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RESUMO:  O presente estudo tem por objeto a análise da interrelação entre o Direito 

à Proteção de Dados Pessoais, Direito da Concorrência e Direito do Consumidor na 

era do big data e da data driven economy, analisando a controvérsia levantada na 

academia e no meio jurídico, por alguns, de que estaria ocorrendo um verdadeiro 

“cross over” ou entrelaçamento entre a proteção jurídica (e sua efetivação) ao direitos 

à privacidade, do consumidor e concorrencial, no que se refere especificamente a 

esses direitos inseridos no contexto de uma sociedade e economia altamente 

digitalizadas, marcadas pelas redes sociais e caracterizadas pelo uso massivo de 

equipamentos altamente tecnológicos processadores de dados pessoais captados de 

consumidores.  A hipótese lançada no presente trabalho é a de que, em verdade, 

embora haja fortes pontos de contato e interrelação entre essas três áreas, cada uma 

dessas 3 searas não se confundem, sendo ramos de direitos distintos e autônomos, 

com objetos de proteção distintos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Concorrencial. Proteção de Dados. Direito do 

Consumidor. Privacidade.  
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ABSTRACT: This study aims to analyze the interrelation between the Right to 

Personal Data Protection, Competition Law and Consumer Law in the era of big data 

and the data driven economy, analyzing the controversy raised in academia and in the 

legal environment, by some schollars, that there would be a real “cross over” or 

intertwining between legal protection (and its enforcement) to the privacy, consumer 

and competitive rights, with specific reference to these rights inserted in the context of 

a highly digitalized society and economy, marked by social networks and characterized 

by the massive use of highly technological equipment for processing personal data 

captured from consumers. The hypothesis presented in the present work is that, in 

truth, although there are strong points of contact and interrelation between these three 

areas, each of these 3 fields is not confused, being different and autonomous branches 

of rights, with different objects of protection. 

 

Key-Words: Competition Law. Data protection. Consumer law. Privacy. 

   

  

  



 INTRODUÇÃO 

 

É inegável a importância muito considerável que a internet e a tecnologia digital 

altamente desenvolvida propiciaram para a vida das pessoas e para a economia nos 

tempos atuais. Vivemos hoje em um mundo cada vez mais digitalizado. Cada vez 

mais, torna-se normal a compra de produtos básicos de primeira necessidade, como 

alimentação e higiene, entre outros, por meios digitais, como por exemplo, por 

aplicativos como Ifood, Rappi, Uber Eats, James, entre muitos outros aplicativos de 

celular, computador, tablets, e, enfim, dispositivos de uso digital. 

Atualmente, praticamente qualquer outro tipo de bem de consumo, para além 

de produtos básicos, também passa a ser comprado de maneira cada vez mais 

crescente pela internet e por meios digitais, com grandes empresas como Amazon e 

Lojas Americanas fornecendo diversos produtos dos mais variados ramos por esses 

meios digitais, sem a necessidade de uma loja física para atender os consumidores 

diretamente. 

Nos meios de transportes, o que se observa é a expansão de serviços de 

mobilidade urbana por meio de aplicativos digitais, como Uber, Easy Taxi, 99 Taxi, 

Cabify, Lift, entre outros, que vem, em verdade, substituindo os meios tradicionais 

como o táxi e transportes fretados. No quesito grandes distâncias, os aplicativos 

digitais de carpooling (compartilhamento de assentos em veículos) também vêm 

sendo uma importante alternativa para os ônibus intermunicipais e fretados de viagens 

de longa distância, por meio de aplicativos digitais como BlaBlaCar, Zazcar e Turbi.  

Transações bancárias e investimentos, hoje em dia, praticamente são feitos em 

sua maioria por meios digitais, por meio da utilização de inúmeras plataformas 

existentes. Aliado a isso, temos serviços inúmeros de meios de pagamento digital, 

como Pic Pay, PayPal, Mercado Pago, Iti, entre muitos outros. Menciona-se também 

o mercado de troca de pontos ou milhas baseados na compra por meios digitais e 

utilizando-se o cartão de crédito, no qual os consumidores acumulam pontos por meio 

de compras em certos websites ou aplicativos, e, também com a utilização de cartão 

de crédito, troca-se os pontos posteriormente por passagens aéreas, serviços e 

diversos produtos. É o caso, por exemplo, de soluções como a Smiles e Multiplus 

(esse último, recentemente alterado para a denominação Latam Pass). 
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O Bitcoin é um outro exemplo de uma revolução digital e tecnológica sem 

precedentes, por meio do qual a moeda, tal qual conhecida, aliada a determinado 

Estado, tem a sua lógica abstraída e revolucionada, de modo que a moeda digital 

acaba transpassando limites geográficos e interligação a determinado Estado 

soberano, para tornar o mundo dos investimentos e das moedas de pagamento uma 

realidade totalmente nova. 

O cinema e o mercado de aluguel de filmes, hoje em dia, cedem lugar para as 

plataformas de streaming de vídeos, como o Netflix, Amazon Prime Video, Telecine 

App. As compras físicas de cds e discos de música, por sua vez, também cedem 

espaço para os serviços de música como Spotify e Deezer.  

As viagens passam, hoje em dia, não mais a serem planejadas 

predominantemente por meio da ida do consumidor a uma loja física, como agências 

de viagens como a CVC, Flytour, entre outros, mas agora por meio de serviços online 

como Decolar, Submarino Viagens, entre muitos outros, que fornecem pacotes de 

viagens por preços extremamente competitivos, incluindo voo, hospedagem, 

deslocamento, aluguel de carros, entre muitos outros serviços.  

Os cursos online, não apenas cursos livres, mas, inclusive pós-graduações e 

graduações, e mesmo mestrados e doutorados, a exemplo do que ocorreu com a 

University of London, que tornou online praticamente quase todos os seus cursos, 

também vêm se expadindo em sua modalidade de oferta online. Livros passam cada 

vez mais a ceder lugar para a plataformas como o Kindle, da Amazon, e o Google 

Books. Se outrora escritores e autores de livros precisavam gastar uma quantia 

elevada de dinheiro para publicar um livro em alguma editora, hoje em dia, facilmente, 

é possível publicar livros online, de maneira independente, com a obtenção de ISBN 

de maneira gratuita, por meio da plataforma online da Amazon feita para esse fim, a 

chamada Amazon KDP (Kindle Direct Publishing), que fornece a alternativa de 

publicação de livros digitais e físicos de maneira totalmente gratuita para os autores.  

Mas talvez o que mais se destaca no quesito mundo altamente digitalizado são 

as redes sociai e soluções a ela correlatas. Com o Facebook, por exemplo, não 

apenas é possível se conectar com pessoas de praticamente qualquer lugar do 

mundo, como também efetuar login em praticamente qualquer tipo de aplicativo ou 

website, substituindo a necessidade de um cadastro prévio em cada outro serviço ou 

aplicativo digital. Trata-se da interligação de cadastros entre diversos aplicativos. 

Basicamente, os dados cadastrados no Facebook são utilizados para os cadastros e 
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acessos em outros websites ou aplicativos parceiros do Facebook, que requerem 

cadastramento do usuário com certos dados previamente informados, quando o 

usuário assim consente. 

Nessas redes sociais, com destaque para o Instagram, a publicidade cada vez 

mais se expande, não sendo incomum verificar gastos gigantescos por empresas 

divulgando seus produtos em perfis de celebridades e pessoas famosas por meio do 

Instagram. No Youtube, da mesma forma, pessoas comuns acabam se tornando 

celebridades da noite para o dia, aumentando deveras o investimento de empresas 

com publicidade nessas plataformas. 

No quesito mercado de mecanismos de busca, o Google, controlado pela 

empresa Alphabet, fornece uma infinidade tão grande de produtos e serviços que vem 

se tornando praticamente onipresente em diversos mercados, não apenas como 

empresa dominante nas plataformas de buscas online, mas também em inúmeros 

outros tipos de serviços, como e-mail, livros, entre muitos outros.  

Os celulares e os computadores, hoje em dia, tornaram-se uma necessidade 

de primeiro plano. Estar conectado com outras pessoas, praticamente 24 horas por 

dia, tornou-se a normalidade, seja por meio de serviços de comunicação como o 

Whatsapp, Telegram, ou por meio de outras plataformas que, de algum modo, 

fornecem serviço de comunicação de maneira agregada, como é o caso do Facebook, 

do Instagram, do Gmail, entre inúmeros outros serviços. 

Por meio do celular e do computador, e com uma conexão de internet, 

praticamente acessa-se todos esses tipos de serviços, com a opção de o usuário 

autorizar que as empresas tenham acesso aos dados de geolocalização dos usuários, 

além de captar dados relacionados aos hábitos de consumo de respectivos usuários, 

o meio pelo qual estes se entendem como pessoa, se comunicam com outras 

pessoas, seus planos e seus sonhos atuais e futuros, além de inúmeras outras 

informações importantes sobre cada tipo de usuário. 

Mas a evolução tecnológica vai além. Fala-se muito, também, da chamada 

“Internet das coisas”, por meio do qual, basicamente, eletrodomésticos e praticamente 

qualquer tipo de aparato tecnológico, de carros a videocâmeras, e também outros 

apetrechos tecnológicos interligados por exemplo a casas, passam a ser interligados 

de maneira inteligente a outros aparelhos e a base de dados, por meio da internet e 

dispositivos digitais. 
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O mundo físico e o digital, em suma, praticamente se fundem. Dispositivos e 

equipamentos tecnológicos como o Google Glass modificam o modo pelo qual o ser 

humano lida com o meio ambiente à sua volta e os aparatos tecnológicos. Fala-se 

também de relógios inteligentes, capazes não apenas de medir frequências cardíacas 

e desempenho atlético de qualquer pessoa durante uma caminhada no dia a dia, mas 

também com a possibiidade de prever, de antemão, possíveis problemas cardíacos 

fatais, sugerindo aos usuários a ida a um médico e prevendo possíveis infartos, como 

é o caso do Apple Watch. 

A internet das coisas e o conceito de “nuvem de dados” ou “Interligação em 

nuvem” vem cada vez mais se aliando à inteligência artificial, tecnologias de 

reconhecimento facial e o machine learning, de modo que torna-se cada vez mais 

comum realidades como o que ocorre com a solução denominada Mobii”, da Intel, em 

aliança com a Ford, que permite, por exemplo, que uma câmera acoplada no interior 

de um carro faça o reconhecimento facial do motorista (ou motoristas), de modo a 

oferecer informações relacionadas ao seu cotidiano, tais como recomendar certas 

músicas, receber determinadas orientações sobre acionar o mapa com o GPS, entre 

outras coisas. Um outro exemplo seria a parceria entre a Thyssenkrupp e Microsoft, 

no oferecimento de um sistema online inteligente de elevadores, que previnem em 

tempo real acidentes e prestam assistência técnica a elevadores de maneira 

praticamente imperceptível1.  

Por outro lado, seriados disponíveis em plataformas de streaming de vídeos 

como o Black Mirror, disponível na plataforma Netflix, de maneira genial, vêm 

descrevendo de maneira muito real o que se espera do mundo nos próximos anos em 

termos de evolução tecnológica, apresentando, em quase todos os seus episódios, 

cenários distópicos e inúmeros problemas que o ser humano pode enfrentar em 

decorrência dessa nova realidade digital. 

No caso do mercado de buscas na internet, por exemplo, tal qual é o caso da 

plataforma de buscas denominada Google, Juliana Abrusio Florêncio, embora 

reconheça a importância tecnológica e para a vida das pessoas decorrentes desse 

tipo de serviço, alerta alguns problemas existentes em tal mercado digital, em artigo 

 

1 ZAMBARDA, Pedro. ‘Internet das Coisas’: entenda o conceito e o que muda com a tecnologia”. 

Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/08/internet-das-coisas-entenda-o-

conceito-e-o-que-muda-com-tecnologia.html>, acesso em 10/03/2020. 
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intitulado “As fragilidades da estrutura informacional da rede e as formas de manipular 

o sistema dos provedores de buscas da internet”, por meio do qual esta destaca, por 

um lado, a importância dos serviços de busca para um mundo altamente digitalizado, 

e, de outro, o fato de que, embora exista todo um cuidado com segurança por parte 

de provedores se busca, torna-se impossível conseguir evitar, de maneira completa, 

as manobras que possibilitam práticas tais como os chamados “spam de 

comentários”, “indução de falsas pesquisas”, “fazendas de links”, entre outros 

problemas que levantam sérios alertas no mundo digital.2 

Em relação às preleções de referida jurista, entende-se por spam de 

comentários a técnica por meio do qual é propagado, ou são propagados, em um 

determinado meio digital, em certos serviços ou aplicativos oferecidos, tais como 

redes sociais ou blogs, conteúdo ou conteúdos de maneira massiva e também 

artificial, com o objetivo da disseminação para que os serviços de busca, como o 

Google, façam constar em destaque, e nas primeiras posições de resultado de 

buscas, o conteúdo objeto do spam de comentários, por meio da indexação dessas 

páginas nos quais aparecem tais conteúdos. As chamadas fazenda de links, por sua 

vez, se referem à disseminação de conteúdo de caráter ilícito, geralmente notícias 

falsas ou depreciativas sobre alguma pessoa, por meio da indexação de links em 

certos websites da internet. Sobre a chamada indução de falsas pesquisas, trata-se 

de prática por meio do qual pessoas mancomunadas para a prática de atos ilícitos ou 

mesmo bots (robôs) previamente programados atuam com o objetivo de propiciar nos 

mecanismos de busca como o Google termos depreciativos, com caráter e destaque 

negativo, em relação a certa pessoa.3  

Há também problemas relacionados à questão do direito ao esquecimento e à 

identidade digital de determinado indivíduo, que é formada com base nas informações 

publicamente disponíveis na internet sobre este. Conforme conceitua Juliana Abrúsio 

Florêncio, a identidade digital do indivídio se relaciona com suas informações ou 

dados que são providos em meios eletrônicos e que dizem respeito a um determinado 

indivíduo, de tal feita que se construí sobre este indivíduo sua reputação e também 

 

2 ABRUSIO, Juliana. As fragilidades da estrutura informacional da rede e as formas de manipular o 

sistema dos provedores de buscas da internet. In: MASSO, Fabiano Del; ABRUSIO, Juliana; 

FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio(Coords), p. 91. 

