em razão 

do tratamento irregular de dados pessoais. Essa aproximação representaria um avanço 

importante para o estabelecimento do diálogo e da postura de colaboração entre autoridades, o 

que consideramos fundamental para lidar com os sofisticados ilícitos praticados pelas 

plataformas digitais que exploram o mercado dos dados pessoais.  

No próximo capítulo abordaremos com maior profundidade as contribuições da 

Legislação Brasileira de Proteção de Dados para o bom funcionamento da economia digital, 

compreendendo quais os mecanismos criados para o empoderamento do titular dos dados 

pessoais, para o desenvolvimento econômico e sustentável do país e para a diminuição das 

barreiras de entrada no mercado de dados pessoais. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
201 O CADE utilizou essa técnica para avaliar o número crescente de reclamações de consumidores sobre a suposta 

combinação de preços por postos de gasolina, utilizando o monitoramento para visualizar os casos que realmente 

possuíam fundados indícios de ilícitos e mereciam o prosseguimento das investigações. OECD. Policy 

Roundtables: Ex officio cartel investigations and the use of screens to detect cartels. p. 67. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/daf/competition/exofficio-cartel-investigation-2013.pdf> Acesso em 29 set. 2019. 

http://www.oecd.org/daf/competition/exofficio-cartel-investigation-2013.pdf
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CAPÍTULO III – CONTRIBUIÇÕES DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS PARA O COMBATE DE ABUSOS 

ECONÔMICOS NO MERCADO DIGITAL 

   

A legislação brasileira de proteção de dados tem como um de seus fundamentos 

principais a autodeterminação informativa202, ou seja, o empoderamento do titular do dado em 

relação à propriedade dos seus dados pessoais e, consequentemente, em relação ao poder de 

decisão sobre qualquer ação que envolva os seus dados pessoais.  

A criação dessa regra tem como propósito principal equilibrar a assimetria de poder 

existente entre as organizações empresariais e os indivíduos, e para alcançar o equilíbrio desses 

interesses, a lei garante ao indivíduo o direito de decidir livremente sobre autorizar, ou não, o 

tratamento dos seus dados pessoais por terceiros.  

O principal objetivo da autodeterminação informativa é franquear ao indivíduo o 

controle sobre os seus dados pessoais, os quais não podem mais ser utilizados pelo poder 

privado de forma ilimitada, sem o conhecimento do titular, ou para finalidades que não tenham 

sido explicadas de forma transparente, que não correspondam com as suas expectativas, ou que 

afetem o desenvolvimento da sua personalidade.  

Nesse ponto, a lei ressalta o seu papel protecionista em relação do titular do dado ao 

adotar um conceito expancionista de dado pessoal203, muito similar ao estabelecido pelas 

legislações europeias204, em que a adjetivação de um dado como pessoal depende de uma 

                                                      
202 Conforme artigo 2º, inciso II, da Lei 13.709/2018: “A disciplina da proteção de dados pessoais tem como 

fundamentos: (...) II - a autodeterminação informativa”.  
203 Conforme artigo 5º, da Lei 13.709/2018: “Para os fins desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: informação 

relacionada a pessoa natural identificada ou identificáve”.  
204 Vale destacar a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, nos autos do processo n. C.434/16, ao julgar 

o caso Peter Nowak vs Data Protection Commissioner, em 20 de dezembro de 2017, o qual discutiu se a folha de 

respostas de um exame, preenchida pelo candidato, poderia ser considerada um dado pessoal, mesmo que o seu 

nome não constasse na referida folha. Ao decidir, o Tribunal levou em consideração o conceito de dado pessoal 

definido no artigo 2.o, alínea a), da Diretiva Europeia, como “qualquer informação relativa a uma pessoa singular 

identificada ou identificável”. O Tribunal destacou que é considerado identificável todo aquele que possa ser 

identificado, direta ou indiretamente, nomeadamente por referência a um número de identificação ou a um ou mais 

elementos específicos da sua identidade física, fisiológica, psíquica. Considerou também que, para que um dado 

possa ser qualificado de dado pessoal, não é necessário que todas as informações que permitem identificar a pessoa 

estejam na posse de uma única pessoa. Na hipótese de o examinador não conhecer a identidade do candidato 

quando da correção das respostas dadas por este no âmbito de um exame, a entidade que organiza o exame, dispõe 

das informações necessárias que lhe permitem identificar o candidato sem qualquer dificuldade ou dúvida a partir 

do seu número de identificação inscrito na folha de respostas do exame ou na capa da mesma. Ademais, o conteúdo 

das respostas reflete o nível de conhecimento e de competência do candidato num dado domínio, bem como o seu 

processo de reflexão, o seu julgamento e o seu espírito crítico. No caso de exames redigidos à mão, as respostas 

contêm, além disso, informações respeitantes à sua caligrafia. Diante dessas constatações, o Tribunal considerou 

que a folha de respostas de um exame, mesmo que contendo apenas um número de identificação do cadidato, é 

considerada um dado pessoal. Íntegra da decisão disponível em: 
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análise contextual. Em suma, entende-se o dado pessoal como qualquer pedaço de informação 

que, se atrelado a outro(s) pedaço(s) de informação, pode(m) identificar ou tornar identificável 

um indivíduo (pessoa natural). Nesse contexto, um dado de geolocalização, um endereço de IP 

(Internet Protocol) ou as informações contidas em um Cookie podem ser consideradas dados 

pessoais. 

Aliado ao pilar da autodeterminação informativa está o fundamento legal do 

desenvolvimento econômico, tecnológico e da inovação205. A Legislação Geral de Proteção de 

Dados (LGPD) é assertiva ao estabelecer uma dialética normativa de conciliação206 entre os 

conceitos da proteção dos dados pessoais e da defesa da liberdade econômica, da livre 

concorrência e da proteção dos segredos comercial e industrial, o que demonstra a preocupação 

do legislador em apresentar uma norma à sociedade que regule determinados aspectos da 

economia, para proteção do mercado e dos indivíduos, sem a intenção de inviabilizar ou 

desestimular o desenvolvimento de novos negócios e tecnologias que envolvam o tratamento 

de dados pessoais.  

 A legislação é coerente com as políticas globais de progresso econômico, as quais, 

conforme vimos no 1º Capítulo deste trabalho, objetivam garantir a proteção dos direitos à 

privacidade e proteção dos dados pessoais dos indivíduos e, ao mesmo tempo, viabilizar o uso 

econômico dos dados pessoais207.  

Trata-se de uma lei moderna, que mantém uma linha de raciocínio adequada à dinâmica 

da economia globalizada. Ao tratar do escopo de aplicação das normas de proteção de dados 

pessoais, em seu artigo 3º, a lei determina que a sua aplicação poderá ser extraterritorial, pois 

se dará independentemente do meio, da localização da sede da empresa responsável ou do país 

em que estejam localizados os dados pessoais, desde que: o tratamento seja realizado em 

território nacional; haja a oferta ou o fornecimento de bens e serviços no território nacional; 

ocorra o tratamento de dados de indivíduos localizados em território nacional; ou os dados 

                                                      
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=198059&doclang=PT&mode=req&occ=first> 

Acesso em 10 out. 2019. 
205 Refere-se ao artigo 2º da Lei, mais especificamente aos incisos V e VI: “V - o desenvolvimento econômico e 

tecnológico e a inovação; VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor”. 
206 “A LGPD internaliza tal orientação constitucional. As suas disposições preliminares enunciam que a disciplina 

da proteção de dados pessoais tem como objetivo proteger os direitos fundamentais e o livre desenvolvimento da 

personalidade (art. 1º), repetindo-os como um dos seus fundamentos ao lado do desenvolvimento econômico-

tecnológico e da inovação (art. 2º). A LGPD estabelece, portanto, uma dialética normativa de conciliação entre 

todos esses elementos.” BIONI. Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais: a função e os limites do 

consentimento. Rio de Janeiro: Forense, 2018. P. 109-110. 
207 OECD. Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/internet/ieconomy/oecdguidelinesontheprotectionofprivacyandtransborderflowsofpersonal

data.htm> Acesso em 01 fev. 2019. 
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pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados em território nacional. 

Nota-se, por meio da análise dessa previsão legal, que o legislador busca abarcar as 

hipóteses de tratamento de dados pessoais que atinjam brasileiros ou estrangeiros em território 

nacional, e que possam ser prejudicados em razão da atuação de empresas estrangeiras, as quais 

não necessariamente possuem sede no país. Sendo ofertado o produto ou o serviço em território 

nacional e, portanto, sendo afetado o mercado brasileiro, as regras de proteção de dados 

nacionais serão aplicáveis.  

Além de, no aspecto do escopo de aplicação, estar estruturada para atender o contexto 

globalizado da economia digital, a lei brasileira de proteção de dados pessoais é uma lei 

principiológica o que garante a sua melhor adaptabilidade à diferentes cenários tecnológicos e, 

portanto, trata-se de uma lei que tende a ser mais durável no tempo, em vista da flexibilidade 

existente em sua interpretação. No artigo 6º, a lei menciona dez princípios que devem nortear 

o tratamento dos dados pessoais208, cabendo destacar a necessidade de finalidade específica e 

informada para o tratamento, a transparência em relação ao titular, o livre acesso aos dados, a 

segurança dos dados, o tratamento somente dos dados necessários e adequados ao propósito, 

dentre outras previsões. 