3 Ibidem, p. 91. 
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um determinado perfil e mesmo conceito que terceiros passam a ter sobre esse 

indivíduo, de forma que a identidade individual passa a ser reflexo, hodiernamente, 

também, do que se constrói e se fala de um indivíduo em termos digitais, 

principalmente por meio da internet. 4  

Dentro dessa realidade, Viktor Mayer-Schonberger, em sua obra “Delete – the 

virtue of forgetting in the Digital Age”, também nos apresenta algumas questões e 

preocupações relacionadas a esse tema, destacando a importância não só da 

capacidade do ser humano de lembrar, comparar, aprender e compreender a 

passagem do tempo, mas também de esquecer, em uma referencia ao chamado 

direito ao esquecimento nos meios digitais5. Dentre os diversos exemplos em seu livro 

sobre o tema, referido autor menciona, por exemplo, o caso de um político 

conservador na Alemanha, que foi demitido de seu trabalho pelo fato de que, no 

passado, esse político havia entrado em alguns grupos com nomes e conteúdos 

questionáveis6. 

Essas preocupações, de antemão, já denunciam uma primeira interrelação 

entre preocupações relacionadas ao Direito do Consumidor e também ao Direito de 

Proteção de Dados, que são abordadas pela jurisprudência brasileira, notadamente, 

pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial nº 1.660.168-RJ, 

como será melhor visto ao longo do presente trabalho. 

Toda essa introdução, descrevendo essa realidade digital, que molda cada vez 

mais as relações sociais e econômicas, e mesmo a cultura dos povos, e também a 

preocupações que podem ocorrer, nos leva a alguns pontos importantes de reflexão: 

a questão da privacidade dos usuários de todas essas realidades tecnológicas, 

reflexões sobre os aspectos concorrenciais entre os gigantes players desses 

mercados digitais e também potenciais danos aos consumidores. 

 

4 FLORÊNCIO, Juliana Abrusio. Direito ao esquecimento na internet. In: MESSA, Ana Flávia; 

THEOPHILO NETO, Nuncio; THEOPHILO JUNIOR, Roque (Coords.) Sustentabilidade ambiental e os 

novos desafios na era digital: estudos em homenagem a Benedito Guimarães Aguiar Neto. São Paulo: 

Saraiva, 2011 (p. 203-220). p. 208. 

5 MAYER-SCHONBERGER, Viktor. Delete – the virtue of forgetting in the Digital Age. Princeton 

University Press. 2009.  P. 197. 

6 Ibidem, p. 91. 
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O poder de certos players é tão grande nos mercados digitais, como o caso do 

Facebook, que os próprios consumidores e titulares de dados pessoais aderidos a 

essa plataforma chegam a confundir a própria internet com a plataforma do Facebook. 

Esse dado parece soar absurdo, mas, infelizmente, em pesquisa realizada em janeiro 

de 2017, pela empresa Quartz, contando com a parceria da empresa Mozilla (a 

mesma responsável pelo navegador Mozilla Firefox), foi indicado que 55% dos 

brasileiros consideravam que o Facebook era a própria internet7, e, além disso, 

também foi concluído que a maioria das pessoas sequer entende o que seria a 

internet, em seus níveis mais básicos, não conseguindo tampouco fazer uma 

diferenciação entre o que seria uma notícia falsa de um fake News. 8 

Essa nova realidade, aliada ao panorama acima, demonstrando a 

hipossuficiência dos usuários da internet, consumidores, titulares de dados pessoais 

e usuários de grandes redes como o Facebook e similares, traz, sem dúvidas, desafios 

enormes em termos de preocupações com práticas abusivas por essas empresas que 

oferecem tais serviços mencionados ao longo da introdução acima, não apenas em 

relação a consumidores, mas também em relação a empresas concorrentes. Esse 

novo cenário digital, em suma, traz à tona duas palavras e preocupações importantes: 

a privacidade e a concorrência, que, inclusive, são as duas palavras que iniciam o 

título do presente trabalho. 

Por conta disso, questiona-se: como fica a proteção não apenas dos 

consumidores que utilizam tais plataformas, mas também pessoas que, mesmo sem 

consumirem determinado serviço ou produto dessas soluções digitais, passam a ter 

seus dados pessoais utilizados ou acessados por tais empresas nos diversos ramos 

supramencionados em parágrafos anteriores? Cita-se, nesse sentido, o exemplo de 

um usuário, pessoa física, que tenha que fazer um cadastro prévio em determinada 

plataforma online ou mesmo em seu próprio telefone celular ou computador, para que 

 

7 SUMARES, Gustavo. 55% dos brasileiros acham que o Facebook é a internet, diz pesquisa. In: Olhar 

Digital. Publicada em: 17 jan. 2017. Disponível em: <http://olhardigital.uol.com.br/noticia/55-dos-

brasileiros-acham-que-o-facebook-e-a-internet-dizpesquisa/65422> Acesso em 13/07/2020. 

8 SANTOS, Andreia. O impacto do Big Data e dos algoritmos nas campanhas eleitorais. Disponível em: 

<https://itsrio.org/wp-content/uploads/2017/03/Andreia-Santos-V-revisado.pdf>, acesso em 

13/07/2020. 
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consiga ter acesso a dados que o possibilite tomar a decisão de contratar ou não 

determinado produto ou serviço digital.  

Mais do que isso, para além dessa preocupação com os consumidores e seus 

dados pessoais, como fica o poder de mercado dessas empresas que se tornam cada 

vez mais digitalizadas, com acesso a dados pessoais e hábitos de consumos de 

titulares de certos dados pessoais e consumidores? Como fica a situação dos 

concorrentes frente a grandes empresas de tecnologia, que vêm cada vez mais 

dominando os diversos mercados existentes pelo mundo, com uma imensa vantagem 

competitiva não apenas por conta das vantagens decorrentes de captação de dados 

pessoais de seus usuários, mas também por meio da utilização de algoritmos que se 

tornam cada vez mais complexos, e que, aliados a tecnologias de machine learning, 

inteligência artificial, internet da coisas, computação em nuvem, entre muitas outras, 

tornam tais empresas praticamente com um poder econômico superior a diversos 

estados soberados, muitas vezes ultrapassando o PIB – produto interno bruto de 

muitos países de grande porte? 

Sem sombra de dúvidas, de todo esse contexto exposto acima, emergem 

importantes preocupações de cunho jurídico, e como o direito e o Estado lidam e 

devem lidar com essa realidade digital e tecnológica, principalmente em termos de 

preocupações jurídicas com a privacidade e com a concorrência. 

 O título do presente trabalho, portanto, reflete esse contexto da sociedade 

atual, marcada pela presença maciça do “big data”, em uma economia altamente 

digital e baseada em dados, a chamada “data driven economy”, duas expressões que 

serão explicada de maneira mais pormenorizada ao longo do presente trabalho. 

Ressalta-se que, estudos recentes, chegam mesmo a dizem que nem sequer se 

poderia mais falar apenas em uma economia dirigida por dados atualmente, mas sim 

uma economia também digirida por algoritmos, como será melhor visto ao longo do 

presente trabalho. 

Vicente Bagnoli explica em seu artigo “Big Data Compliance: a Interface entre 

Proteção de Dados, Consumidor e Concorrência”, que pode-se falar mesmo em uma 

chamada “Revolução Industrial dos Dados”, no contexto de uma era marcada pelo big 

data, o que se deu ao menos desde o início do século XXI, a partir de diversas 

inovações tecnológicas e também de um maior acesso, pelas pessoas, a aparatos e 

dispositivos digitais, como celulares, tablets, laptops, que tornaram viável essa 

revolução em questão. De acordo com referido autor, essa revolução é caracterizada 
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por uma difusão em escalas de grande monta, com diversidade de dados digitais, em 

tempo verdadeira real, o que evidencia o papel do big data no âmbito dessa 

revolução9. 

Tratando ainda sobre o tema Big Data, Vicente Bagnoli explica a chamada Era 

do Big Data como mais do que uma revolução tecnológica, entendendo-a como uma 

verdadeira transformação, em muitos âmbitos, seja (i) no mercado das empresas e 

dos negócios, nos quais torna possível a monitoração dos mercados de um modo 

profético, seja (ii) no âmbito público, por meio da transformação dos governos e dos 

Estados, como uma forma de melhor estruturação interna, para garantir maior 

eficiência em termos de gestão pública, incluindo maior eficiência no que tange à 

organização das cidades, do tráfego urbano e saúde pública, seja (iii) no âmbito do 

acesso à informação, pelo qual se pode falar, exemplificadamente, que consumidores 

tornam-se hábeis a fazerem melhores escolhas, sendo também uma transformação 

que afeta a questão das informações sobre os próprios indivíduos, cujas atividades, 

em meio a uma era digitalizada e marcada pelo Big Data, passam a se tornar 

públicos.10 

Bagnoli entende, afinal, que a chamada Era do Big Data deve ser entendida 

como uma era por meio do qual uma das palavras chaves é a chamada “onisciência”, 

dai também se falar em Era da Onisciência, relativa a preocupações deveras 

relevantes no que tange ao direito à privacidade de dados pessoais11. 

Conforme será visto ao longo do presente trabalho, dentro de todo esse 

cenário, emerge uma preocupação tripla, e um verdadeiro diálogo simultâneo entre 3 

importantes ramos do direito, quais sejam: o direito da concorrência, o direito do 

consumidor e o ramo do direito voltado à proteção de dados pessoais, que vem 

ganhando contornos autônomos, dada a sua grande importância, inclusive com a 

edição de uma Lei Geral de Proteção de Dados recente no Brasil (Lei nº 13.709/2018, 

 

9 BAGNOLI, Vicente, Big Data Compliance: a Interface entre Proteção de Dados, Consumidor e 

Concorrência. in BAGNOLI, Vicente. OLIVEIRA PAIS, Sofia. Temas Atuais do Direito da Concorrência, 

Economia Digital e outros desafios. Editora Porto. 2020. Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?id=j5XeDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>

. Acesso em 17/07/2020. 

10 Ibidem. 

11 Ibidem. 
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também conhecida pelo acrônimo “LGPD”) com um significado histórico deveras 

importante, e que entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020. 

E essa preocupação tripla vem justamente do fato de um impacto relevante 

dessa realidade fática digital sobre as relações de consumo, sobre os direitos dos 

consumidores e também sobre os direitos dos titulares de dados pessoais impactados, 

de algum modo, por essa realidade na qual as empresas com forte presença digital 

cada vez mais tratam os dados pessoais de pessoas que acessam suas plataformas 

ou serviços, muitas vezes de maneira obscura e obtendo grande vantagem 

competitiva perante outros concorrentes, dai a preocupação também concorrencial 

sobre o tema. Toda essa reflexão, ao cabo, nos leva a um ponto em comum de 

preocupação: os dados, principalmente os dados pessoais de pessoas físicas. 

Nesse sentido, cita-se a famosa frase “os dados são o novo petróleo”, proferida 

pelo matemático britânico Clive Humby12. Essa frase ilustra a importância crescente 

dos dados em uma sociedade marcada pela evolução tecnologica e pelo avanço dos 

chamados “big datas” e da economia altamente digitalizada, também denominada 

“economia digital”. 

Assim como o óleo era um importante recurso natural que marcou a última 

revolução industrial, os dados são e continuarão sendo, de maneira análoga, o novo 

recurso básico característico da atual e novel revolução industrial e tecnológica pelo 

qual passa o mundo: uma verdadeira nova fase de uma revolução industrial, tendo os 

dados como “marca registrada”, verdadeiros ativos básicos de todo um novo modelo 

econômico presente em indústrias por todo mundo, e característica marcante dos 

atuais modelos socioeconômicos13. 

De fato, as escolhas em relação a como os dados são gerenciados terão uma 

importância tão grande quanto como as decisões em relação a como era administrada 

a terra durante a era agrícola e o gerenciamento industrial no contexto da era 

industrial14.  

 

12 WALSH, TOBY. 2062: The World that AI Made. La Trobe University Press. Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?id=dMJiDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-

BR#v=onepage&q&f=false>, acesso em 28/10/2019. 

13 Ibidem. 

14 ROSS, Alec. The Industries of the Future. Nova Iorque, Simon & Schuster, 2016. p. 185. 
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É certo que essa realidade de uma economia dirigida por dados (data driven 

economy) – atualmente até se falando também em uma economia dirigida por 

algoritmos (algorithm driven economy, como será visto mais adiante), e caracterizada 

pela importância crescente do big data também levanta preocupações relacionadas 

ao direito à privacidade, já protegida, em menor ou maior escala, pela Constituição 

Federal Brasileira, pelas legislações consumeristas e outros instrumentos normativos 

esparsos, como será visto ao longo do presente trabalho. Mas não apenas. Para além 

das preocupações com a privacidade, também fala-se mesmo em preocupações com 

a proteção aos dados pessoais, que com a privacidade não se confunde, como será 

visto ao longo do presente trabalho. 