 O princípio do livre acesso aos dados, dá ao titular diversos direitos de requisição de 

informações, os quais são elencados no artigo 18 da Lei. O titular do dado passa a poder 

requisitar, a qualquer momento, para o responsável pelo tratamento dos dados pessoais: a 

confirmação da existência de tratamento; o acesso aos seus dados tratados; a correção de dados 

incompletos, inexatos ou desatualizados; a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados 

desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade; a eliminação dos dados pessoais 

tratados com o consentimento do titular; a informação das entidades públicas e privadas com 

as quais a empresa realizou uso compartilhado de dados; informação sobre a possibilidade de 

não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa; revogação do consentimento; 

e, por fim, o direito que será alvo de um estudo mais aprofundado nesse capítulo, em razão dos 

seus reflexos econômicos e concorrenciais, o direito à portabilidade dos dados do titular a outro 

fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a 

regulamentação da autoridade nacional, observados os segredos comercial e industrial. 

A lei também determina que os responsáveis pelo tratamento dos dados pessoais tenham 

                                                      
208 O conceito de tratamento de dados pessoais também é amplo, englobando toda operação realizada com dados 

pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da 

informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Vide artigo 5º, inciso X, da Lei 

13.709/2018. 
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atenção com as regras de privacidade e proteção de dados desde a fase de concepção de novos 

produtos, serviços, sistemas de tecnologia da informação ou práticas de negócio, incorporando 

essa metodologia como ponto de partida na arquitetura técnica de quaisquer bens e utilidades 

colocados à disposição do consumidor209. Essa metodologia é denominada privacy by design210 

e está diretamente conectada com a metodologia do privacy by default, decorrente da primeira, 

a qual determina que as configurações de privacidade sejam ativadas por padrão, garantindo ao 

titular dos dados pessoais uma experiência com o maior nível de privacidade garantido211. 

  Para fiscalização do cumprimento das disposições legais, a Lei obriga as empresas a 

nomearem um executivo, o Encarregado de Proteção de Dados Pessoais212, responsável por 

verificar o cumprimento da lei, orientar colaboradores acerca das novas regras, criar uma cultura 

corporativa de proteção de dados pessoais, além de ser o ponto de contato com os titulares dos 

dados, para o recebimento de reclamações e comunicações e para prestar satisfações, bem como 

servir de ponto de contato para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, 

recebendo comunicações e executando as suas determinações. 

 A Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o órgão da administração pública 

responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da Lei em território nacional213. 

                                                      
209 Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a 

proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 

alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. (...) § 2º As medidas de que trata 

o caput deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. 
210 Nesse sentido destacamos: “A criação da expressão privacy by design é atribuída à Ann Cavoukian – Comissária 

de Informação e Privacidade de Ontario, Canada, entre os anos de 1997 e 2014, que a idealizou em meados da 

década de noventa, motivada pela convicção de que o avanço das tecnologias cada vez mais interconectadas 

permitiriam a coleta ilimitada de dados pessoais e que apenas a existência de leis não seria o suficiente para garantir 

a privacidade do usuário, sendo necessário encorajar as empresas que concebessem produtos ou serviços a partir 

dessa metodologia, incorporando a privacidade em todos os seus projetos de tecnologia”. JIMENE, Camilla. 

Reflexões sobre privacy by design e privacy by default: da idealização à positivação. In MALDONADO, Viviane 

Nóbrega; OPICE BLUM, Renato. Comentários ao GDPR: Regulamento Geral de Proteção de Dados da União 

Europeia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. P. 174. 
211 “Nesse caso em específico, considera-se que o próprio produto ou serviço deve ser arquitetado de forma a 

proteger as informações pessoais de seus usuários. Vale dizer que o privacy by default é, apenas, um dos diversos 

tipos de abordagem propiciadas pelo privacy by design, o qual consiste, como a própria terminologia induz, em 

considerar a privacidade como um elemento condutor na fase de projeção e desenvolvimento de produtos ou 

serviços.” LIMA, Cíntia Rosa Pereira; BIONI, Bruno Ricardo. A Proteção dos Dados Pessoais na Fase de Coleta: 

apontamentos sobre a adjetivação do consentimento implementada pelo artigo 7, incisos VIII e IX do marco civil 

da internet a partir da Human computes interaction e da Privacy by default. In LUCCA, Newton de; SIMÃO 

FILHO, Adalberto; LIMA, Cíntia Pereira de. (Coord.). Direito & Internet III – Marco Civil da Internet: Lei n. 

12.965/2014. São Paulo: Ed. Quartier Latin, 2015. T.I. p. 277-278.   
212 O artigo 41, da Lei 13.709/2018 estabelece que: “O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de 

dados pessoais. (...) § 2º As atividades do encarregado consistem em: I - aceitar reclamações e comunicações dos 

titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências; II - receber comunicações da autoridade nacional e adotar 

providências; III - orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas 

em relação à proteção de dados pessoais; e IV - executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou 

estabelecidas em normas complementares”.  
213 Conforme artigo 5º, inciso XIX, da Lei 13.709/2018: “autoridade nacional: órgão da administração pública 

responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território nacional”.   
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As diversas peculiaridades da criação desse órgão de controle também serão abordadas com 

maior profundidade nesse capítulo, pois entende-se o papel deste como fundamental para o 

apoio ao controle do abuso do poder econômico no contexto explorado nesse trabalho. 

Abordaremos, principalmente, os potenciais reflexos do poder de auditoria concedido à ANPD 

e como a cooperação com o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, nesse 

contexto, pode cooperar para a garantia da auditabilidade e da rastreabilidade de condutas 

anticompetitivas. 

E, por fim, estudaremos como um mecanismo implementado pela lei deve fortalecer o 

compliance e facilitar a fiscalização do poder privado por parte da Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados Pessoais. Trata-se da exigência de elaboração do relatório de impacto à 

proteção de dados pessoais pelas empresas que tratam dados em processos de negócio que 

oferecem riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais dos titulares.  

Para a análise dos pontos destacados acima, nos utilizaremos de referências doutrinárias 

e jurisprudenciais nacionais, mas também europeias, tendo em vista a maturidade que estas 

referências podem nos oferecer. A legislação nacional ainda é incipiente e ainda será 

regulamentada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, quando esta for 

constituída.  

A seguir, iniciaremos a análise mais aprofundada das contribuições da Legislação 

Brasileira de Proteção de Dados Pessoais a partir do entendimento do que representa o direito 

do titular à portabilidade dos dados pessoais para outras empresas, e como isso deve contribuir 

para a eliminação de barreiras de entrada nos mercados de dados pessoais.  

 

1. Direito à portabilidade dos dados pessoais 

 

Dentre os direitos garantidos ao titular dos dados pessoais pelo artigo 18, da Lei 

13.709/2018, está o direito à portabilidade dos dados pessoais, previsto no inciso V, e definido 

como a possibilidade de o titular dos dados obter do responsável pelo tratamento de dados, a 

qualquer momento, mediante requisição, a portabilidade de todos os seus dados pessoais para 

outro fornecedor de serviços ou produtos, observados os segredos comercial e industrial214. 

 A criação dessa obrigação tem os objetivos de proteger o titular dos dados pessoais do 

já mencionado lock-in effect, quando os usuários de determinada plataforma digital sentem 

                                                      
214 “Em linhas gerais, o direito refere-se à possibilidade de obter seus dados de forma estruturada de forma a que 

possam ser transmitidos para outro responsável pelo tratamento”. MALDONADO, Viviane Nóbrega. Diretos dos 

titulares de dados. In MALDONADO, Viviane Nóbrega; OPICE BLUM, Renato. Comentários ao GDPR: 

Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 104. 
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dificuldade de substituí-la por outra equivalente e acabam engessados ou aprisionados à 

utilização daquele produto ou serviço, mas também de proteger a concorrência, diminuindo as 

barreiras para entrada no mercado, já que a concentração de bases de dados pode agora ser 

distribuída, de acordo com a preferência do consumidor.   

 A lei brasileira de proteção de dados determinou que a Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados Pessoais deverá regulamentar a aplicação, extensão, e padrões de funcionamento, na 

prática, da portabilidade dos dados pessoais215, o que detalhará os deveres e obrigações dos 

responsáveis pelo tratamento dos dados em terrítório nacional.   

 Em âmbito europeu, a portabilidade dos dados pessoais também é prevista e já está 

regulamentada. A European Data Protection Board (EDPB)216, órgão responsável por garantir 

o respeito à legislação de proteção de dados (GDPR) e a sua aplicação consistente na União 

Europeia, emitiu as Guidelines on the right to data portability217 (Diretrizes sobre o direito à 

Portabilidade de Dados), as quais determinam que o direito à portabilidade de dados pessoais 

deve ser atendido de forma estruturada, em formato inteligível e de uso comum, seja para uso 

pelo titular dos dados pessoais, seja para uso por outros responsáveis pelo tratamento dos dados. 

Por exemplo, um titular de dados pode se interessar em obter informações sobre o seu histórico 

de músicas ouvidas em um aplicativo de músicas via streaming, para saber quantas vezes ouviu 

determinada música ou para decidir quais músicas gostaria de comprar ou ouvir em outra 

plataforma, pertencente a um concorrente.  