Nesse sentido, embora já existam referidas legislações no Brasil que possam 

ser invocadas para garantir o direito à proteção da privacidade, é certo que a 

experiência fática e jurídica nos tempos modernos demostrou ser necessária a 

aprovação de uma legislação específica que pudesse abordar de maneira ampla e 

com a tecnicidade necessária a devida proteção não apenas ao direito à privacidade, 

mas também direitos decorrentes ou correlatos, como o direito à proteção de dados 

pessoais.  

Dai a relevância da aprovação da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, 

seguindo o caminho do que já acontece na Europa, com a recente aprovação da 

General Data Protection Regulation, ou Regulamentação Geral Européia para a 

Proteção de Dados (“GDPR”). 

É certo, no entanto, como será visto ao longo do presente trabalho, que mesmo 

antes da entrada em vigor da LGPD, as autoridades e/ou órgãos públicos 

responsáveis pela proteção dos direitos dos consumidores, incluindo aqueles direitos 

relacionados à privacidade e proteção de dados pessoais, vêm atuando no sentido de 

garantir a proteção dos dados pessoais de consumidores mesmo antes da entrada 

em vigor da LGPD, inclusive solicitando a partes investigadas em inquéritos civis 

públicos ou procedimentos correlatos até mesmo Relatórios de Proteção de Dados 

(Data Protection Impact Assessment) e sem qualquer previsão legal específica em 

algum instrumento normativo em vigor que não a LGPD, como o que vem ocorrendo 

em alguns processos no Ministério Público Estadual de Brasília, em caráter sigiloso. 

Além disso, para alguns, parece ser realidade a constatação de que as 

autoridades concorrenciais pelo mundo passaram a se tornar bastante interessadas 
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em análises que parecem perpassar a seara do âmbito do direito da concorrência para 

atingir também o direito do consumidor e o direito à privacidade e proteção de dados.  

No contexto da chamada “economia dirigida por dados”, ou “data driven 

economy”, em inglês, a utilização de dados pessoais – e mesmo dados, em geral – 

por pessoas físicas e jurídica, embora possua relevância em praticamente todos os 

âmbitos jurídicos, tem o âmbito do Direito da Concorrência como uma das áreas mais 

afetadas em relação ao tema relativo ao tratamento de dados15. 

A revista “The Economist”, inclusive, em sua edição de 6 a 12 de maio de 2017, 

dedicou uma edição inteira a analisar o tema dos dados como os mais valiosos dos 

recursos mundiais atualmente, abordando o tema da nova realidade da economia 

marcada pela importância dos dados e das novas regras concorrenciais sobre o 

tema.”16 

Com efeito, o Direito da Concorrência é um ramo dotado de uma especificidade 

e lógica própria tal no ordenamento jurídico, que pode-se mesmo dizer que a sua 

efetividade necessita de soluções que perpassam – ou mesmo não se encontram 

adstritas apenas a – os princípios e normas de Direito Processual, do Direito 

Administrativo ou do Direito Penal, embora com eles guarde uma intima ligação17. 

Embora o Direito da Concorrência seja ramo do Direito voltado a proteção de direitos 

difusos e coletivos, como a defesa da concorrência, há pontos de contato externo ao 

Direito da Concorrência, tais como os direitos e liberdades fundamentais individuais, 

que acabam por restringir ou mesmo limitar o seu campo de atuação18. 

Com a LGPD aprovada e em vigor recentemente (exceto em alguns de seus 

dispositivos, relacionados a aplicações de sanções administrativas, que somente 

 

15 FRAZÃO, Ana. Big data e impactos sobre a análise concorrencial – Direito da Concorrência é um 

dos mais afetados pela importância dos dados – parte 1. Disponível em: 

<https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/constituicao-

empresa-e-mercado/big-data-e-impactos-sobre-a-analise-concorrencial-28112017>. Acesso em 

27/10/2019. 

16 THE ECONOMIST. The world’s most valuable resource – data and the new rules of competition. 

Edição de 6 a 12 de maio de 2017. 

17 NEVES, Inês. O Lugar da Proteção de Dados na Efetividade Necessária ao Direito da Concorrência. 

In: Revista de Concorrência e Regulação. Ano VIII, Número 33-34, janeiro-junho 2018, Edições 

Almedina S.A., Lisboa, Portugal. P. 185. 

18 Ibidem. P. 185. 
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entrarão em vigor em agosto de 2021), e com a possibilidade de que a Constituição 

Federal Brasileira seja emendada pelo Projeto de Emenda à Constituição (“PEC”) nº 

19/2019, para incluir no art. 5º o direito constitucional à proteção de dados, inclusive 

em meios digitais (inciso XII-A), elevando-se tal direito ao caráter de direito 

fundamental – em consonância, inclusive, com o que vem sendo admitido pelos 

ministros do Supremo Tribunal Federal –, faz-se necessário repensar o Direito da 

Concorrência e os impactos a este decorrente por conta da atual regulamentação da 

proteção de dados – o que, de certa forma, já era regulamentado, embora em menor 

escala, de maneira mais generalista, pela legislação consumerista – e mesmo por 

conta da relevância dos dados para a efetivação do Direito da Concorrência nos 

tempos atuais.   

Essa é uma realidade e uma preocupação também no continente europeu: com 

a entrada em vigor do atual Regulamento Europeu de Proteção de Dados, 

denominado, no original, em inglês, “General Data Protection Regulation”, também 

conhecido pelo acrônimo “GDPR”, e, como bem exposto por NEVES, com a “elevação 

do direito à proteção de dados de caráter pessoal a Direito Fundamental” na Europa, 

faz-se necessário repensar uma “outra frente de conformação do Direito da 

Concorrência”, de modo que haja um verdadeiro diálogo entre os diversos e 

complexos conjuntos normativos que regulamentam a proteção de dados, o direito do 

consumidor e o direito da concorrência19. 

É importante ressaltar que, antes mesmo da entrada em vigor da GDPR, a 

preocupação com o tema já era existente também em outros países, levando à 

Autoridade Europeia para Proteção de Dados (“European Data Protection Supervisor”, 

em inglês), a publicar, em março de 2014, um parecer sobre a privacidade e 

competitividade na era do big data, abordando a interrelação entre proteção de dados, 

o direito da concorrência e a proteção ao consumidor no contexto da economia digital, 

no documento titulado “Privacy and competitiveness in the age of big data: the 

interplay between data protection, competition law and consumer protection in the 

Digital Economy20”.  

 

19 Ibidem P. 185. 

20 European Data Protection Supervisor. Privacy and competitiveness in the age of big data: the 

interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy. 

Preliminary Opinion of the European Data Protection Supervisor. Março de 2014. 
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Trata-se de um trabalho importante na análise da interrelação entre o direito à 

proteção de dados, o direito do consumidor e o direito da concorrência, mesmo antes 

da entrada em vigor da GDPR.  

Com base em estudos sobre o tema, e em algumas decisões jurisprudenciais 

o presente trabalho tem por enfoque não apenas analisar a interrelação, no âmbito 

dos meios protetivos e garantias jurídicas entre os âmbitos do direito da concorrência, 

direito do consumidor e direito à proteção de dados, decorrentes de uma nova 

realidade fática de um mundo altamente digital, mas também a questão sobre a 

controvérsia que vem sendo discutida no âmbito jurídico sobre uma possível confusão 

entre as competências ou mesmo âmbito de proteção das diversas autoridades 

incumbidas na proteção dos direitos relativos a cada uma dessas searas (direito do 

consumidor, direito concorrencial e direito à proteção de dados pessoais), com 

competências supostamente concorrentes. 

Ao final do presente trabalho, pretende-se defender a hipótese de que, embora 

haja, sim, uma interrelação e diálogo entre esses distintos ramos do Direito, há que 

se reconhecer o fato de que as competências essenciais de cada autoridade não se 

confundem, incluindo a natureza (concorrencial, consumerista e/ou atentatória à 

proteção de dados pessoais) de cada ilícito, e, principalmente, de que cada um desses 

ramos do direito é autônomo. 

Dentro desse contexto é que se refuta a hipótese que os “mundos” dos direitos 

da concorrência e proteção à privacidade estariam, de algum modo, se fundindo em 

um único mundo, afastando a tese de que seria impossível à cada autoridade 

incumbida à proteção de cada um desses ramos se ater à análise de suas 

competências clássicas de proteção de direitos.  O presente trabalho “lança um olhar” 

sobre essa controvérsia. 

Essa controvérsia pode ser vista, por exemplo, na publicação recente da IAPP 

mencionando o comentário do advogado Falk Schöning sobre o tema ora sob análise, 

no sentido de que as extensões das consequências jurídicas de eventuais ilícitos 

relacionados à análise, coleta e processamento de dados nem sempre é clara, 

principalmente quanto aos âmbitos do Direito a que dizem respeito. 21 

 

21 MEYER, David. IAPP. The privacy and antitrust worlds are starting to cross over. Dispnível em: 

<https://iapp.org/news/a/the-privacy-and-antitrust-worlds-are-starting-to-cross-over/>, acesso em 

09/10/2019. 
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De fato, embora pareça estar ocorrendo é uma verdadeira “confusão” ou 

“mistura” entre as competências das autoridades e/ou órgãos públicos responsáveis 

pela proteção desses direitos, inclusive e principalmente no que tange à análise de 

questões relacionadas ao processamento de dados pessoais por empresas e os 

efeitos decorrentes desse processamento, há que se determinar de maneira bem clara 

a separação de competências de cada autoridade pública, e a natureza 

(categorização) dos ilícitos relacionados a cada uma dessas áreas.  

Assim, casos como atividades de profiling ou monitoramento de atividades de 

usuários em redes sociais ou plataformas fornecidas por empresas aos consumidores 

para as mais diversas finalidades podem caracterizar distintos ilícitos, a serem 

analisados por distintas autoridades públicas, incumbidas de distintas competências.  

Na Europa, por exemplo, chegou-se, em um primeiro momento, a se presenciar 

alguns estudiosos e práticos do Direito defenderem que a autoridade concorrencial 

alemã (Bundeskartellamt) teria fundido a lógica do direito à proteção de dados (e 

também consumerista) e concorrencial em sua repressão à coleta e processamento 

de dados do Facebook a partir de sites de terceiros, tendo concluído por meio de 

decisão de fereveiro de 2019 que o Facebook estaria explorando e forçando 

ilegalmente os usuários a concordar com a captação de seus dados pessoais, se 

assim eles desejassem usar o serviço principal oferecido pela plataforma social.  

De acordo com Giovanni Buttarelli, um dos Conselheiros da Autoridade 

Europeia para Proteção de Dados (European Data Protection Regulator), pelo menos 

desde 2014 essa autoridade tem verificado e concluído que “a pesada e constante 

vigilância e profiling violou potencialmente mais de uma área da legislação da União 

Europeia, incluindo leis antitruste”22, o que em 2019 também foi concluído pela 

autoridade antitruste alemã. 

No Brasil, essa questão também será analisada, lançando-se a pergunta se 

seriam esses direitos - e a sua efetividade – intrinsecamente interdependentes e 

interrelacionados, seja sob o viés de uma análise macro ou microscópica, e quais 

seriam os âmbitos de entrelaçamento e de “confusão” – se existentes – desses direitos 

e de suas respectivas formas de efetivação. Por fim, será analisado se estariam essas 

autoridades supramamencionadas, responsáveis pela proteção e efetivação desses 

 

22 Ibidem. 
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direitos, usurpando a competência de outras autoridades ou mesmo exercendo 

competências que estariam além daquelas competências legislativas a elas 

conferidas.  

O presente trabalho apresenta, além da introdução, 3 capítulos e uma 

conclusão.  

O primeiro capítulo aborda a análise da importância econômica de dados 

pessoais em um contexto mundial altamente tecnológico marcado por uma economia 

dirigida por dados e marcada pela presença do big data. Para esse mister, serão 

analisados alguns importantes conceitos decorrentes da atual realidade fática digital, 

a relevância dos algoritmos na economia dirigida por dados, e também o que se 

entende por “economia dirigida por dados” (ou economia baseada em dados) e por 

big data. 

Uma vez exposto o panorama teórico e fático importante para o 

desenvolvimento do presente trabalho, o segundo capítulo abordará, de maneira 

breve, o panorama legislativo brasileiro sobre a interrelação entre proteção de dados, 

direito da concorrência e proteção de dados em vista de uma economia digital dirigida 

por dados e marcada pelo big data. Um importante ponto de abordagem também será 

a análise jurídica do conceito de dados pessoais e sua esfera de proteção jurídica, e 

sua relação, se existente, com a proteção à privacidade. A análise do segundo 

capítulo terá por enfoque entender, em um primeiro momento, de uma maneira 

panorâmica, quais são os sistemas protetivos do direito do consumidor, do direito à 

concorrência e do direito à proteção e dados pessoais, e quais são as evoluções 

legislativas e mesmo jurisprudenciais no Brasil mais recentes que adequam essas 

proteções ao contexto de uma economia e sociedade digitais. Ao fim, serão 

apresentadas as regulamentações jurídico-positivas relacionadas à repartição de 

competências entre os órgãos relacionados à defesa do direito da concorrência, do 

direito do consumidor e do direito à proteção de dados, para se analisar se haveria 

competências concorrentes ou uma confusão de competências entre os diversos 

órgãos responsáveis pela proteção de cada uma dessas três áreas do direito 

supramencionadas. Essa análise do segundo capítulo abre um importante caminho 

para oferecer um substrato legislativo relevante para a análise que será feita no 

terceiro capítulo, como será melhor explicado no parágrafo abaixo. 