 As Diretrizes Europeias identificam o direito à portabilidade como uma ferramenta 

                                                      
215 Conforme artigo 18, inciso V, da Lei 13.709/2018: “portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou 

produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observados os 

segredos comercial e industrial”. 
216 A EDPB é o órgão da União Europeia encarregado de aplicar a Regulação Geral de Proteção de Dados (GDPR) 

a partir de 25.05.2018. O órgão é formado pelos responsáveis por cada Autoridade Nacional de Proteção de Dados 

e pelos representantes da Autoridade Europeia de Supervisão da Proteção de Dados Pessoais. O órgão deve garantir 

que as leis de proteção de dados sejam aplicadas de forma consistente pela União Europeia, bem como que as 

Autoridades Nacionais de Proteção de Dados cooperem entre si. O órgão não só emitirá diretrizes de interpretação 

dos conceitos chave da GDPR, mas também emitirá decisões e resolverá conflitos de aplicação da lei sobre 

situações de tratamento e transferência internacional de dados, garantindo a aplicação e a interpretação uniforme 

da lei e evitando que casos similares sejam tratados de forma diferente a depender da jurisdição. Tradução nossa. 

“The EDPB is an EU body in charge of the application of the General Data Protection Regulation (GDPR) as of 

25 May 2018. It’s made up of the head of each DPA and of the European Data Protection Supervisor (EDPS) or 

their representatives. (…) It will help ensure that the data protection law is applied consistently across the EU and 

work to ensure effective cooperation amongst DPAs. The Board will not only issue guidelines on the interpretation 

of core concepts of the GDPR but also be called to rule by binding decisions on disputes regarding cross-border 

processing, ensuring therefore a uniform application of EU rules to avoid the same case potentially being dealt 

with differently across various jurisdictions.” Tradução livre. Disponível em: <https://ec.europa.eu/info/law/law-

topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/enforcement-and-sanctions/enforcement/what-

european-data-protection-board-edpb_en> Acesso em 13 out. 2019. 
217 Endossando as Guidelines emitidas pelo grupo de estudos do artigo 29 (Working Party 29) existente antes da 

vigência da GDPR. Disponível em: < https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611233> 

Acesso em 13 out. 2019. 
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importante para suportar o fluxo livre de informações entre as empresas e fortalecer a 

competição entre as empresas, facilitando ao titular a troca entre diferentes fornecedores de 

produtos e serviços, bem como estimulando a inovação e o desenvolvimento de novos serviços 

e produtos no contexto da economia digital. Trata-se, portanto, de uma estratégia singular de 

mercado que almeja reequilibrar a distribuição de poder (e de dados) entre as empresas (do 

mesmo setor ou não), e entre empresas e titulares218. 

De acordo com a GDPR, as empresas deverão portar os dados para outras empresas, a 

pedido do titular dos dados, sem a imposição de obstáculos ou barreiras219, o que poderá ser 

objeto de investigação e punição pela respectiva Autoridade de Proteção de Dados, caso ocorra. 

Inclusive, a consideranda 68 da Regulamentação220 recomenda que os responsáveis pelo 

tratamento de dados invistam em tecnologias de transmissão das informações, como APIs 

(Application Programming Interfaces), criando mecanismos de interoperabilidade de 

informações para garantir a segurança e a integridade das transações de portabilidade. 

Por esse mesmo motivo, a portabilidade dos dados deverá ser facilitada e não poderá ser 

cobrada do titular, nos termos do artigo 12 da GDPR221, a não ser que reste demonstrado abuso 

ou a requisição repetitiva, excessiva e desproporcional de informações. De qualquer forma, 

acredita-se que deverão ser mínimas as oportunidades em que as empresas conseguirão 

justificar a recusa do fornecimento das informações sem a cobrança de uma taxa. 

                                                      
218 Disponível em: <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611233> Acesso em 13 

out. 2019. 
219 Conforme artigo 20, da GDPR, o qual versa que: “1. O titular dos dados tem o direito de receber os dados 

pessoais que lhe digam respeito e que tenha fornecido a um responsável pelo tratamento, num formato estruturado, 

de uso corrente e de leitura automática, e o direito de transmitir esses dados a outro responsável pelo tratamento 

sem que o responsável a quem os dados pessoais foram fornecidos o possa impedir, se: a) o tratamento se basear 

no consentimento dado nos termos do artigo 6.o, n.o 1, alínea a), ou do artigo 9.o, n.o 2, alínea a), ou num contrato 

referido no artigo 6.o, n.o 1, alínea b); e b) O tratamento for realizado por meios automatizados. 2. Ao exercer o 

seu direito de portabilidade dos dados nos termos do n.o 1, o titular dos dados tem o direito a que os dados pessoais 

sejam transmitidos diretamente entre os responsáveis pelo tratamento, sempre que tal seja tecnicamente possível. 

3.   O exercício do direito a que se refere o n.o 1 do presente artigo aplica-se sem prejuízo do artigo 17.o. Esse 

direito não se aplica ao tratamento necessário para o exercício de funções de interesse público ou ao exercício da 

autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento. 4.   O direito a que se refere o n.o 1 não 

prejudica os direitos e as liberdades de terceiros”. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679> Acesso em 19 out. 2019. 
220 Nos termos da consideranda n. 68, da GDPR: “Para reforçar o controlo sobre os seus próprios dados, sempre 

que o tratamento de dados pessoais for automatizado, o titular dos dados deverá ser autorizado a receber os dados 

pessoais que lhe digam respeito, que tenha fornecido a um responsável pelo tratamento num formato estruturado, 

de uso corrente, de leitura automática e interoperável, e a transmiti-los a outro responsável. Os responsáveis pelo 

tratamento de dados deverão ser encorajados a desenvolver formatos interoperáveis que permitam a portabilidade 

dos dados. Esse direito deverá aplicar-se também se o titular dos dados tiver fornecido os dados pessoais com base 

no seu consentimento ou se o tratamento for necessário para o cumprimento de um contrato”. Disponível em: 

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679> Acesso em 19 out. 2019 
221 Artigo 12, item 5, da GDPR: “As informações fornecidas nos termos dos artigos 13.o e 14.o e quaisquer 

comunicações e medidas tomadas nos termos dos artigos 15.o a 22.o e 34.o são fornecidas a título gratuito”. 

Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679> Acesso em 19 out. 

2019 
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Para que o direito à portabilidade dos dados beneficie a concorrência, mas não torne 

desinteressante o investimento em tecnologias e na inteligência de tratamento de dados para a 

extração de informações valiosas para o mercado, as Diretrizes Europeias delimitam os dados 

que devem ser transferidos para empresas terceiras. Para tanto, estabelece que deverão ser 

portados os dados pessoais providos pelo titular, usuário da aplicação, à plataforma (dados 

cadastrais, dados de navegação ou de atividade na plataforma). E não deverão ser portados 

aqueles dados que, apesar de pessoais, são inferidos ou derivados da aplicação de inteligência 

de tratamento de dados pessoais, tais como resultados de análises comportamentais ou 

financeiras por meio de algoritmos programados pelo responsável pelo tratamento222. O mesmo 

se aplica para informações protegidas por propriedade intelectual ou por segredo comercial. 

O direito à portabilidade contribui para o equilíbrio e para a saúde do mercado, pois, 

como vimos, empresas podem adotar como estratégia a limitação da possibilidade de 

compartilhamento dos dados dos usuários com empresas terceiras, criando custos para a troca 

de fornecedor (switching costs), o que influencia no aprisionamento do usuário à plataforma 

(lock-in effect). Os mencionados custos da troca de fornecedor podem se dar em razão de um 

investimento efetivamente realizado na plataforma, o qual teria que ser duplicado em caso de 

troca por outra plataforma, mas também em razão da vedação ou limitação da portabilidade dos 

dados, tendo em vista o nível de dificuldade para a portabilidade, o que acarretaria em perda de 

tempo para o usuário, ou a perda de qualidade na experiência que os usuários teriam, caso outra 

plataforma tivesse que recomeçar a coleta de dados dos usuários de um ponto de partida zero. 

A exemplo do exposto acerca dos custos de troca, o Facebook não permite que os dados 

dos seus usuários sejam extraídos da rede social por meio do uso do navegador da Google, 

“Google Chrome”, mais especificamente na função “exportar amigos”, o que poderia facilitar 

a migração de um usuário da rede social “facebook.com” para uma rede social administrada 

pela Google. Na prática, os usuários devem reinserir todos os seus amigos, vídeos ou 

publicações na outra plataforma escolhida, caso pretendam migrar de serviço, o que faz com 

que se mantenham na rede social em que se encontram, mesmo que surja uma rede social mais 

interessante em termos de privacidade e de funcionalidades223. Os obstáculos criados para a 

                                                      
222 Disponível em: <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611233> Acesso em 13 

out. 2019. 
223 GRAEF, Inge; VERSCHAKELEN, Jeroen; VALCKE, Peggy. Putting the right to data portability into a 

competition law perspective. 2013. p. 06. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/281092445_Putting_the_right_to_data_portability_into_a_competitio

n_law_perspective> Acesso em 10 out. 2019.  



97 
 

 

troca de plataformas digitais pelos titulares dos dados também são identificados como um 

problema concorrencial.  