O terceiro capítulo traz um panorama sobre as discussões e análises de casos 

práticos e jurisprudenciais mais relevantes, com enfoque principal no Brasil, mas 
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também fazendo uma análise de dois importantíssimos casos ocorridos na Europa (na 

Alemanha e na Itália) envolvendo o Facebook, que guardem relação com a 

interrelação entre proteção de dados, direito do consumidor e direito concorrencial, e 

que permitam estabelecer como as diferentes autoridades vem fiscalizando as 

empresas e práticas abusivas no contexto econômico e social atual, diante da alta 

digitalização da sociedade e economia.  

O presente trabalho não tem por objetivo analisar, à exaustão, todos os casos 

jurisprudenciais relevantes na Europa sobre o tema, tampouco desprezar a relevância 

de outros casos semelhantes e de jurisprudência em outros países e/ou continentes. 

A escolha dos casos a serem analisados no presente trabalho no Brasil e na Europa 

é meramente prática: a seleção de casos que ganharam maior relevância na mídia 

nacional e internacional, por óbvio, gerou mais estudos e material de análise, o que 

enriquece a análise do tema e a persecução dos objetivos do presente trabalho. 

Também não é objetivo do presente trabalho examinar a legislação de cada um 

desses países, pois tal tarefa daria azo a um trabalho de proporções talvez 

equivalentes a um verdadeiro tratado sobre o tema, de modo que, no presente estudo, 

referências a legislações ou jurisprudência estrangeiras serão feitas apenas à medida 

em que forem estritamente relevantes para a análise de referido tema, no sentido de 

demonstrarem, por exemplo, a tendência legislativa de outros países e a aderência 

ou distanciamento do Brasil nesse sentido, o que se faz também em relação a julgados 

ocorridos tribunais e autoridades em outros países que não o Brasil. Uma análise 

pormenorizada de cada legislação e jurisprudência de cada país nesse sentido talvez 

pudesse ser feita de maneira adequada apenas por um jurista que conhecesse a 

fundo a legislação de cada um dos países que pretende se debruçar, o que não é o 

caso deste autor que a este presente trabalho assenta sua autoria.  

Ao cabo do terceiro capítulo, a partir da análise jurisprudencial e prática de 

alguns casos relevantes de investigações por autoridades públicas, judiciais e 

administrativas, e com base no substrato legislativo e teórico levantado nos capítulos 

1 e 2, será levantada a hipótese e substrato argumentativo de que, embora haja uma 

interrelação forte entre os ramos do direito da concorrência, direito do consumidor e 

direito à proteção de dados pessoais, principalmente no que tange aos mercados 

digitais e à economia digital, as competências das autoridades relativas a cada uma 

dessas áreas é distinta, e também os ramos de proteção de cada um desses ramos, 

podendo haver, com toda a certeza, colaboração entre estas, ou mesmo proteção 
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difusa de direitos, e também hipóteses nas quais um tipo de ilícito ou prática abusiva 

ou inadequada por parte de players desses mercados digitais dê ensejo a 

investigações em cada uma dessas três searas, ou em mais de uma delas, 

simultaneamente. Não se pode, no entanto, se concluir que essas três áreas estariam 

se confundindo. 

Na conclusão, a partir dos desenvolvimentos feitos nos capítulos anteriores, e 

com base na análise de casos práticos envolvendo autoridades do direito da 

concorrência e direito do consumidor, apresenta-se a hipótese de que deve ser 

refutada a afirmação de que estaria ocorrendo um “cross over” ou entrelaçamento 

entre a proteção jurídica (e sua efetivação) ao direitos à privacidade, do consumidor 

e concorrencial, e, por consequência, em relação às autoridades públicas que devem 

garantir a proteção de cada uma dessas esferas, no que se refere especificamente a 

esses direitos inseridos no contexto de uma sociedade e economia altamente 

digitalizadas, marcadas pelas redes sociais e caracterizadas pelo uso massivo de 

equipamentos altamente tecnológicos processadores de dados captados de 

consumidores.   
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CAPÍTULO 1 – BIG DATA E DA DATA DRIVEN ECONOMY: A IMPORTÂNCIA 

ECONOMICA DE DADOS PESSOAIS EM UM CONTEXTO MUNDIAL ALTAMENTE 

TECNOLÓGICO E SEUS IMPACTOS JURÍDICOS 

 

No presente capítulo, será feita uma análise da importância econômica de 

dados pessoais em um contexto mundial altamente tecnológico marcado por uma 

economia dirigida por dados e marcada pela presença do big data, e seus impactos 

jurídicos correlatos, relacionados ao direito da concorrência, direito do consumidor e 

direito à proteção de dados. Para esse mister, serão analisados, primeiramente, 

importantes conceitos decorrentes da atual realidade fática digital, principalmente o 

conceito e a relevância dos algoritmos na economia dirigida por dados, e também o 

que se entende por “economia dirigida por dados” (ou economia baseada em dados) 

e por big data. 

A importância econômica dos dados pessoais, dentro do contexto atual de uma 

economia dirigida por dados ou baseada em dados (data-driven economy), 

caracteriza-se como uma evolução da economia baseada em conhecimento 

(knowledge based economy), e é marcada pela crescente importância e relevância do 

big data para o mundo hodierno. 

Com a acelerada e crescente expansão tecnológica observada ao longo das 

últimas décadas com as últimas revoluções industriais, o mundo atualmente encontra-

se em um estágio marcado por economias caracterizadas por um mercado altamente 

digitalizado e com a presença de tecnologia de ponta nas relações econômicas e 

sociais. Essa conjuntura e estruturação econômica hodierna só se viabiliza por conta 

de grande evolução tecnológica característica das últimas décadas, que propiciou 

“mecanismos capazes de transmitir informações em uma quantidade e velocidade 

jamais imaginável”23. 

Não à toa, fala-se mesmo em “sociedade da informação” para caracterizar a 

sociedade hodierna, explicada e definida da seguinte maneira: 

 

“um fenômeno paradigmático de transformação social e 
econômica. Tal paradigma é fundamentado pelo 
desenvolvimento de tecnologias para agir sobre a informação, 

 

23 BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de dados pessoais: A função e os limites do consentimento. Rio de 

Janeiro. Forense, 2019. P. 34 
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cuja inserção integral nas relações sociais e nos processos de 
pensamento humano implica a consolidação da lógica de redes 
nos sistemas e processos humanos e à flexibilidade das formas 
e das instituições”24. 

 

Trata-se de uma sociedade que, de maneira crescente, desenvolve cada vez 

mais meios e tecnologias para lidar com o grande volume de dados com o qual se lida 

diariamente, inclusive, de maneira cada vez mais rápida e efetiva, marcando de 

maneira importante tanto a economia quanto a cultura e sociedade, considerando que 

tal realidade, de certo modo, traspõe barreiras que, até décadas atrás, seriam 

intransponíveis, como, por exemplo, uma reunião internacional por videoconferência, 

reunindo, ao mesmo tempo, pessoas de diversos países, de maneira simultânea, e 

como se presentes fisicamente estivessem. Nesse sentido, também o advento da 

internet foi essencial para essa realidade25. 

Em meio a esse tipo de sociedade, destaca-se a importância massiva da 

utilização dos algoritmos, que, basicamente, lidam com esses dados e chegam a um 

determinado resultado, de modo, no geral, a se optimizar a utilização das diversas 

formas de plataformas digitais atualmente predominantes, como, por exemplo, redes 

sociais.  

Os algoritmos podem ser entendidos, de maneira simples, conforme explicado 

por Pedro Domingos, como sequências de instruções que ditam a um computador 

algo a ser feito26.  

 

 

24 CASTELLS, Manuel apud MARTINS, Ana Paula Pereira. Vazamento e Mercantilização de Dados 

Pessoais e a Fragilidade da Segurança Digital do Consumidor: um estudo dos casos Netshoes e Uber. 

Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/profile/Ana_Martins195/publication/327416131_VAZAMENTO_E_MER

CANTILIZACAO_DE_DADOS_PESSOAIS_E_A_FRAGILIDADE_DA_SEGURANCA_DIGITAL_DO_C

ONSUMIDOR_um_estudo_dos_casos_Netshoes_e_Uber/links/5b8e042e299bf114b7f05bbb/VAZAM

ENTO-E-MERCANTILIZACAO-DE-DADOS-PESSOAIS-E-A-FRAGILIDADE-DA-

SEGURANCADIGITAL-DO-CONSUMIDOR-um-estudo-dos-casosNetshoes-e-Uber.pdf> Acesso em: 

05/03/2020. 

25 SCHERKERKEWITZ, Iso Chaitz. Direito e internet. Ed. Revista dos Tribunais, 2014. Págs. 20-21 

26 DOMINGOS, Pedro. The master algorithm: how the quest for the ultimate machine learning will 

remake our world. Nova York: Basic Books, 2015. P. 2 



 30 

Quanto a seu modo de funcionamento, as classificações de algoritmos podem 

ser divididas entre os algoritmos não programados e os programados. Os 

programados se desenvolvem de acordo com uma operação ou caminho que é feita 

previamente por um programador, de modo que a informação é incluída no sistema, 

e atuando sobre ela, o algoritmo extrai um output ou resultado, fornecido pelo sistema. 

Assim, é o programador que tem o domínio sobre todas as etapas da operação 

relativas ao algotirmo27. 

Já os algoritmos não programados, conforme proposto por Alan Turing, se 

referem àqueles logatirmos que, em vez de serem programados para todas as 

operações a serem feitas e conceberem delas um resultado, estes na verdade seriam 

similar a um cérebro de uma criança em desenvolvimento, em seus primeiros anos, 

de vida, com uma capacidade de aprendizado randômica, ou seja, utilizando técnicas 

de aprendizagem feitas por máquinas28. Dai nasce a concepção de machine learning 

e de inteligência artificial, tendo por base, principalmente, a noção de algoritmos.  

Sobre as dimensões dos algoritmos que digam respeito à aspectos de 

relevância pública, enfatizam Sergio Amadeu Silveira o seguinte: 

 

"A primeira diz respeito aos padrões de inclusão utilizados pelos 

algoritmos. Eles definem claramente o que deve ou não ser 

incluído em suas operações. Também são projetados para 

antecipar a escolha dos usuários em diversos ciclos de 

antecipação. Uma das principais funções dos algoritmos é a 

avaliação de relevância, ou seja, ser capaz de obter quais 

informações são mais ou menos importantes para cada pessoa. 

Todas as operações algorítmicas portam a promessa da 

objetividade, acima de opiniões e pontos de vista. Em seu 

 

27 FERRARI, isabela. Accountability de Algoritmos: a falácia do acesso ao código e caminhos para uma 

explicabilidade efetiva. Disponível em: <https://itsrio.org/wp-content/uploads/2019/03/Isabela-

Ferrari.pdf>, acesso em 21/03/2020. 

28 TURING, Alan. Computing Machinery and Intelligence. Mind, New Series, v. 59, n. 236, p. 433-460 

out. 1950. 
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emaranhamento com a prática dos usuários, os algoritmos os 

alteram e também são alterados por sua dinâmica.”29 

 

Essas características, aliadas ao fato de que algoritmos acabam tomando 

decisões no lugar de seres humanos, que levam Ed Finn a concluir que os algoritmos, 

no final das contas, acabam por “inserir a lógica computacional na cultura, tornando-

se verdadeiras máquinas culturais”.30 

Os algoritmos, em uma relação com o conceito de inteligência artificial (um 

conceito muito ligado a algoritmos, em sua essência), acabam por se tornarem cada 

vez mais poderosos, a ponto de alguns autores concluírem que os algoritmos poderão 

saber “até mesmo nossas emoções, antes e melhor do que nós, e serão capazes de 

imitar emoções por si mesmos”.31 

Os algoritmos acabam se tornando uma realidade e uma preocupação, na 

atualidade, tanto relacionada com o direito do consumidor, quanto ao direito à 

proteção de dados e o direito da concorrência, como será melhor visto no último 

capítulo no presente trabalho.  

Na Australia, por exemplo, a autoridade concorrencial australiana (ACCC) fez 

um estudo, seguido de uma recomendação, por meio de um relatório, recomendando 

que seja adotada uma regulamentação jurídica direcionada a plataformas algorítmicas 

como Facebook, Google e similares.32 

Na Europa, por exemplo, também é mister mencionar que, no Reino Unido, há 

uma comissão instaurada pelo Parlamento com vistas a estudar sobre a hipótese e 

necessidade de regulamentação de decisões algoritmas e práticas ilícitas 

relacionadas a esse tema.33 

 

29 SILVEIRA, Sergio Amadeu. Governo dos Algoritmos. Revista de Políticas Públicas, v. 21, n. 1, 2017, 

p.273. 

30 FINN, Ed., What Algorithms Want: Imagination in the Age of Computing, MIT Press, 2017, p. 2. 

31 SUNSTEIN,C., #Republic:Divided democracy in the age of social media, 2017, Princeton University 

Press, p.13 

32 AUSTRÁLIA, Australian Competitiotn & Consumer Comission. Insights and impacts of the ACCC 

Digital Platforms Inquiry.  Disponível em <https://www.accc.gov.au/speech/insights-and-impacts-of-the-

accc-digital-platforms-inquiry>, acesso em 05/05/2020. 

33 REINO UNIDO, Parlamento. Algorithms in decision-making inquiry, Comitê de Tecnologia e Ciência. 

Disponível em https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-
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Por fim, no Brasil, há um projeto de Lei voltado a criar o marco legal do 

desenvolvimento e uso da inteligência artificial por parte de emrpesas, entidades 

diversas, poder público e também pessoas físicas, o que envolve, por óbvio, também 

a questão dos algoritmos.  Trata-se do projeto de lei 21/20, de autoria de Eduardo 

Bismarck (PDT-CE).34 

Percebe-se que a questão da regulamentação dos algoritmos passa, 

necessariamente, também sobre a regulamentação do tema inteligência artificial, 

conforme trecho acima colacionado.  

A definição de inteligência artificial pode ser assim compreendida: 

 

“A inteligência artificial (Artificial Intelligence – ou simplesmente 

AI), em definição bem resumida e simples, é a possibilidade das 

máquinas (computadores, robôs e demais dispositivos e 

sistemas com a utilização de eletrônica, informática, telemática 

e avançadas tecnologias) executarem tarefas que são 

características da inteligência humana, tais como planejamento, 

compreensão de linguagens, reconhecimento de objetos e 

sons, aprendizado, raciocínio, solução de problemas, etc. Em 

outras palavras, é a teoria e desenvolvimento de sistemas de 

computadores capazes de executar tarefas normalmente 

exigindo inteligência humana, como a percepção visual, 

reconhecimento de voz, tomada de decisão e tradução entre 

idiomas, por exemplo.” 35 

 

Ademais, a técnica de machine learning, ou aprendizado por meio da máquina, 

guarda intrínseca relação com os algoritmos, de modo que se trata de uma prática por 

meio do qual se usa algoritmos para a coleta e interpretação de dados, com a feitura 

de predições sobre certos fenômenos, de modo que os softwares ou máquinas 

 

select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2017/algorithms-in-decision-making-17-

19/, acesso e 01/01/2020. 

34 BRASIL, Câmara dos Deputados. Projeto de Lei No. 21/2020. Disponível em < 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1857974&filename=Avulso

+-PL+21/2020>, acesso em 01/02/2020. 

35 SÁ ELIAS, Paulo. Algoritmos, Inteligência Artificial e o Direito. Disponível em: 

<https://www.conjur.com.br/dl/algoritmos-inteligencia-artificial.pdf>, acesso em 12/07/2020.  
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utilizados desenvolvem modelos e também fazer predições automatizadas, sem 

necessidade ou independentemente de uma programação nova.36 

O machine learning se relaciona com ”uma aplicação de algoritmos para (i) 

inferir regras de classificação de um conjunto de dados e (ii) fazer previsões úteis 

sobre novos dados” 37 

O tema dos algoritmos é muito relevante principalmente sob a perspectiva do 

direito concorrencial, principalmente pela preocupação de que algoritmos sejam 

utilizados como meio mascarado de coordenação de práticas anticoncorrenciais por 

empresas, tal como o caso de algoritmos altamente desenvolvidos e “inteligentes”, 

que, por exemplo, definam preços coordenados entre concorrentes, ou seja, de modo 

a facilitar as práticas de paralelismo de preços e colusão entre concorrentes, de uma 

maneira quase imperceptível. E isso não é apenas uma preocupação em abstrato, 

mas uma preocupação concreta, pois já vem ocorrendo casos desse tipo pelo mundo. 

Como exemplo, veja-se, por exemplo, um caso abordado em 2015 por 

autoridades dos Estados Unidos, mais especificamente, a FTC – Federal Trade 

Comission, envolvendo duas pessoas físicas, executivos de uma empresa atuante no 

mercado de comércio digital, envolvidas em um esquema de cartel, por meio da 

fixação de preços, ocorridos por algoritmos, em pôsteres que eram vendidos na 

plataforma online Amazon. A prática consistia em um software contendo algoritmos, 

que fazia a busca e coleta de maneira automática e ininterrupta de preços que eram 

praticados por outros concorrentes nesse mercado, para a venda dos produtos da 

empresa, possibilitando que o preço dos seus produtos fossem definidos tomando 

como base o menor preço encontrado e praticado por algum outro concorrente na 

plataforma da Amazon. Uma vez identificado esse menor valor, o algoritmo então o 

detectava e automaticamente estabelecia o preço dos produtos dos executivos em 

questão num patamar um pouco mais abaixo, com alinhamento de preços dos dois 

 

36 DOMINGOS, Pedro. The master algorithm: how the quest for the ultimate machine learning will 

remake our world. Nova York: Basic Books, 2015. P. 6. 

37 LANGANKE, Amanda. MATTIUZZO, Marcela. Machine learning: os dois lados da moeda. Disponível 

em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/fronteiras-concorrencia-regulacao/machine-

learning-os-dois-lados-da-moeda-05102018#sdfootnote1sym>, acesso em 07/07/2020. APUD METZ, 

Albert e ABRANTES-METZ, Rosa. Can Machine Learning aid in cartel detection? Podcast disponível 

em: <https://www.competitionpolicyinternational.com/can-machine-learning-aid-in-cartel-detection/>, 

acesso em 08/07/2020. 



 34 

executivos e com uma maior relevância da pesquisa de seus produtos, com um 

alcance substancialmente considerável pelos consumidores. Assim, houve um acordo 

entre os dois executivos, por meio da utilização de um software de machine learning 

que se valia de algoritmos. Trata-se dos seguintes precedentes: U.S. V David 

Topkins38 e U.S. V Daniel William Aston and Trod Limited. 39 

Ambos os casos resultaram no chamado “plea bargaining”, um instutituto 

próprio da common law, consistente em uma verdadeira negociação firmada entre o 

órgão de prossecução criminal (ministério público) e o(s) acusado(s), por meio do qual 

se deixa de lado uma acusação formal para início de um processo judicial. Trata-se 

de instituto que ganhou muita relevância no Brasil após a proposta de sua 

incorporação no direito brasileiro pelo juiz Sérgio Moro, posteriormente Ministro da 

Segurança, e, atualmente, não exercendo mais cargo público.40 

Mas não apenas acordos explícitos como os casos acima se incluem nas 

preocupações concorrenciais decorrentes do uso desse tipo de tecnologia. Há 

também a possibilidade de preocupações concorrenciais decorrentes de alinhamento 

tácitos entre concorrentes, mesmo que inexistente um acordo expressamente previsto 

entre estas, mas existente um algoritmo de machine learning que assim o faça. Seria, 

por exemplo, a hipótese no qual algumas empresas atuantes do mesmo ramo 

resolvessem contratar um mesmo desenvolvedor de software que fosse responsável 

em desenvolver ou prover uma solução de algoritmo de machine learning responsável 

por prover precificações, o que tornaria o caso em algo aproximado a um cartel do 

tipo “hub and spoke”, assim definido:  

 

“O chamado cartelhub-and-spoke geralmente envolve 

concorrentes de varejo e seus fornecedores comuns; 

informações confidenciais são passadas entre os concorrentes, 

 

38 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, Department of Justice / Federal Trade Comission. US. V DAVID 

TOPKINS. Plea agrément firmado em 30 de abril de 2015. Disponível em: 

<https://www.justice.gov/atr/case/us-v-david-topkins>, acesso em 13/07/2020. 

39 Ibidem. 

40 BUCH, João Marcos. Plea Bargain e sua inaplicabilidade no direito brasileiro. Disponível em 

<https://www.migalhas.com.br/depeso/294189/plea-bargain-e-sua-inaplicabilidade-no-direito-

brasileiro#:~:text=O%20plea%20bargain%20%C3%A9%20um,modo%20parcial%20e%2Fou%20aten

uado.>, acesso em 13/07/2020. 
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não diretamente, mas através de um fornecedor que facilita a 

conivência”41  

 

Trata-se, portanto, de uma das modalidades de colusão, no qual há geralmente 

a troca de informações concorrencialmente sensíveis e confidenciais entre empresas 

revendedodas concorrentes e também seus fornecedores ou fornecedor em comum, 

sem qualquer tipo, via de regra, de contato feito de maneira explicita e diretamente 

por e entre esses concorrentes, de modo que o responsável pelo desenvolvimento do 

software em questão estaria na posição de um verdadeiro “hub” interligando as 

empresas envolvidas nesse mercado e que resolvessem contratar os seus serviços 

na figura de “spoke”.42 

Em casos nos quais não há a adoção de algoritmos que sejam idênticos entre 

as empresas de um determinado mercado, autoridades como a Federal Trade 

Comission entendem que não há propriamente um cartel do tipo hub and spoke, per 

se.43  

Uma outra hipótese ineressante é dada em artigo publicado na revista Jota, por 

Marcela Mattiuzzo e Amanda Langanke:  

 

“O outro lado da moeda diz respeito à possibilidade de os 

algoritmos virem a ser utilizados não enquanto instrumentos 

facilitadores de colusão, mas sim na identificação de práticas 

ilícitas. A pergunta que se coloca, aqui, é se eles poderiam, de 

algum modo, auxiliar as autoridades competentes na 

identificação de condutas anticompetitivas. A resposta parece 

ser afirmativa, apesar de algumas limitações serem ressaltadas, 

como, por exemplo, a disponibilidade de dados confiáveis e 

 

41 SAHUGUET, Nicolas; WALCKIERS, Alexis. Selling to a cartel of retailers: a model of hub-and-spoke 

collusion. Disponível em <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2231876>, acesso em 

13/07/2020. 

42 OCDE, Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age, 2017, disponível em 

http://www.oecd.org/daf/competition/Algorithms-and-colllusion-competition-policy-in-the-digital-

age.pdf. Acesso em 13/07/2020. 

43 OCDE. Algorithms and Collusion —Nota feita pelos Estados Unidos da America em 26 de maio de 

2017. Submissão oficial ao roundtable da OCDE.  Disponível em: 

<https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)41/en/pdf.> Acesso em 13/07/2020. 
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sólidos para análise. Casos recentes de algoritmos de 

reconhecimento facial utilizados por governos em busca de 

pessoas com mandados de prisão, como pela polícia 

metropolitana de Londres, escancaram estas dificuldades44” 

 

As mesmas autoras também citam o interessante exemplo do Machine 

Learning e dos algoritmos para “o bem”, que é justamente o Projeto Cérebro, 

concebido em 2015 pelo CADE, por meio do qual algoritmos inteligentes (machine 

learning) são utilizados como meio para se identificar ilícitos na seara concorrencial. 

45 

Um exemplo interessante da utilização dessa solução foi, por exemplo, com a 

deflagração da Operação Ponto de Encontro, feita conjuntamente entre o CADE e a 

Polícia Federal, no qual em 31/10/2018 foi dado início à operação para investigar 

“suposto cartel em licitações realizadas por órgãos federais para contratação de 

serviços terceirizados.” 46. De acordo com o CADE: 

 

“A partir da representação, a Superintendência-Geral do Cade 

utilizou ferramentas desenvolvidas no âmbito do Projeto 

Cérebro – como filtros econômicos (screening) e técnicas de 

mineração de dados – para identificar quais 

empresas  poderiam estar envolvidas na conduta, além 

daquelas citadas inicialmente. 

O Cade, então, detectou um subconjunto de empresas que 

teriam padrões semelhantes de atuação nas licitações, o que 

possibilitou o mapeamento de ações suspeitas nos certames 

 

44 LANGANKE, Amanda. MATTIUZZO, Marcela. Machine learning: os dois lados da moeda. Disponível 

em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/fronteiras-concorrencia-regulacao/machine-

learning-os-dois-lados-da-moeda-05102018#sdfootnote1sym>, acesso em 07/07/2020. APUD METZ, 

Albert e ABRANTES-METZ, Rosa. Can Machine Learning aid in cartel detection? Podcast disponível 

em: <https://www.competitionpolicyinternational.com/can-machine-learning-aid-in-cartel-detection/>, 

acesso em 08/07/2020. 

45 Ibidem. 

46 BRASIL, CADE. Cade e PF realizam operação para investigar cartel em licitações. Disponível em 

<http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-pf-realizam-operacao-para-investigar-cartel-em-licitacoes>, 

acesso em 13/07/2020. 
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analisados, como possível rodízio e apresentação de propostas 

de cobertura. A coleta de indícios adicionais de suposta 

comunicação entre as empresas reforçou os resultados 

produzidos pelas ferramentas econométricas do Projeto 

Cérebro.”47 

 

Iniciativas similares ao Projeto Cérebro, ocorrem, também, por exemplo, em 

países como Coreia do Sul e Reino Unido. 48 

Percebe-se, portanto, que o Machine Learning está intimamente ligado aos 

algoritmos, e desperta importantes preocupações concorrenciais, e também relativas 

ao direito do consumidor e de proteção de dados, mas também podem ser usadas em 

prol do bem comum, como no caso do Projeto Cérebro. 

Isso tudo para demonstrar a importância dos algoritmos na sociedade atual, 

altamente digitalizada, e os conceitos importantes para a abordagem do tema do 

presente trabalho. 