Sobre o assunto, o Vice-Presidente da Comissão Europeia da Concorrência, Joaquín 

Almunia, se manifestou indicando que o direito à portabilidade de dados ajudará a minimizar 

as barreiras de entrada no mercado, provendo a harmonização e a proteção legal aos titulares 

dos dados, além de estimular o crescimento da economia, a inovação e a criação de empregos. 

O Comissário entende que um mercado saudável e competitivo depende da portabilidade dos 

dados entre as empresas, sem a imposição de dificuldades ou custos, permitindo o trânsito dos 

dados e dos consumidores entre as plataformas, sem restrições224. 

A violação do direito à portabilidade dos dados pode gerar a aplicação de sanções por 

parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados responsável pela circunscrição do agente 

econômico, mas também por parte das Autoridades Concorrenciais, tendo em vista a potencial 

violação do artigo 102, do Tratado de Funcionamento da União Europeia (Treaty on the 

Functioning of the European Union – TFEU), o qual proíbe o comportamento abusivo de 

empresas que exercem dominação de mercado225. Como os exemplos de condutas abusivas 

contidos no artigo 102 não são exaustivos, a recusa do exercício ao direito à portabilidade 

poderia ser vista como uma forma de conduta exclusionária e abusiva, impedindo a entrada de 

empresas em um determinado mercado relevante e aumentando a concentração econômica226.   

Ademais, conforme defendem Vanberg e Ünver227, no mercado digital os dados são 

considerados recursos essenciais para o desenvolvimento de novos negócios, cabendo a 

                                                      
224 Tradução nossa: “The data-protection reform will help remove real and perceived barriers to the internal market 

by providing harmonized legal protection. This will benefit consumers and companies alike. A stronger, simpler 

and clearer data-protection framework will encourage companies to get the most out of the digital Single Market. 

When the new Regulation becomes operational it will foster economic growth, innovation and job creation – and 

it will do so at no cost. As I said, the proposed Regulation aims to ensure the ‘right of portability’. This means that 

users should be able to move their personal data from one company to another without hassle and undue costs. I 

believe that a healthy competitive environment in these markets requires that consumers can easily and cheaply 

transfer the data they uploaded in a service onto another service. The portability of data is important for those 

markets where effective competition requires that customers can switch by taking their own data with them. In 

those markets that build on users uploading their personal data or their personal content, retention of these data 

should not serve as barriers to switching. Customers should not be locked in to a particular company just because 

they once trusted them with their content.” Disponível em: <https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-

860_en.htm> Acesso em 13 out. 2019. 
225 GRAEF, Inge; VERSCHAKELEN, Jeroen; VALCKE, Peggy. Putting the right to data portability into a 

competition law perspective. 2013. p. 07. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/281092445_Putting_the_right_to_data_portability_into_a_competitio

n_law_perspective> Acesso em 10 out. 2019. 
226 VANBERG, Ayser Diker; ÜNVER, Mehmet Bilal. The right to data portability in the GDPR and EU 

competition law: odd couple or dynamic duo? European Journal of Law and Technology. 2017. p. 08. Disponível 

em: https://arro.anglia.ac.uk/701565/1/Diker%20Vanberg_2017.pdf> Acesso em 13 out. 2019. 
227 “The essential facilities doctrine is often encountered in relation to refusal to supply (deal) cases and refusal to 

license cases. The doctrine of the essential facilities originates in US antitrust law. It can be traced back to the 

United States v Terminal Railroad Association case of 1912. The term essential facility often comes into play 
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aplicação, por analogia, da doutrina econômica e concorrencial das “infra-estruturas essenciais” 

(essential facilities doctrine). Também conhecida como doutrina do “bem de produção 

essencial”228 uma essential facility consiste em um recurso imprescindível para a atividade 

econômica, de forma que o agente econômico não consegue sustentar a sua competitividade 

sem acesso ao recurso, abalando a sua capacidade de permanecer no mercado. 

Originalmente aplicada para remediar casos em que agentes econômicos abusavam de 

sua posição dominante para dificultar ou impedir o acesso de concorrentes a infraestruturas 

físicas como portos, aeroportos e ferrovias, para que estes enfrentassem dificuldades em obter 

ou comercializar produtos ou seviços, esta doutrina seria, no mercado atual, adaptada para 

garantir o acesso a estruturas baseadas em dados pessoais. Destacamos229: 

 
Ao aplicarmos a doutrina das infra-estruturas essenciais ao contexto do direito à 

portabilidade dos dados pessoais, podemos argumentar que se uma empresa que 

exerce posição dominante restringe o acesso a dados que são indispensáveis para que 

outras empresas acessem o mercado, e essa empresa se recusa a transferir esses dados, 

essa elimina toda a potencial competição.  

 

Assim, considerando que os dados concentrados pelo agente econômico podem impedir 

os competidores de obter os dados que estes precisam para entrar e performar no mercado, 

parece adequada a aplicação da doutrina das infra-estruturas essenciais230, por analogia, 

viabilizando o acesso aos dados, considerando que essa seja a vontade declarada pelo titular 

                                                      
where an undertaking seeks access to a physical infrastructure such as a port, airport, railway network or pipeline 

and when access to the physical infrastructure cannot be reasonably duplicated for technical, legal or economic 

reasons. In this regard, an obligation regarding 'duty to deal' or 'duty to share essential facilities' arises only if the 

competitor cannot obtain the goods and services in question elsewhere and cannot build or invent them itself, and 

unless the facility owner has legitimate business justification for the refusal. Hence, the 'essentiality' is the most 

controversial problem in the applicability of the essential facilities doctrine, which adds some difficulties to the 

traditional 'dominant position' test. The doctrine might also be useful for technology markets and in network 

industries where a company controls crucial intellectual property or holds data. Hence, it might be argued that if 

the personal data held by a company is crucial to facilitate market access for other players in a specific industry 

such as online social networks, online search and online advertising the doctrine of essential facilities might be 

relevant.” Idem, Ibidem. 
228 Conforme SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e concorrência: estudos e pareceres. São Paulo: Malheiros, 

2002. p. 140. 
229 Idem, Ibidem. p. 09. Tradução nossa: “In applying the essential facilities doctrine to the context of data 

portability, it can be argued that if a dominant company holds specific data that are indispensable for other 

undertakings to enter a new market, and the dominant company's refusal to transfer that data eliminates all potential 

competition, then, in the absence of objective justifications, Article 102 TFEU could be relied on. Thus EU 

competition law emerges as a potential instrument for enforcing data portability objectives in the European Union 

in an effective way.” 
230 Já há histórico de aplicação da doutrina das infra-estruturas essenciais para a exigência do compartilhamento 

de dados entre empresas, viabilizando a atividade econômica, porém, em razão de determinação judicial nesse 

sentido, e não em razão do exercício do direito à portabilidade. Nesse sentido, vide decisão da Corte Inglesa: 

Judgment of 21 December 2005. Attheraces Ltd & Anr and The British Horseracing Board & Anr [2005] EWHC 

3015 (Ch). Disponível em: <https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff7b460d03e7f57eb15e8> Acesso em 

10 out. 2019. 
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dos dados, por meio do seu consentimento. O mecanismo disponibilizado pelas legislações 

europeia e brasileira de proteção de dados para o acesso aos dados é o direito à portabilidade 

dos dados pessoais. 

A doutrina e a legislação brasileira de defesa da concorrência, como vimos no Capítulo 

anterior, também podem ser interpretadas de forma a abarcar os abusos praticados por meio do 

tratamento dos dados pessoais no conceito de abuso econômico, quando esse ocorrer. Os novos 

cenários econômicos da era digital demandam, no entanto, dedicação ao estudo do 

funcionamento desses mercados, os quais possuem as suas próprias características,  para 

garantir a correta investigação e aplicação das normas de controle econômico. 

A interseção das matérias do direito à proteção dos dados pessoais e do direito 

econômico e concorrencial ocorrerá naturalmente quando ocorrerem casos concretos de abuso 

econômico em razão da negativa de atendimento ao direito à portabilidade dos dados pessoais. 

Essa situação exigirá das autoridades de controle o diálogo para a análise do ilícito sob as 

diferentes perspectivas, para a correta remediação dos prejuízos ocasionados aos titulares dos 

dados e ao mercado, e inclusive para que não haja sobreposição ou abuso na aplicação das 

multas ou penalidades correspondentes às infrações.  

Principalmente em um país como o Brasil, em que a legislação de defesa da 

concorrência é mais madura que a legislação de proteção de dados pessoais, a cooperação entre 

as Autoridades se mostra fundamental para garantir o respeito, a efetividade e o cumprimento 

aos direitos à proteção de dados, como o direito à portabilidade dos dados pessoais. Ao 

reconhecer a importância deste direito para a manutenção de um mercado equilibrado e 

saudável, a Autoridade Concorrencial colaborará, indiretamente, para a criação da cultura da 

proteção dos dados pessoais no país, gerando credibilidade para a nova legislação, o que tende 

a beneficiar ambas as matérias e colaborar para um ambiente de segurança jurídica. 

A seguir, estudaremos como se dará a criação da Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados no Brasil e verificaremos como esta pode colaborar para a investigação e o combate à 

violação dos direitos dos titulares dos dados, mas também para a repressão de abusos 

econômicos baseados no tratamento de dados pessoais, analisando, ao final, como as 

Autoridades de Controle estrangeiras vem interagindo para a investigação de casos em que as 

matérias convergem e para a punição efetiva dessas infrações. 
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2. Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais  

 

A criação e atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) 

também deve contribuir para o combate ao abuso do poder econômico, por meio da 

regulmentação, da fiscalização e da auditoria de atividades econômicas que envolvem o 

tratamento dos dados pessoais.  