Feito, assim, um panorama sobre as tecnologias e conceitos-chave envolvidos 

em como a atual sociedade digital funciona, passemos agora a analisar a evolução de 

uma economia baseada em conhecimento para uma economia dirigida por dados, 

para, ao cabo, se falar também na importante conceituação proposta por alguns 

teóricos do que se denominou chamar de economia dirigida por algoritmos. 

 

1.2. Economia baseada em conhecimento (Knowledge-based Economy), 

Economia dirigida por dados (Data-Driven Economy) e Economia dirigida por 

algoritmos (Algorithm-Driven Economy) 

 

 

47 BRASIL, CADE. Cade e PF realizam operação para investigar cartel em licitações. Disponível em 

<http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-pf-realizam-operacao-para-investigar-cartel-em-licitacoes>, 

acesso em 13/07/2020. 

48 LANGANKE, Amanda. MATTIUZZO, Marcela. Machine learning: os dois lados da moeda. Disponível 

em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/fronteiras-concorrencia-regulacao/machine-

learning-os-dois-lados-da-moeda-05102018#sdfootnote1sym>, acesso em 07/07/2020. APUD METZ, 

Albert e ABRANTES-METZ, Rosa. Can Machine Learning aid in cartel detection? Podcast disponível 

em: <https://www.competitionpolicyinternational.com/can-machine-learning-aid-in-cartel-detection/>, 

acesso em 08/07/2020. 
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Nos tópicos abaixo, serão vistas as noções de economia baseada em 

conhecimento e economia dirigida por dados, e a evolução desses conceitos, e 

também, ao cabo, um conceito que vem sendo utilizado mais recentemente, de 

economia dirigida por algoritmos. A importância dessa análise ganha relevância à 

medida em que analisaremos, nos próximos capítulos, a interrelação do direito da 

concorrência, do direito do consumidor e do direito à proteção de dados em meio a 

uma era digital marcada pelo uso massivo dos algoritmos e pela importância do big 

data e dos dados pessoais.  

 

1.2.1. Da economia baseada em conhecimento para a economia baseada 

ou dirigida por dados 

 

Conforme se depreende do quanto explicado acima nos tópicos anteriores, a 

transformação digital está criando um novo tipo de economia que elimina os dados 

gerados pelas inúmeras rotinas diárias de indivíduos e máquinas conectados 

digitalmente, com utilização de inúmeras novas tecnologias que até o passado recente 

seriam impensáveis. Os dispositivos onipresentes que capturam esses dados incluem 

não apenas computadores e smartphones conectados à Internet e plataformas de 

mídia social, mas também fitbits, monitores de vigilância em prédios e satélites, 

sensores em tubulações e chips em equipamentos inteligentes de todos os tipos, de 

carros e tratores a refrigeradores. A disseminação desses dispositivos permite a 

“identificação de dados” de praticamente qualquer aspecto da atividade social, política 

e econômica humana - com monitoramento onipresente. No caso de dados, é mais é 

diferente. O volume de dados digitais ultrapassou o analógico em algum momento da 

virada do século49. Atualmente, os dados digitais compreendem facilmente mais de 

99% de todos os dados armazenados. Anos atrás, em 2013, a estimativa era de 

98%50. O volume de dados atingiu proporções gigantes – e as tentativas de 

 

49 CIURIAK, Dan, The Economics of Data: Implications for the Data-Driven Economy (February 4, 2018). 

Capítulo 2 em "Data Governance in the Digital Age," Centre for International Governance Innovation, 5 

March 2018. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=3118022> ou 

<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3118022>, acesso em 04/07/2020. 

50 CUKIER, Kennet e MAYER-SCHOENBERGER, Victor. 2013. “The Rise of Big Data: How It’s 

Changing the Way We Think About the World,” Foreign Affairs 92(3): Maio/Junho: 28-40. p. 29. 
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caracterizar essa realidade pode ser relacionada a exemplos como uma pilha de 

relatórios que vão da Terra para além de Plutão51.  

O volume de dados vem crescendo exponencialmente, dobrando a cada dois 

ou três anos. Além disso, a capacidade de exploração desses dados está melhorando 

em um ritmo acelerado – e, após muitos anos de inovações desajeitadas, as 

realizações avançadas e refinadas relacionadas à inteligência artificial (IA) nos últimos 

anos geraram tantas surpresas que essa realidade está perdendo sua capacidade de 

surpreender. Essa combinação de escala e escopo de dados crescentes e maior 

capacidade e convergência de tecnologia nos levou a um ponto de inflexão em que a 

transformação da economia acelerou acentuadamente52.  

Esse ponto de inflexão marca a transição para uma nova era econômica, a da 

economia baseada em dados (“data driven economy” – DDE), que sucede à era da 

economia baseada no conhecimento (“knowledge based economy” - KBE). A 

economia baseada em dados está agora bem estabelecida nas economias de ponta 

e espalhando-se para as demais economias; entender essa economia agora é 

essencial para a formulação de políticas públicas53.  

A economia baseada em dados pode estar situada em modelos teóricos de 

crescimento endógeno que foram desenvolvidos à medida que a economia baseada 

no conhecimento estava evoluindo na década de 1980. Esses modelos introduzem 

pesquisa e desenvolvimento, formação de capital humano e destruição criativa 

schumpeteriana por meio do roubo de negócios como propulsores do crescimento 

econômico, juntamente com externalidades positivas relacionadas às repercussões 

locais do conhecimento. Essa estrutura teórica permite taxas diferenciais de 

crescimento em diferentes países, com base em suas políticas de apoio à inovação, 

 

51 World Bank. 2017. Digital Dividends: World Development Report 2016. Washington DC: International 

Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. P. 244 

52 CIURIAK, Dan, The Economics of Data: Implications for the Data-Driven Economy (February 4, 2018). 

Capítulo 2 em "Data Governance in the Digital Age," Centre for International Governance Innovation, 5 

Março, 2018. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=3118022 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3118022> , acesso em 04/07/2020. 

53 CIURIAK, Dan, The Economics of Data: Implications for the Data-Driven Economy (February 4, 2018). 

Capítulo 2 em "Data Governance in the Digital Age," Centre for International Governance Innovation, 5 

March 2018. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=3118022 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3118022> , acesso em 04/07/2020. 
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como subsídios para pesquisa e desenvolvimento e educação para explorar as 

externalidades do conhecimento, mas também abertura ao comércio para acessar 

desenvolvimentos tecnológicos gerados em outros lugares. Também permite que a 

inovação gere poder de mercado e aluguéis de monopólio porque, embora o 

conhecimento não seja rival (por exemplo, pode ser usado simultaneamente por 

muitos agentes sem prejudicar sua utilidade), é pelo menos parcialmente excludível 

(por exemplo, empresas inovadoras). pode restringir o acesso aos novos recursos de 

suas invenções)54. 

Os modelos de crescimento endógeno desenvolvidos na era da economia 

baseada em conhecimento se encaixam muito bem na economia baseada em dados, 

e as principais conclusões políticas sobre o caso de apoio público à inovação, 

investimento em capital humano e abertura ao fluxo de comércio para a economia 

baseada em dados. No entanto, a economia baseada em dados possui vários 

recursos estruturais que a tornam pelo menos um caso especial do modelo geral de 

crescimento de economia baseada em conhecimento, se não um modelo totalmente 

novo55, conforme exposto em estudo recente de Dan Ciurak, que a caracteriza com 

os seguintes elementos56: 

 

“• Assimetria generalizada da informação, que cria o potencial 

de falha generalizada do mercado. 

 • A industrialização da aprendizagem através da inteligência 

artificial. 

 • O vencedor leva a maior parte da economia, o que resulta na 

proliferação de empresas “super estrelas”;  

• Novas formas de comércio e troca, cujo valor não é capturado 

pelos sistemas tradicionais de contabilidade econômica. 

• Riscos sistêmicos devido a vulnerabilidades na infraestrutura 

de informações. 

 

Esses recursos, conforme serão vistos abaixo, criam novos desafios de 

gerenciamento econômico por vários motivos. Vejamos, primeiramente, a análise da 

 

54 Ibidem. 

55 Ibidem. 

56 Ibidem. 
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assimetria como base do economia baseada em dados. Um ponto fundamental de 

diferenciação do modelo da economia baseada em dados do modelo da economia 

baseada em conhecimento reside na suposição de que o conhecimento é 

implicitamente acessível a todos, mesmo que seja temporariamente excluído por 

empresas inovadoras. Isso geralmente não parece verdadeiro com as informações 

extraídas do “big data”, com a observação de que deve-se fazer uma distinção 

cuidadosa entre “big data” e “open data”, pois este último, por exemplo, inclui 

informações e ferramentas analíticas disponíveis gratuitamente na Internet, que 

constituem bens públicos vitais para a economia baseada em conhecimento; A política 

da sociedade de informação concentra-se nesse aspecto dos dados e busca, com 

razão, garantir uma Internet aberta. Com dados é diferente57. 

 Para a mente humana, o big data é um ruído sem sentido; para computadores 

é uma mina de informação. É precisamente a capacidade dos computadores de extrair 

informações sistemáticas desse ruído que sustenta a proposta de valor do big data e 

os algoritmos construídos sobre ele. Consequentemente, a assimetria de informação 

entre humano e máquina está na base da economia baseada em dados. 

Considerando os significativos investimentos de capital necessários para explorar o 

big data, a assimetria de informação também se aplica às empresas. Dada a divisão 

digital, ela também se aplica a todos os países58. 

A assimetria de informação pode levar à falha do mercado. No caso da 

economia baseada em dados, essa não é uma característica incidental, mas 

fundamental para as fontes de ganhos econômicos que a economia baseada em 

dados abre – e é nesse sentido o pecado original da economia baseada em dados. 

Isso diferencia a economia baseada em dados da economia baseada em 

conhecimento. Na economia baseada em dados, o conhecimento por trás das 

inovações acaba passando para o domínio público, onde é acessível a todos - as 

patentes são publicadas e elas expiram. Além disso, as patentes que abrangem 

pequenas etapas inovadoras podem ser contornadas, mesmo que custando alguma 

ineficiência marginal. Assim, a longo prazo, as desvantagens informativas na 

economia baseada em conhecimento desaparecem. Da mesma forma, é possível 

limitar a intervenção regulatória a remédios ocasionais para falhas de mercado e 

 

57 Ibidem. 

58 Ibidem. 
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disciplinas ocasionais para abusos. A economia baseada em dados, no entanto, abre 

assimetrias informacionais que não prometem desaparecer. Isso coloca questões 

novas e potencialmente espinhosas no que diz respeito à extensão e natureza da 

regulamentação e ao desenho de estratégias econômicas nacionais para prosperar 

na era digital59.  

Um segundo ponto fundamental de diferenciação entre a economia baseada 

em conhecimento e a economia baseada em dados é que, onde a economia baseada 

em conhecimento industrializou a pesquisa e o desenvolvimento, a economia baseada 

em dados industrializa o aprendizado por meio da implantação cada vez mais ampla 

da inteligência artificial. Estamos agora tratando da industrialização da 

aprendizagem60. 

Isso tem implicações aparentemente profundas na maneira como a economia 

se desenvolve e se comporta. Em um primeiro momento, a industrialização do 

aprendizado promete acelerar o ritmo da mudança e encurtar o ajuste estrutural 

transformador em um período de tempo substancialmente mais curto do que o 

experimentado na economia baseada em conhecimento ou durante a era da 

industrialização que a precedeu. A economia baseada em conhecimento, com sua 

difusão generalizada da tecnologia da informação e das comunicações, o surgimento 

de cadeias globais de valor, o comércio de tarefas e a adoção da robótica para tarefas 

simples de linha de montagem repetitiva, fizeram o ritmo da mudança na era da 

industrialização parecer glacial em comparação. A economia baseada em dados 

promete acelerar o ritmo de ajuste61.  

É importante ressaltar que o ritmo de mudança durante a economia baseada 

em conhecimento excedeu o ritmo de rotatividade de gerações na população, que 

teve profundas consequências para as políticas socioeconômicas. Por exemplo, 

comprometeu-se à noção de emprego vitalício, forçando várias transições de carreira 

em indivíduos; exigiu reformas fundamentais consequentes nas políticas de ajuste do 

mercado de trabalho e portabilidade das pensões; e fez da aprendizagem ao longo da 

vida um novo imperativo. Na economia baseada em dados, transformações 

semelhantes já estão ocorrendo com o advento, entre outras coisas, da economia do 

 

59 Ibidem. 

60 Ibidem. 
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“show” e das transações entre pares ou entre famílias; e mais mudanças estão 

surgindo através da reformulação do mercado de trabalho por aplicativos de 

inteligência artificial62.  

A aceleração também implica alterações nas convenções de desconto de 

tempo. Por exemplo, à medida que os ciclos de vida do produto diminuem, os ganhos 

no futuro mais distante são descontados mais fortemente, o que implica que os 

investimentos em capital devem ser depreciados mais rapidamente e que a "taxa de 

barreira" do investimento aumentará. O aumento da incerteza sobre os ganhos futuros 

também aponta para um aumento no valor real da opção de esperar por mais 

informações. Essas considerações implicam uma desaceleração paradoxal do 

investimento em um ponto de inovação acelerada. Uma segunda implicação e 

aparentemente maior da industrialização da aprendizagem é o desconto do valor do 

capital humano. Parece ser certo que, em certo momento não muito distante da 

humanidade, haverá um ponto em que a inteligência da máquina corresponderá à 

inteligência humana. A importância econômica disso deve ser considerada à luz do 

estoque acumulado do que poderia ser chamado de “capital do conhecimento da 

máquina”, que é um complemento e um substituto para o capital humano63.  