A ANPD foi criada pela legislação geral de proteção de dados brasileira como órgão da 

administração pública federal, integrante da Presidência da República, sendo assegurada a sua 

autonomia técnica e decisória231, o que consideramos fundamental para garantia da 

imparcialidade na tomada de suas decisões, tendo em vista que fiscalizará o poder privado e o 

poder público232. 

Dentre as suas funções, a Autoridade deverá construir no país, por meio de sua atuação, 

uma cultura de proteção de dados pessoais, tanto para que os titulares saibam quais são e como 

exercer os seus direitos, quanto para que as empresas se conscientizem da importância e se 

preocupem com o respeito à legislação, inserindo naturalmente nos seus negócios o conceito da 

privacidade e da proteção dos dados desde a concepção de suas ideias, produtos e serviços, e 

não apenas quando auditadas ou sancionadas pela Autoridade.  

Para isso, a Autoridade deverá emitir regulamentações, políticas e estudos, baseados nas 

melhores práticas nacionais e internacionais de privacidade e proteção de dados, sempre que 

possível ouvindo as empresas que realizam o tratamento de dados pessoais e os membros da 

sociedade233 que possam contribuir, prezando que a sua intervenção seja mínima234 e adequada 

ao bom funcionamento do mercado. 

                                                      
231 Conforme artigos 55-A, da Lei 13.709/2018: Fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de 

Proteção de Dados (ANPD), órgão da administração pública federal, integrante da Presidência da República. § 1º 

A natureza jurídica da ANPD é transitória e poderá ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da 

administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada à Presidência da 

República. § 2º A avaliação quanto à transformação de que dispõe o § 1º deste artigo deverá ocorrer em até 2 (dois) 

anos da data da entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. E também, artigo 55-B, o qual atesta que é 

assegurada autonomia técnica e decisória à ANPD.  
232 Tendo em vista que a Legislação de Proteção de Dados Brasileira se aplica tanto ao poder privado quanto ao 

poder público, questiona-se se o vínculo da ANPD à Presidência da República poderá mitigar a sua imparcialidade 

em relação à tomada de decisões atreladas à fiscalização e sanção de eventuais práticas abusivas praticadas por 

entes públicos. 
233 Conforme inciso XIV, do artigo 55-J da lei, o qual versa que a Autoridade deverá: “ouvir os agentes de 

tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e 

planejamento”.                
234 Art. 55-J, §1º: “Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de 

tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a ANPD deve observar a exigência de mínima 

intervenção, assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no art. 170 da 

Constituição Federal e nesta Lei”.                

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art170
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A preocupação com a sustentação dos negócios e do mercado é frequentemente 

demonstrada no texto da lei, o qual declara que a Autoridade deverá zelar pelo respeito à 

proteção dos dados pessoais dos titulares tanto quanto pelo respeito ao segredo empresarial e 

industrial das empresas, visando proteger o mercado e garantir o desenvolvimento econômico 

e tecnológico235. Há menção, também, à necessidade de editar normas, orientações e 

procedimentos simplificados e diferenciados para que microempresas e empresas de pequeno 

porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se 

autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se à lei236.           

Faz parte do dever de fiscalização da Autoridade Nacional a realização de auditorias237, 

ou a determinação de sua realização, para verificação do cumprimento das obrigações 

determinadas pela Lei, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelas empresas. A 

exigência da elaboração de relatórios de auditoria pelas empresas, como veremos no próximo 

tópico, também facilitará a verificação do compliance pela Autoridade, inclusive a respeito de 

eventuais abusos econômicos praticados pelos agentes de tratamento de dados.  

Ao analisar a violação dos direitos de titulares, a Autoridade deverá levar em 

consideração os seguintes aspectos, não limitantes: (i) causa, ou é suscetível de causar, danos, 

prejuízos ou transtornos a pessoas; (ii) tem, ou é suscetível de ter, um efeito real em termos de 

limitação dos direitos ou negação de oportunidades; (iii) afeta, ou é suscetível de afetar, a saúde, 

o bem-estar ou a paz de espírito das pessoas; (iv) afeta, ou é suscetível de afetar a situação 

financeira ou econômica ou as circunstâncias das pessoas; (v) deixa pessoas expostas a 

situações de discriminação ou tratamento abusivo; (vi) implica a análise das categorias especiais 

de dados ou de outros dados intrusivos, particularmente dados pessoais de crianças; (vii) causa, 

ou é suscetível de causar, uma alteração significativa no comportamento das pessoas; (viii) tem 

consequências improváveis, imprevistas ou indesejáveis para as pessoas; (ix) cria embaraço ou 

outros resultados negativos, incluindo danos à reputação; ou (x) implica o tratamento de um 

vasto leque de dados pessoais238.   

Ao detectar alguma irregularidade, a Autoridade poderá celebrar compromisso com o 

responsável pelo tratamento para eliminar a irregularidade, incerteza jurídica ou situação 

                                                      
235 Essa correlação é feita frequentemente na legislação, mas a título de exemplo, mencionamos os incisos I a IV, 

do artigo 55-J, da Lei 13.709/2018. 
236 Conforme inciso XIII, da Lei, o qual versa que a Autoridade deverá: editar regulamentos e procedimentos sobre 

proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para 

os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais 

previstos nesta Lei.               
237 Nos termos do inciso XVI, do artigo 55-J, da Lei 13.709/2018. 
238 MALDONADO, Viviane Nóbrega; OPICE BLUM, Renato. Comentários ao GDPR: Regulamento Geral de 

Proteção de Dados da União Europeia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. P. 238-239. 
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contenciosa no âmbito de processos administrativos239 ou aplicar as sanções previstas na Lei, 

tais como: advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas; multa de 

até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou 

conglomerado no Brasil no seu último exercício, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 

(cinquenta milhões de reais) por infração; multa diária, observado o limite mencionado; 

publicização da infração; bloqueio dos dados pessoais ou eliminação dos dados pessoais a que 

se refere a infração240. 

Ao fiscalizar ou auditar um agente de tratamento suspeito de praticar abusos no 

tratamento de dados pessoais, a Autoridade de Proteção de Dados Pessoais deverá verificar se 

o ato econômico praticado afeta o titular dos dados, e se, como consequência, verificar que os 

mesmos atos causam prejuízo ao mercado ou à concorrência, notificar a Autoridade 

Concorrencial para que haja cooperação nas investigações241.  

Nesse sentido, a Lei de Proteção de Dados prevê, nos incisos IX e XXIII, do artigo 55-

J, que compete à ANPD: 

 
IX - promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais 

de outros países, de natureza internacional ou transnacional; e (...) 

XXIII - articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas 

competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais 

sujeitas à regulação. 

 

A legislação, nesse aspecto, está alinhada com as melhores práticas e com a realidade 

internacional, tendo em vista a cooperação já demonstrada entre autoridades de proteção de 

dados pessoais e autoridades concorrenciais internacionais em investigações anteriores de casos 

de abuso econômico praticado por meio do tratamento de dados pessoais. 

Conforme vimos no Capítulo II deste trabalho, recentemente, a European Data 

Protection Board (órgão máximo e centralizador de todas as Autoridades Europeias de 

Proteção de Dados) emitiu um comunicado público242 em que defendeu a sua participação 

na investigação da Comissão Europeia sobre os impactos para a Concorrência no Mercado 

Europeu, em razão da possibilidade de a aquisição do Shazam pela Apple causar uma 

concentração de bases de dados e de poder econômico capaz de prejudicar os titulares dos 

                                                      
239 Conforme disposto no inciso XVII, do artigo 55-J, da Lei 13.709/2018. 
240 Art. 52, da Lei 13.709/2018. 
241 Eventuais reclamações de titulares tamém deverão ser recebidas e processadas pela Autoridade, a qual interagirá 

com a empresa responsável pelo potencial descumprimento da lei, visando a mitigação, remediação ou a punição 

da prática, nos termos do inciso V, da Lei 13.709/2018.   
242 Vide Statement of the EDPB on the data protection impacts of economic concentration. Disponível em:  

<https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_economic_concentration_en.pdf> Acesso em 

19 out. 2019. 
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dados, o consumo e o mercado.  

A EDPB declarou ser essencial a cooperação entre Autoridades para avaliar as 

implicações econômicas a longo prazo, da violação dos direitos dos consumidores e da 

regulação de proteção dos dados pessoais, sempre que uma fusão ou aquisição entre grandes 

empresas for proposta, especialmente no setor da tecnologia. Destacou que o aumento da 

concentração econômica nos mercados digitais tem o potencial de ameaçar os direitos à 

proteção de dados pessoais de titulares, assim como a liberdade de escolha de consumidores 

dos serviços digitais, gerando a necessidade de avaliar o potencial abuso de posição 

dominante pelas empresas que acumulam poder informacional. 

Apesar se as Autoridades de Proteção de Dados Pessoais avaliarem impactos atrelados 

à privacidade, liberdade escolha e consumo, esses temas não são desconectados dos reflexos 

econômicos analisados pelas Autoridades Concorrenciais. Pelo contrário, se os impactos 

forem analisados em conjunto, a remediação ou a mitigação dos efeitos negativos ao mercado 

e à população tendem a ser mais efetivos.   

Assim, tendo em vista que a Legislação de Proteção de Dados brasileira terá impactos 

econômicos importantes no cenário econômico do país, há a expectativa e a necessidade de 

interação da ANPD com o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), com outras 

Autoridades Concorrenciais globais, ou com autoridades de controle correlatas, a depender dos 

impactos particulares detectados no caso concreto investigado. Essas interações já ocorrem 

atualmente por parte do CADE. Conforme explica Leonardo Rocha e Silva243: 

  
O CADE atuamente interage de forma sistemática com várias agências 

reguladoras, como ANATEL, ANEEL, ANP, ANTT, ANCINE, por exemplo. Hoje, 

os modelos de interação (incluindo a intensidade, a forma e a frequência dos 

contatos) das agências reguladoras com o CADE variam bastante. Há interações 

estabelecidas em leis federais e regulamentos com dispositivos específicos sobre a 

forma de atuação do CADE e de certas agências (que inclusive dispõem de 

unidades específicas), mas há também modelos de interação mais fluidos, baseados 

em acordos de cooperação com regras mais amplas sobre a troca de informações e 

experiências que possam resultar em análises mais completas pelo CADE.   

 

As interações entre Autoridades não necessariamente precisam ocorrer somente em 

cenários de investigação de potenciais irregularidades, mas também para a atuação 

preventiva, firmando compromissos de compartilhamento de informações, emissão de 

relatórios, estudos, pesquisas, realização de projetos, dentre outras iniciativas de cartáter 

                                                      
243 ROCHA E SILVA, Leonardo. Proteção de dados, defesa da concorrência, ANPD e CADE: considerações sobre 

coordenação entre agentes públicos e segurança jurídica. 2019. Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI298556,81042-

Protecao+de+dados+defesa+da+concorrencia+ANPD+e+CADE+consideracoes> Acesso em 10 out. 2019. 
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educacional e aculturador. 

Conclue-se, portanto, que a ANPD pode, e está autorizada por lei para tanto, contribuir 

com as demais autoridades de controle e agências reguladoras na investigação de 

irregularidades que estejam, de alguma forma, atreladas à proteção de dados pessoais , bem 

como na emissão de pareceres técnicos especializados, na comunicação de ilícitos para que 

as autoridades adotem as providências cabíveis, dentre outras possibilidades de atuação 

coordenada, que só têm a contribuir para um ambiente de segurança jurídica e coerência na 

fiscalização e na aplicação de sanções244. 

Importante relembrar que a LGPD tem como um de seus pilares de sustentação a 

garantia do desenvolvimento econômico, da tecnologia e da inovação, além da defesa da 

livre iniciativa comercial e da livre concorrência. Portanto, há natural intersecção entre os  

assuntos de natureza econômica com os direitos à privacidade e de proteção de dados 

pessoais, sendo necessária a expertise em ambas as matérias para a melhor condução de 

iniciativas preventivas ou repressivas no âmbito do ANPD.  

Eventual atuação desconectada com o mercado ou com o ecossistema econômico pode 

e provavelmente ocasionará a sobreposição de tarefas ou a tomada de decisões prejudiciais 

à economia e ao próprio propósito da legislação de proteção de dados, a qual tem o objetivo 

de viabilizar a economia baseada em dados pessoais, desde que observados os limites 

impostos pela lei, obrigações dos agentes de tratamento, e o respeito aos direitos dos titulares 

dos dados pessoais. 

 

3. Relatório de Impacto de Proteção aos Dados Pessoais 

 

Com o objetivo de apoiar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais no seu 

papel de fiscalização e auditoria, a Legislação Geral de Proteção de Dados Pessoais prevê, em 

seu artigo 5º, inciso XVII245, a elaboração de relatório de impacto à proteção de dados pessoais, 

sempre que os agentes de tratamento, públicos ou privados, identificarem que um processo de 

                                                      
244 “Considerando que a desburocratização do estado brasileiro é fundamental para permitir o seu 

desenvolvimento econômico, defende-se que a coordenação da atuação do CADE com a ANPD, desde o seu 

nascedouro, tende a gerar mais previsibilidade e segurança jurídica, elementos fundamentais para propiciar o 

aumento do investimento estrangeiro no Brasil. Deve-se trabalhar desde já para a obtenção de eficiências 

administrativas na interação dessas importantes autoridades no curto prazo, bem como para evitar situações 

de desnecessária disputa entre instituições”. Idem, Ibidem.  
245 Artigo 5º. Para os fins dessa lei, considera-se: (...) XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: 

documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem 

gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de 

mitigação de risco. 
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tratamento de dados pessoais oferece riscos para os titulares dos dados pessoais.  

Este relatório tem como uma de suas finalidades obrigar o agente de tratamento a 

analisar os seus processos de negócio, tendo visibilidade de potenciais reflexos negativos 

ocasionados aos titulares dos dados, viabilizando a adoção de medidas de mitigação e 

remediação, visando contornar ou eliminar a possibilidade de violação de direitos.  

Ao realizar tal análise, o agente de tratamento também gera evidências de compliance,  

pois gera documentação que contém a análise dos processos de tratamento de dados pessoais e 

as salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco implementados ou planejados. 

A LGPD determina que o relatório de impacto à proteção de dados pessoais deverá ser 

elaborado sempre que identificados riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais dos 

titulares dos dados, cabendo ressaltar que a ANPD poderá solicitar a disponibilização do 

relatório em outras situações que entender pertinente, tais como: quando o tratamento dos dados 

tiver como fundamento o interesse legítimo246 do agente247; ou quando o processo de negócio 

utilizar dados sensíveis248 dos titulares249. 

A ANPD poderá regulamentar a aplicação do relatório, determinando quais agentes de 

tratamento devem elaborá-lo, bem como qual conteúdo este documento deve apresentar, o que 

deve contribuir para uma fiscalização mais efetiva. Essa regulamentação, vinculada ao poder 

de auditoria concedido à Autoridade, deve mitigar os desafios da investigação dos atos 

irregulares das empresas no mercado digital, tendo em vista a característica silenciosa que esses 

ilícitos carregam diante da execução dos atos por parte de mecanismos tecnológicos e 

computacionais, com pouco envolvimento humano.  

No âmbito da GDPR250, a avaliação de impacto à proteção de dados pessoais (DPIA – 

                                                      
246 Interesse legítimo é definido pela lei como aquele tratamento de dados pessoais que tem como objetivo o apoio 

e promoção de atividades do controlador (vide Artigo 10º, caput e inciso I). 
247 Artigo 10º. (...) § 3º A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de 

dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos 

comercial e industrial. 
248 Artigo 5º. (...) II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião 

política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou 

à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural; 
249 Art. 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de 

dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente a suas operações de tratamento de dados, nos termos de 

regulamento, observados os segredos comercial e industrial. 
250 A GDPR prevê em seu artigo 35, e itens seguintes a realização da avaliação de impacto sobre a proteção de 

dados. Vejamos o disposto no item 1 do referido artigo: “Quando um certo tipo de tratamento, em particular que 

utilize novas tecnologias e tendo em conta a sua natureza, âmbito, contexto e finalidades, for suscetível de implicar 

um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, o responsável pelo tratamento procede, antes 

de iniciar o tratamento, a uma avaliação de impacto das operações de tratamento previstas sobre a proteção de 

dados pessoais. Se um conjunto de operações de tratamento que apresentar riscos elevados semelhantes, pode ser 

analisado numa única avaliação”. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679> Acesso em 19 out. 2019 
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Data Protection Impact Assessment) já foi regulamentada. As Guidelines para a aplicação da 

avaliação de impacto à proteção de dados emitidas pela European Data Protection Board251, 

prevêem que:   

A avaliação de impacto à proteção de dados é uma importante ferramenta de auditoria, 

visto que ajuda os agentes de tratamento não só a atender as exigências da GDPR, mas 

também a demonstrar que medidas de mitigação de riscos apropriadas foram adotadas 

para assegurar o compliance com a regulação. Em outras palavras, o DPIA é um 

processo de construção e demonstração de compliance. 

 

Porém, os requisitos para exigência da avaliação de impacto são diversos daqueles 

previstos pela legislação brasileira. De acordo com a legislação europeia, quando o tratamento 

de dados for realizado por meio de novas tecnologias e em razão de sua natureza, âmbito, 

contexto e finalidades, for suscetível de implicar um alto risco para os direitos e liberdades dos 

titulares dos dados, o responsável pelo tratamento deverá realizar a avaliação, antes de iniciar 

o tratamento. Nos termos do artigo 35, da GDPR, a elaboração do DPIA é obrigatória quando: 

(i) for realizada a análise sistemática e massiva de dados pessoais, incluindo para a geração de 

perfis de usuários; (ii) análise massiva de dados sensíveis ou de condenações penais e infrações 

legais; e (iii) controle sistemático de zonas públicas acessíveis ao público em grande escala.  

A Autoridade de Proteção de Dados Inglesa (ICO – Information Commissioner’s 

Office) fornece uma lista de exemplos dos tipos de tratamento que podem configurar alto risco 

para os titulares dos dados pessoais e, por esse motivo, necessitam ser suportados por um DPIA. 