As implicações para a massa salarial agregada ao capital humano são 

preocupantes64. DeCanio65 examina, em um modelo simples, o grau de 

substituibilidade do trabalho robótico pelo trabalho humano que implica em uma 

diminuição nos salários agregados. Da perspectiva dos trabalhos que envolvem um 

pacote de funções, a automação das tarefas automatizáveis pode levar a um aumento 

na demanda geral de trabalhadores para executar funções de uso geral associadas66.  

 

62 Ibidem. 

63 Ibidem. 

64 Ibidem. 

65 DECANIO, Stephen. Robots and humans – complements or substitutes? Journal of 
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Por exemplo, um estudo sobre automação de caminhões sugere que a 

automação do segmento de longo curso pode aumentar a demanda total de 

caminhoneiros devido à maior demanda para lidar com as tarefas mais complexas de 

navegação no segmento de curta distância e última milha e executar outras tarefas, 

como reparos em rota67. Assim, na estrutura do DeCanio, embora a elasticidade de 

substituição possa ser maior que 1,9 para o segmento de longo curso, pode ser menor 

que 1,9 para o pacote geral de funções68.  

No entanto, o capital humano é caracteristicamente altamente especializado e, 

portanto, aparentemente mais vulnerável à concorrência do capital do conhecimento 

da máquina (ou seja, a elasticidade da substituição pode ser substancialmente mais 

alta do que no pacote de habilidades de uso geral, mas de baixo custo de um motorista 

de caminhão). Da mesma forma, os países avançados cuja riqueza deriva em grande 

parte desse capital humano especializado enfrentam, portanto, uma redução 

potencialmente significativa dos valores dos ativos de capital humano e a necessidade 

de reformas nas políticas de educação e inovação69. 

No que tange à concentração de mercado, firmas superestrelas e 

comportamento estratégico, em termos de estrutura e comportamento de mercado, a 

economia baseada em dados, assim como a economia baseada em conhecimento 

que a gerou, apresenta economias de escala e externalidades de rede que dão origem 

a estruturas de mercado concentradas, expandem aluguéis econômicos e criam 

incentivos para comportamento estratégico, inclusive na política comercial. Se o 

ambiente tecnológico permitir que o custo marginal de atender clientes adicionais caia 

para níveis muito baixos, a distorção da participação de mercado e da captura de 

aluguel pelos fornecedores com uma vantagem de qualidade pode ser extrema. Essa 

 

67 MADRIGAL, Alexis C. Could Self-Driving Trucks Be Good for Truckers? Disponível em: < 
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Innovation, 5 March 2018. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=3118022 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3118022> , acesso em 04/07/2020. 
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é a característica do “vencedor leva a maior parte” da economia das superestrelas 

desenvolvida pela primeira vez por Rosen70.  

Embora esses recursos sejam perceptíveis na economia baseada em 

conhecimento, eles parecem ser fortemente acentuados na economia baseada em 

dados devido às características dos dados. Por exemplo, o custo inicial do 

investimento para capturar, montar e processar dados é alto, mas o custo marginal da 

expansão dos ativos de dados é muito baixo. De fato, muitos dos dados agora 

coletados são subprodutos da atividade que usa infraestrutura digital (“exaustão de 

dados”71) e o custo da expansão do capital de dados é essencialmente o custo da 

expansão da capacidade de armazenamento72.  

Além disso, o custo de distribuição de produtos digitalizados que ajudam a 

gerar a exaustão dos dados também é muito baixo, dados custos de produção 

marginais nulos ou quase nulos para produtos digitais e comércio quase sem atrito 

permitido pela Internet e pela globalização, o que permite que as empresas mais 

eficientes obtenham maior participação de mercado73. Isso torna as economias de 

escala na economia baseada em dados muito acentuadas. Da mesma forma, as 

externalidades de rede no mundo digital parecem ser muito poderosas, o que tende a 

permitir o surgimento de monopólios naturais ou quase monopólios, como no caso de 

mecanismos de busca74. O uso intensivo da propriedade intelectual para proteger 

posições estabelecidas na economia baseada em dados cria obstáculos para 
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possíveis desafios75 Esses recursos apontam para o aumento da concentração do 

mercado na economia baseada em dados.  

Nos Estados Unidos, a concentração aumentou significativamente em uma 

ampla faixa de setores: entre 1997 e 2012, a participação média ponderada das 

receitas das quatro principais empresas em cada setor, em 893 setores, aumentou de 

26% para 32% do total76.  

Como bem observado por Steven Davidoff Salomon “O Facebook e seus 

irmãos de elite farão de tudo para garantir que eles não sejam o próximo Yahoo ou 

Radio Shack, mortos por interrupções e falhas em inovar. Isso se traduz em pagar 

somas obscenas por tecnologia que possa desafiar seu domínio um dia.”77 

 Embora a aquisição de rivais para antecipar a concorrência faça parte da 

rivalidade corporativa, as apostas parecem ser muito mais altas na economia baseada 

em dados do que anteriormente. Por sua vez, isso cria contextos factuais para a 

administração da política de concorrência na esfera doméstica e da política de 

investimento direto estrangeiro no domínio internacional. Novas formas de comércio 

e valor de troca. Os usos para os quais os dados são colocados e os papéis que 

desempenham na sociedade e na economia são tão variados quanto suas fontes e as 

entidades que os compilam. Na economia baseada em dados, os dados às vezes são 

o próprio produto - como no caso de serviços digitalizados - e, às vezes, são 

"exaustivos", subprodutos das interações digitais. Às vezes, é monetizada e, portanto, 

seu valor é registrado nas contas econômicas convencionais, mas, na maioria dos 

usos atuais, é capturado sem pagamentos e sem gerar uma trilha de papel resultante 
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77 SOLOMON, Steven Davidoff. 2016. “Tech Giants Gobble Start-Ups in an Antitrust Blind Spot,” NY 

Times, 16 de agosto de 2016. Disponível em 

<https://www.nytimes.com/2016/08/17/business/dealbook/expect-little-antitrust-challenge-to-walmarts-

bid-for-jet-com.html>, acesso em 06/06/2020. 
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de faturas e recebimentos. Da mesma forma, seu valor é subestimado 

significativamente nos sistemas de contabilidade econômica existentes78.  

É negociado além-fronteiras, mas na maioria das vezes isso ocorre em um 

novo modo de transação de troca, no qual o valor de um lado é de serviços "gratuitos" 

e, por outro, é um incremento para o capital intangível; isso escapa à captura nas 

estatísticas do comércio79. Tomando valores implícitos de troca como um guia, um 

indicador do valor dos dados é o valor dos serviços gratuitos adquiridos pelos 

consumidores na Internet.  

Alguns estudiosos estimam esse valor em cerca de 1,8% do PIB dos EUA ou 

atualmente da ordem de US $ 300 bilhões80. Olhando para o outro lado da transação, 

esses dados geram ativos intangíveis para empresas controladas por dados como 

Google (cujo valor de mercado aumentou mais de US $ 800 bilhões no início de 2018), 

Facebook (aproximadamente US $ 500 bilhões) e Uber (avaliados em 

aproximadamente US $ 50 bilhões).  

Isso coloca o provável valor de mercado dos dados em seu papel emergente 

como capital essencial da economia baseada em dados em trilhões de dólares no 

início da era da economia baseada em dados, com potencial para expansão ainda 

maior à medida que a transformação digital avança81 

Ademais, algumas considerações devem ser feitas acerca de um risco 

sistêmico relativo ao tema sob análise. A economia baseada em dados está se 

 

78 Lawless, Martha. 2017. “Global Digital Trade,” Presentation, George Washington University, 1, 

December 2017. United States International Trade Commission. Disponível em 

<https://www.usitc.gov/publications/332/pub4716.pdf>, acesso em 06/06/2020 

79 CIURIAK, Dan, The Economics of Data: Implications for the Data-Driven Economy (February 4, 2018). 

Capítulo 2 em "Data Governance in the Digital Age," Centre for International Governance Innovation, 5 

de marçode 2018. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=3118022 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3118022>, acesso em 04/07/2020. 

80 NAKAMURA, Leonard; SAMUELS, Jon; and SOLOVEICHIK, Rachel. 2017. “Measuring the “Free” 

Digital Economy Within the GDP and Productivity Accounts.” Federal Reserve Bank of Philadelphia 

Working Paper 17-37. Disponível em 

<https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3058017>, acesso em 10/07/2020. 

81 Ciuriak, Dan. 2017. “The Knowledge-Based and Data-Driven Economy: Quantifying the Impacts of 

Trade Agreements,” CIGI Papers 156. Disponível em 

<https://www.cigionline.org/publications/knowledge-based-and-data-driven-economy-quantifying-

impacts-trade-agreements>, acesso em 10/07/2020. 
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desenvolvendo a um ritmo que ultrapassa o desenvolvimento de políticas baseadas 

em experiências e experimentação com modelos regulatórios alternativos para lidar 

com riscos sistêmicos, inclusive com relação à privacidade de dados pessoais, 

manipulação política e segurança cibernética. 

Os modelos polares opostos que estão em jogo são o modelo e-Estonia, com 

seus controles rígidos sobre o uso e armazenamento de dados pessoais e provisões 

para instalações de backup sistêmicas para proteção contra hackers82; e o modelo de 

nuvem promovido pelos gigantes da Internet dos EUA nas negociações da Parceria 

Transpacífica, que exige o fluxo livre de dados através das fronteiras e proíbe a 

localização de dados. É uma questão em aberto sobre qual será a arquitetura mais 

robusta, segura e eficiente para a infraestrutura da sociedade da informação na era 

da economia baseada em dados. De fato, a própria falta de experiência com modelos 

alternativos e abordagens regulatórias levou a argumentos contra a regulamentação 

da economia digital precisamente porque ainda não sabemos o suficiente para regular 

de maneira eficaz,, e o mesmo raciocínio se aplica a tratados que restringem a 

regulação da economia digital83  

As principais economias estão alinhando políticas em acordos internacionais 

com interesses nacionais percebidos: os Estados Unidos estão promovendo uma 

arquitetura aberta que se alinha à posição dominante de suas firmas de uso intensivo 

de dados cuja abordagem aos riscos sistêmicos reflete apenas considerações 

privadas; a União Europeia está promovendo uma regulamentação sólida, alinhada 

com seus interesses principalmente defensivos; e a China está aproveitando o 

 

82 HELLER, Nathan. 2017. “Estonia, the Digital Republic,” The New Yorker, Dezembro de 2017. 

Disponível em <https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/18/estonia-the-digital-

republic?irclickid=0FQTscWI7xyORZswUx0Mo3IRUkiUvYRnbW8p0A0&irgwc=1&source=affiliate_imp

actpmx_12f6tote_desktop_adgoal%20GmbH&utm_source=impact-

affiliate&utm_medium=123201&utm_campaign=impact&utm_content=Online%20Tracking%20Link&ut

m_brand=tny> , acesso em 10/07/2020. 

83 CIURIAK, Dan, The Economics of Data: Implications for the Data-Driven Economy (February 4, 2018). 

Capítulo 2 em "Data Governance in the Digital Age," Centre for International Governance Innovation, 5 

March 2018. Disponível em: < https://ssrn.com/abstract=3118022 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3118022> , acesso em 04/07/2020. 
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tamanho do seu mercado interno para desenvolver uma economia digital 

competitiva84.  

Para as economias pequenas e abertas, a questão é se algum desses modelos 

é do seu interesse? Diante disso, a flexibilidade de regulamentar no interesse 

nacional, sem incorrer em multas que tenderiam a gerar inação devido a efeitos de 

"descontrole regulatório", parece ser uma consideração primordial ao se comprometer 

com esses acordos85. 

Em síntese, a economia baseada em dados cria novos e significativos desafios 

de gerenciamento econômico por vários motivos, conforme exposto acima. 

 

1.1.2. Uma economia dirigida por algoritmos 

 

Os defensores da filosofia econômica Laissez-Faire há muito confiam no 

conceito de “mão invisível” para justificar a não intervenção dos governos nos 

mercados. O termo é tipicamente interpretado para descrever como as ações 

independentes de indivíduos interessados podem levar a um resultado social 

benéfico.86  

Desde que Adam Smith introduziu o conceito em 1776, a mão invisível tornou-

se uma base importante da análise econômica e tem sido consistentemente um fonte 

de controvérsia, debate e inspiração política.87 

 Como um dos princípios centrais das teorias econômicas neoclássicas e da 

Escola de pensamento econômico de Chicago, a mão invisível tem sido associada à 

mudança moderna na ênfase da regulamentação para a filosofia do mercado livre , o 

apelo do conceito diminuiu um pouco na esteira da crise financeira de 2008, com 

muitos culpando a crescente desigualdade de renda e a mobilidade social reduzida 

por regulamentações negligentes e a supervisão limitada do setor financeiro.88 

 

84 Ibidem. 

85 Ibidem. 

86 VAUGHN, Karen I. “Invisible Hand” in John Eatwell, Murray Milgate & Peter Newman, eds, Disponível 

em < https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol55/iss2/10/>, acesso em 13/07/2020. 

87 THORNTON, Mark. “Cantillon and the Invisible Hand” (2009) 12:2 QJ Aus Econ 27, pg. 27-32. 

88 EZRACHI, Ariel. STUCKE, Maurice E. Virtual Competition: The Promise and 

Perils of the Algorithm-Driven Economy. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2016 P. 205. 