Abaixo mencionamos alguns exemplos252: 

 

Tipo de 

processamento 

de dados 

Descrição Exemplos não exaustivos de 

aplicação 

Tecnologias 

inovadoras 

Processos envolvendo o uso de novas 

tecnologias ou a nova aplicação de tecnologias 

já existentes (incluindo Inteligência Artificial) 

 

• Inteligência Artificial, machine learning 

e deep learning; 

Veículos conectados e autônomos. 

                                                      
251 A EDPB endossou as conclusões das Guidelines emitidas pelo grupo de estudos do artigo 29 (Article 29 Data 

Protection Working Party). Tradução nossa: “DPIAs are important tools for accountability, as they help controllers 

not only to comply with requirements of the GDPR, but also to demonstrate that appropriate measures have been 

taken to ensure compliance with the Regulation (see also article 24)5. In other words, a DPIA is a process for 

building and demonstrating compliance”. Disponível em: <https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-

detail.cfm?item_id=611236> Acesso em 19 out. 2019. 
252 Tradução realizada pela autora. 
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Negativa de 

prestação de 

serviços 

Decisões sobre o acesso de um indivíduo a um 

produto, serviço, oportunidade ou benefício, 

baseadas em decisões automatizadas (incluindo 

profiling) ou o uso de dados sensíveis. 

Análises de crédito; 

Outros processos de checagem 

relacionados a contratos. 

Análise de 

perfis em larga 

escala 

Qualquer atividade de formação de perfis de 

indivíduos para o oferecimento de produtos ou 

serviços. 

• Oferecimento de Hardware/software 

baseado no monitoramento do estilo de 

vida; 

Oferecimento de vantagens ou 

publicidade em mídias sociais. 

Dados 

biometricos 

Qualquer processamento de dados biométricos 

para o propósito de identificar um indivíduo. 

Sistemas de reconhecimento facial; 

Sistemas de acesso a ambientes 

(identificação de indivíduos); 

• Acesso e controle para verificação de 

identidade para acesso a dispositivos, 

incluindo reconhecimento de voz e de 

digital. 

Verificação de 

dados 

Combinação e comparação de dados pessoais 

obtidos de diversas fontes. 

Prevenção a fraudes; 

Marketing direcionado. 

Segmentação 

de público 

vulnerável, 

como crianças 

ou outros 

vulneráveis. 

Uso de dados pessoais para propósitos de envio 

de marketing direcionado, para o oferecimento 

de serviços online. 

• Brinquedos inteligentes ou conectados; 

Redes sociais 

Fonte: Disponível em: <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-

protection-regulation-gdpr/data-protection-impact-assessments-dpias/examples-of-processing-likely-to-result-in-

high-risk/> Acesso em 19.10.2019. 

 

A Autoridade de Proteção de Dados, no âmbito europeu, poderá determinar 

publicamente a lista de tipos de operações de tratamento de dados que necessitarão de 

elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais.  

Os relatórios deverão conter, minimamente253: 

 
Uma descrição sistemática das operações de tratamento previstas e a finalidade do 

tratamento, inclusive, se for caso disso, os interesses legítimos do responsável pelo 

tratamento; 

Uma avaliação da necessidade e proporcionalidade das operações de tratamento em 

relação aos objetivos; 

Uma avaliação dos riscos para os direitos e liberdades dos titulares dos direitos a que 

se refere o n.o 1; e 

                                                      
253 Conforme artigo 35º, item 7, da GDPR. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679> Acesso em 19 out. 2019. 
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As medidas previstas para fazer face aos riscos, incluindo as garantias, medidas de 

segurança e procedimentos destinados a assegurar a proteção dos dados pessoais e a 

demonstrar a conformidade com o presente regulamento, tendo em conta os direitos e 

os legítimos interesses dos titulares dos dados e de outras pessoas em causa. 

 

  O objetivo é que o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais tenha 

informações suficientes para que o agente de tratamento o utilize como uma ferramenta de 

gestão de riscos, para avaliar se os seus sistemas, websites e aplicações cumprem as normas de 

segurança e privacidade determinadas pela legislação de proteção de dados pessoais254.  

Porém, apesar de o foco dessa ferramenta ser a análise de riscos à privacidade, esta não 

está limitada a identificação dessa espécie de riscos. Ao analisar processos de negócio sob o 

aspecto da proteção dos dados, os agentes de tratamento podem, como consequência, identificar 

outros riscos ou ameaças que necessitam ser mitigados ou remediados, tendo em vista o 

potencial descumprimento de regulamentações nacionais ou a violação de normas e políticas 

de compliance da empresa.  

O processo de avaliação e demonstração de compliance, por si só, pode dar a 

visibilidade para o agente de tratamento da existência de potenciais riscos ao negócio, aos 

consumidores ou ao mercado, tendo em vista a necessidade de análise, da origem, natureza, 

particularidade e gravidade do risco255, influenciando-o a reparar irregularidades identificadas 

ou a adotar uma estratégia de negócio adequada e mais segura para a empresa. 

Ainda que essa constatação não ocorra por parte do agente de tratamento, ao exigir a 

elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, a Autoridade Nacional poderá 

ter visibilidade de irregularidades ou potenciais ameaças ao ordenamento jurídico, relacionadas 

ou não à privacidade, momento em que poderá dar ciência ao agente de tratamento ou às 

Autoridades de Controle correspondentes da ocorrência da violação ou potencial violação da 

                                                      
254 Na legislação brasileira, há a previsão de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados regulamentará as 

medidas mínimas de segurança exigidas para a salvaguarda de dados pessoais em sistemas e bancos de dados. 

Nesse sentido, é o Artigo 46 §1º A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar 

aplicável o disposto no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características 

específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim 

como os princípios previstos no caput do art. 6º desta Lei. 
255 Nos termos da consideranda 84, da GDPR: A fim de promover o cumprimento do presente regulamento nos 

casos em que as operações de tratamento de dados sejam suscetíveis de resultar num elevado risco para os direitos 

e liberdades das pessoas singulares, o responsável pelo seu tratamento deverá encarregar-se da realização de uma 

avaliação de impacto da proteção de dados para determinação, nomeadamente, da origem, natureza, particularidade 

e gravidade desse risco. Os resultados dessa avaliação deverão ser tidos em conta na determinação das medidas 

que deverão ser tomadas a fim de comprovar que o tratamento de dados pessoais está em conformidade com o 

presente regulamento. Sempre que a avaliação de impacto sobre a proteção de dados indicar que o tratamento 

apresenta um elevado risco que o responsável pelo tratamento não poderá atenuar através de medidas adequadas, 

atendendo à tecnologia disponível e aos custos de aplicação, será necessário consultar a autoridade de controlo 

antes de se proceder ao tratamento de dados pessoais. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679> Acesso em 19 out. 2019 
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legislação, visando o aprofundamento das investigações por experts que dominam a matéria em 

evidência, nos termos do explorado no tópico anterior. 

  Outrossim, caso haja acordo entre autoridades para o compartilhamento de 

informações necessárias para investigações, o Relatório de Impacto à Proteção de Dados 

Pessoais poderá ser utilizado, não só pela ANPD, mas por demais Autoridades interessadas e 

competentes para analisar os riscos e ameaças identificadas, provocando eventual instauração 

de processo administrativo para apuração de ilícitos praticados.  

Assim, da mesma forma que o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais serve 

de ferramenta de gestão de riscos para os agentes de tratamento, este serve, para a Autoridade 

Nacional e demais autoridades de controle, como ferramenta de transparência, capaz de dimiuir 

a assimetria de informações entre as empresas e as autoridades, o que geralmente impede ou 

dificulta as investigações de abusos praticados por meio do tratamento de dados pessoais.  

  Ademais, conforme analisamos no Capítulo II deste trabalho, a concentração de dados 

pessoais e a capacidade de processá-los em massa para a criação de perfis de comportamento e 

de personalidade de indivíduos, são os principais fatores que viabilizam a dominação de 

mercado e a prática de abusos econômicos pelos agentes do mercado digital, pois essas 

informações municiam os fenômenos de feedback loop (ou ciclo virtuoso) para o oferecimento 

de produtos e serviços cada vez mais personalizados e de melhor qualidade256. Tais fatores 

também são identificados pelas legislações de proteção de dados como fatores de risco e que 

podem violar as liberdades civis dos titulares dos dados, sendo exigido, nesses cenários, a 

elaboração do Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais. 

Há, nesse aspecto, a identificação de uma necessidade comum das Autoridades de 

Proteção de Dados e Concorrenciais, ou seja, a necessidade da criação de mecanismos para a 

obtenção de informações, com maior transparência, acerca dos processos de tratamento massivo 

de dados, os quais podem ocasionar abusos em relação aos titulares e em relação ao poder 

econômico.  

Em nosso entendimento, o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais deve 

solucionar ou, pelo menos, mitigar a assimetria de informações existente entre agentes de 

tratamento de dados e as autoridades de controle, o que poderá facilitar a fiscalização, a 

investigação, bem como a repressão de irregularidades identificadas.  

  

 

 

                                                      
256 Vide páginas 56-63. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A era digital apresenta diversos e constantes desafios conceituais, nos âmbitos social, 

econômico, político e jurídico. Nesse trabalho, tivemos a oportunidade de compreender como 

a tecnologia computacional, a internet e, mais recentemente, a economia digital baseada em 

dados pessoais, geram discussões jurídicas acerca da aplicação das legislações em um contexto 

globalizado, como juristas e sociólogos conjecturam teorias sobre a criação de uma 

regulamentação específica e transnacional capaz de ser aplicada ao ambiente digital, e como o 

poder legislativo brasileiro reagiu ao cenário das constantes inovações motivadas pelas novas 

tecnologias.  

Ao contextualizar a transformação social vivida na sociedade da informação, 

analisamos como os dados pessoais se transformaram no ativo econômico mais valioso da 

sociedade atual, bem como na origem da assimetria de poder informacional existente entre 

poderes público e privado, e como o tratamento ilimitado desses dados pode ocasionar a 

violação dos direitos fundamentais dos indivíduos, afetando a sua liberdade, direito de escolha 

e de tratamento com igualdade, além de afetar os direitos do consumidor e o bom 

funcionamento do mercado.  

Isso porque, o mercado digital baseado em dados apresenta características particulares, 

tais como os efeitos de rede (network effects), os mercados de dois lados ou múltiplos lados 

(two-sided markets ou multiple-sided markets), o ciclo virtuoso da concentração dos dados 

(feedback loop), a migração natural dos consumidores para as plataformas dominantes (market 

tipping) e o aprisionamento desses usuários aos serviços do agente econômico dominador, em 

razão da impossibilidade de substituição do produto ou do serviço (lock-in effect), bem como 

da impossibilidade de os concorrentes suportarem todos esses efeitos (barreiras de entrada no 

mercado).   

Nesse contexto, foi abordada a problemática analisada nesse trabalho, pois as 

consequências causadas pelo uso das novas tecnologias e pelo tratamento em massa de dados 

pessoais não foram tratadas com a mesma velocidade pelo Direito, acarretando na ocorrência 

de diversos abusos econômicos e prejuízos para a sociedade, os quais motivaram a atuação das 

Autoridades Concorrenciais e de Proteção de Dados Pessoais, em âmbito global, e também 

motivaram a criação de novas regulamentações. 

No primeiro capítulo deste trabalho, tivemos a oportunidade de compreender os fatores 

motivadores e o breve contexto histórico do surgimento do direito à proteção dos dados pessoais 

e da criação das regulamentações e convenções internacionais sobre o tema, demonstrando a 



111 
 

 

maturidade da regulamentação europeia em relação à brasileira, mas também abordando os 

avanços legislativos nacionais, em um primeiro momento por meio da edição de legislações 

esparsas e, mais recentemente, por meio da promulgação de uma legislação de proteção de 

dados pessoais nacional. 

Na sequência, abordamos no segundo capítulo deste trabalho, como o abuso do poder 

econômico se manifesta no mercado digital, analisando brevemente casos concretos de abusos 

econômicos praticados em âmbito internacional, que acarretaram em práticas de dominação de 

mercado ou de abuso de posição dominante, e incitaram a manifestação das autoridades de 

controle, as quais se empenharam na compreensão da nova realidade mercadológica digital, 

cooperaram entre si, e exercitaram a interpretação ampliada das regulamentações 

concorrenciais e de proteção de dados pessoais existentes, para garantir que os abusos fossem 

investigados e, em alguns casos, sancionados.  

Verificamos, também, como a Autoridade Concorrencial brasileira, o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), vem se posicionando frente a essa nova 

realidade digital, por meio da adaptação da sua metodologia de investigação de condutas 

anticoncorrenciais, buscando interação e cooperação com outras autoridades de controle, em 

razão da multidisciplinariedade e desafios apresentados pelas novas tecnologias. 

No terceiro e último capítulo, analisamos as principais disposições da Legislação Geral 

de Proteção de Dados Pessoais brasileira (Lei 13.709/2018), sob o foco da sua colaboração para 

o desenvolvimento econômico sustentável e para o combate de abusos econômicos cometidos 

em razão do tratamento irregular dos dados pessoais. 

Vimos que a inserção do direito à portabilidade dos dados pessoais na legislação 

brasileira, poderá colaborar para a proteção do titular dos dados pessoais do lock-in effect, ou 

seja, do aprisionamento dos usuários a um fornecedor, em razão da impossibilidade de 

substituição de produtos e serviços, pela inexistência de concorrentes capazes de oferecer a 

mesma qualidade ou experiência ao consumidor. Isso porque, os dados pessoais podem ser 

considerados um “bem de produção essencial” no mercado digital, e a possibilidade de 

portabilidade dos dados pessoais de uma plataforma para a outra, tende a diminuir as barreiras 

de entrada no mercado, protegendo a concorrência, já que a concentração de bases de dados 

pode agora ser distribuída, de acordo com a preferência do consumidor.   

Além disso, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) 

também deve contribuir para o combate ao abuso do poder econômico, tendo em vista a 

competência para a regulmentação, fiscalização e o poder de auditoria, que poderão ser 

exercidos frente à atividades econômicas que envolvem o tratamento dos dados pessoais. A 
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ANPD deverá construir no país uma cultura de proteção de dados pessoais, emitir políticas e 

estudos, baseados nas melhores práticas nacionais e internacionais, prezando que a sua 

intervenção no mercado seja mínima e para que não viole os segredos empresarial e industrial 

das empresas, visando proteger o mercado e garantir o desenvolvimento econômico e 

tecnológico.  

Ainda, vimos que a ANPD está autorizada pela legislação a cooperar com demais 

autoridades de controle, nacionais e internacionais, em casos de verificação de práticas de 

abusos por meio do tratamento de dados pessoais, caso estas acarretem em consequências de 

outras naturezas. Poderá, portanto, caso verifique a ocorrência de potenciais abusos 

econômicos, notificar a Autoridade Concorrencial competente, motivando investigações 

administrativas, garantindo uma atuação coordenada, que só têm a contribuir para um 

ambiente de segurança jurídica e coerência na fiscalização e na aplicação de sanções, além 

de evitar a sobreposição de tarefas.  

  Outrossim, caso haja acordo entre autoridades para o compartilhamento de 

informações necessárias para as investigações, o Relatório de Impacto à Proteção de Dados 

Pessoais poderá ser utilizado, não só pela ANPD, mas por demais Autoridades interessadas e 

competentes para analisar os riscos e ameaças identificadas, suportando eventual instauração 

de processo administrativo para apuração de ilícitos praticados.  

Assim, o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais serve como ferramenta 

para garantia da transparência, capaz de dimiuir a assimetria de informações existente entre as 

empresas e as autoridades, o que geralmente impede ou dificulta as investigações de abusos 

praticados por meio do tratamento de dados pessoais. E, como os fatores que demandam a 

elaboração do Relatório pelos agentes de tratamento de dados (tratamento massivo de dados 

pessoais e violação das liberdades civis e direitos fundamentais de indivíduos) são os mesmos 

que viabilizam as práticas de dominação de mercado e a prática de abusos econômicos pelos 

agentes do mercado digital, o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais deve facilitar 

a fiscalização, a investigação, bem como a repressão de irregularidades identificadas.  

Conclui-se, portanto, que a Legislação de Proteção de Dados Pessoais brasileira 

contribuirá, quando vigente, de forma significante para mitigar os efeitos da concentração 

econômica (por meio da possibilidade da portabilidade dos dados pessoais para empresas 

concorrentes), e para o aumento da fiscalização e da transparência das atividades econômicas 

desenvolvidas por meio do tratamento dos dados pessoais, por meio da atuação da Autoridade 

Nacional de Proteção de Dados, bem como por meio da obrigatoriedade de emissão do Relatório 

de Impacto à Proteção de Dados Pessoais.  
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A interação entre as autoridades de controle será fundamental para que as ferramentas 

apresentadas pela Lei Geral de Proteção de Dados sejam utilizadas de forma efetiva, havendo 

a necessidade de atuação conjunta, cooperação, e compartilhamento de informações. 

Em razão da dinamicidade do mercado digital e da recorrente inovação característica da 

economia baseada em dados, não é possível afirmar que essas ferramentas apresentadas pela 

regulamentação nacional de proteção dos dados serão suficientes para combater e punir, 

definitivamnete, abusos praticados pelos agentes de tratamento, sejam esses relacionados à 

proteção dos titulares dos dados, sejam esses relacionados aos abusos econômicos. Porém, o 

aumento da fiscalização, o poder de auditoria concedido à ANPD, e a fixação das obrigações 

de prestação de informações sobre as atividades desenvolvidas pelos agentes de tratamento, 

devem aumentar a preocupação com o compliance, por parte das empresas, e a transparência 

em relação as suas atividades, mitigando a ocorrência e os efeitos nocivos dos abusos 

praticados. 

Além disso, o fato de a Legislação Geral de Proteção de Dados brasileira ser uma 

regulamentação moderna e principiológica, viabiliza que a interpretação da lei seja adaptada 

aos novos cenários tecnológicos que ainda surgirão, impedindo que esta se mostre obsoleta em 

pouco tempo. A autorização legal para que a ANPD regulamente novas atividades econômicas 

de acordo com as suas particularidades, bem como a possibilidade de cooperação entre 

autoridades de controle de especialização diversa, devem colaborar para que sejam construídas 

as melhores regulamentações e alcançadas as decisões mais adequadas para os casos concretos, 

protegendo o titular dos dados, enquanto indivíduo ou consumidor, bem como a concorrência 

e o funcionamento sustentável do mercado.     
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