 50 

 Particularmente no contexto do direito da concorrência, alguns especialistas 

questionam a eficácia do modelo neoclássico que criou o ambiente propício para a 

fusão da década de 90, atribuída a muitas instituições financeiras que se tornam 

“grandes demais para falir”. 89 

 Naturalmente, alguns especialistas em concorrência começaram a considerar 

outras indústrias em rápida evolução em que a aplicação da filosofia tradicional de 

mercado livre pode levar à criação de dinâmicas anticoncorrenciais e resultados 

sociais negativos. 90 

No livro “A competição virtual: a promessa e os perigos da economia 

impulsionada por algoritmos”, Ariel Ezrachi e Maurice E. Stucke exploram o impacto 

transformador que o “Big Data”, algoritmos de computador, inteligência artificial e 

aprendizado de máquina tiveram nos mercados competitivos e no bem-estar geral do 

consumidor, fazendo menção à chamada era da “economia dirigida por algoritmos”. 91  

Ao examinar dois temas contraditórios - a promessa comumente aceita de um 

ambiente mais competitivo sob a "economia orientada por algoritmos" e seus perigos 

menos discutidos - Ezrachi e Stucke analisam o efeito abrangente que as novas 

tecnologias e estruturas de mercado têm sobre concorrência, privacidade e 

democracia. ideais e bem-estar geral do consumidor. Em particular, os autores tentam 

demonstrar como as novas tecnologias estão desafiando a dinâmica tradicional da 

concorrência e dando origem a um ambiente totalmente novo - que exibe as 

características dos mercados competitivos, mas é impulsionado por forças diferentes. 

92 

Nas palavras dos autores, “a boa e velha mão invisível da concorrência, que 

salvaguardava nosso bem-estar quando comprávamos em nosso mercado local de 

frutas, está sendo deslocada pela mão digitalizada”. 93 

  Dada a presença dessas forças de mercado distintas, os autores argumentam 

que é necessário algum tipo de intervenção dos reguladores para preservar mercados 

 

89 ibidem, p. 22. 

90 THORNTON, Mark. “Cantillon and the Invisible Hand” (2009) 12:2 QJ Aus Econ 27, pg. 27-32. 

91 Ibidem, p. 27-32 

92 Ibidem, p. 27-32 

93 EZRACHI, Ariel. STUCKE, Maurice E. Virtual Competition: The Promise and 

Perils of the Algorithm-Driven Economy. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2016 P. 27. 
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competitivos e proteger os interesses de privacidade do consumidor. Ezrachi e Stucke 

se aventuram por trás da “fachada da competição virtual” apresentando três cenários 

únicos que demonstram a dinâmica anticompetitiva emergente criada pelas novas 

tecnologias. No primeiro cenário, os autores abordam como algoritmos e outras 

tecnologias avançadas podem facilitar conluio e atividade de cartel. Ezrachi e Stucke 

descrevem a mudança "de um mundo em que executivos expressamente conspiram 

em quartos de hotel cheios de fumaça" para um em que algoritmos de preços que 

permitem que as empresas se envolvam em conluio tácito são usados para definir o 

preço de mercado acima de um nível eficiente. 94 

 No segundo Nesse cenário, os autores sugerem que as empresas estão 

começando a usar tecnologia avançada para se envolver em discriminação 

comportamental quase perfeita. Empresas poderosas estão coletando quantidades 

sem precedentes de informações sobre consumidores individuais para explorar 

vieses, usar publicidade direcionada e ajustar preços para minimizar o excedente do 

consumidor. 95 

Assim, percebe-se que, para além do atual panorama da chamada “economia 

dirigida por dados”, fala-se, também, em uma evolução, do que seria a chamada 

“economia dirigida por algoritmos”, o que, conforme exposto nos itens anteriores, se 

relaciona intrinsecamente com os problemas já apontados para a questão dos 

algoritmos. 

Uma economia dirigida por algoritmos, no entanto, pode trazer algumas 

complicações no que tange a questões jurídicas e direitos relacionados aos titulares 

de proteção de dados, no entanto, principalmente no que tange ao consagrado 

princípio da autodeterminalão informativa, que será melhor visto no capitulo 2 do 

presente trabalho, mas que deve ser abordado no presente item, pelo fato de sofrer 

algumas implicações em decorrência de uma economia dirigida por algoritmos. É o 

que será visto abaixo, a seguir. 

Nesse sentido, alguns estudos indicam mesmo a possibilidade do chamado 

“algorithmic impact assessment”, ou seja, relatório de impacto de algoritmos, em 

substituição ao relatório de impacto a proteção de dados: 

 

 

94 THORNTON, Mark. “Cantillon and the Invisible Hand” (2009) 12:2 QJ Aus Econ 27, pg. 27-32. 

95 Ibidem, p. 27-32 
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“As Avaliações Algorítmicas de Impacto baseiam-se 

diretamente nas estruturas de avaliação de impacto nos 

domínios de proteção ambiental, proteção de dados, 

privacidade e direitos humanos.18 Por exemplo, a Lei 

Nacional de Proteção Ambiental dos Estados Unidos exige 

que as agências federais avaliem o impacto de uma ação 

proposta na “qualidade de meio ambiente ”, por meio de 

uma Declaração de Impacto Ambiental (EIS) . Embora o 

processo de EIS não tenha de maneira alguma resolvido 

problemas de degradação ambiental, ele foi creditado por 

gerar maior sensibilidade aos valores ambientais nos 

órgãos federais e por informar o público, o que é 

especialmente notável dado o conhecimento científico 

complexo que o processo de EIA pode exigir. O processo 

de EIS combina um foco em valores essenciais com um 

meio para o público, especialistas externos e formuladores 

de políticas considerarem questões sociais e técnicas 

complexas. À medida que os governos adotam novos 

sistemas de decisão automatizados, os AIAs podem ajudar 

de maneira semelhante as agências e o público a 

determinar se esses sistemas promovem justiça, justiça e 

devido processo legal ou se infringem esses valores. Na 

implementação de AIAs, as agências devem considerar a 

incorporação de AIAs nos processos que já utilizam para 

adquirir sistemas de decisão automatizados ou qualquer 

processo de avaliação pré-aquisição existente que a 

agência já realize. Um AIA de pré-aquisição oferece a uma 

agência a oportunidade de envolver o público e de forma 

proativa identificar preocupações, estabelecer 

expectativas e basear-se em conhecimento e 

entendimento das partes interessadas relevantes. Embora 

os AIA se assemelhem a avaliações de impacto ambiental, 

avaliações de impacto na proteção de dados ou avaliações 

de impacto na privacidade, elas diferem em alguns 
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aspectos muito importantes. Por exemplo, as avaliações 

de impacto na proteção de dados (DPIAs), como as 

exigidas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados 

da Europa, servem da mesma forma para destacar os 

riscos de proteção de dados de sistemas automatizados 

usados para avaliar pessoas com base em seus dados 

pessoais. Se um controlador de dados encontrar um 

sistema para ser “de alto risco”, deve consultar a 

autoridade governamental local de proteção de dados. No 

entanto, os DPIAs se aplicam a organizações públicas e 

privadas, não são compartilhados com o público e não têm 

revisão interna de pesquisadores ou outras informações 

individualizadas. mecanismos do devido processo. Os 

AIAs, por outro lado, são explicitamente projetados para 

envolver os órgãos públicos e as pessoas a quem servem 

nessas áreas de interesse por meio de vários elementos 

de aviso, comentário, revisão e devido processo. Isso 

permite que uma ampla variedade de indivíduos, 

comunidades, pesquisadores e formuladores de políticas 

participem dos esforços de prestação de contas.”96 

 

Fica claro que se trata de uma nova realidade adequada a uma economia 

dirigida por algoritmos, e que, portanto, a legislação deve acompanhar essa nova 

realidade, e não se limitar ao que há hoje apenas, pelo menos no Brasil, de previsão 

de uma relatório de impacto à proteção de dados. 

 

1.1.2.1 A questão da autodeterminação informativa em uma economia 

baseada por algoritmos e baseada em decisões automatizadas 

 

 

96 REISMAN, dillon. Schultz, Jason. CRAWFORD, Kate. WHITTAKER, Meredith. Algorithm impact 

assessments. A practical framework for public agency accountability. Disponível em: < 

https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf>, acesso em 17/07/2020. 

https://ainowinstitute.org/aiareport2018.pdf
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No que tange à proteção de dados, Bruno Bioni preleciona a importância de um 

precedente jurisprudencial alemão para a determinação da proteção de dados 

pessoais entendida como um direito autônomo e também para a consolidação e 

importância do que se entende por autodeterminação informativa e seu caráter basilar 

para a compreensão do direito à proteção de dados.97 

Conforme se extrai de referido julgamento, a autodeterminação informativa diz 

respeito ao “o poder do indivíduo, decorrente da idéia de autodeterminação, de decidir 

em princípio por si próprio, quando e dentro de que limites fatos pessoais serão 

revelados”, sendo um  poder que “necessita, sob as condições atuais e futuras do 

processamento automático de dados, de uma proteção especialmente intensa." 98-99 

Isso porque trata-se de direito e poder que se encontra ameaçado, 

principalmente por conta das decisões automatizadas de dados. Nesse sentido: 

 

“Ele está ameaçado, sobretudo porque em processos decisórios 

não se precisa mais lançar mão, como antigamente, de fichas e 

pastas compostos manualmente. Hoje, com ajuda do 

processamento eletrônico de dados, informações detalhadas 

sobre relações pessoais ou objetivas de uma pessoa 

determinada ou determinável (dados relativos à pessoa [cf. § 2 

 

97 BIONI, Bruno Ricardo. Proteção de Dados Pessoais - A Função e os Limites do Consentimento. [São 

Paulo]: Grupo GEN, 2019. 9788530988777. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988777/>. Accesso em: 17/07/2020. P. 97. 

98 BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, Alemanha. Dezembro. 15, 1983, 65. BVerfG, Urteil des Ersten 

Senats vom 15. Dezembro de 1983 - 1 BvR 209/83 -, Rn. (1-215), “Census Act Case”. Disponível em 

at 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/1983/12/rs19831215_1bvr020

983.pdf?__blob=publicationFile&v=1 e 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/12/rs19831215_1bv

r020983.html 

99 SCHWABE, Jurgen. MARTINS, Leonardo. Tradutores: HENNIG, Beatriz. MARTINS, Leonardo. 

BIGELLI DE CARVALHO, Mariana. MARIA DE CASTRO, Tereza. GERALDES FERREIRA, Vivianne. 

Prefácio: WOISCHNIK, Jan. Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, 

Konrad Adenauer Stiftung, 2005. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-

tematica/sci/jurisprudencias-e-pareceres/jurisprudencias/docs-

jurisprudencias/50_anos_dejurisprudencia_do_tribunal_constitucional_federal_alemao.pdf/at_downlo

ad/file>, acesso em 21/02/2020.. P. 236 a 241 
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I BDSG – Lei Federal sobre a Proteção de Dados Pessoais]) 

podem ser, do ponto de vista técnico, ilimitadamente 

armazenados e consultados a qualquer momento, a qualquer 

distância e em segundos. Além disso, podem ser combinados, 

sobretudo na estruturação de sistemas de informação 

integrados, com outros bancos de dados, formando um quadro 

da personalidade relativamente completo ou quase, sem que a 

pessoa atingida possa controlar suficientemente sua exatidão e 

seu uso. Com isso, ampliaram-se, de maneira até então 

desconhecida, as possibilidades de consulta e influência que 

podem atuar sobre o comportamento do indivíduo em função da 

pressão psíquica causada pela participação pública em suas 

informações privadas.: 

A autodeterminação individual pressupõe, porém – mesmo 

sob as condições da moderna tecnologia de 

processamento de informação –, que ao indivíduo está 

garantida a liberdade de decisão sobre ações a serem 

procedidas ou omitidas e, inclusive, a possibilidade de se 

comportar realmente conforme tal decisão. “100-101 

 

Como visto, o consentimento é um elemento-chave para o entendimento da 

autodeterminação informativa. Não obstante, as evoluções tecnológicas verificadas 

 

100 BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, Alemanha. Dezembro. 15, 1983, 65. BVerfG, Urteil des Ersten 

Senats vom 15. Dezembro de 1983 - 1 BvR 209/83 -, Rn. (1-215), “Census Act Case”. Disponível em 

at 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/1983/12/rs19831215_1bvr020

983.pdf?__blob=publicationFile&v=1 e 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/12/rs19831215_1bv

r020983.html 

101 SCHWABE, Jurgen. MARTINS, Leonardo. Tradutores: HENNIG, Beatriz. MARTINS, Leonardo. 

BIGELLI DE CARVALHO, Mariana. MARIA DE CASTRO, Tereza. GERALDES FERREIRA, Vivianne. 

Prefácio: WOISCHNIK, Jan. Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, 

Konrad Adenauer Stiftung, 2005. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/atuacao-

tematica/sci/jurisprudencias-e-pareceres/jurisprudencias/docs-

jurisprudencias/50_anos_dejurisprudencia_do_tribunal_constitucional_federal_alemao.pdf/at_downlo

ad/file>, acesso em 21/02/2020.. P. 236 a 241 
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ao longo do presente capítulo colocam em cheque essa possibilidade de 

consentimento e autodeterminação informativa, principalmente pelo fato de que certas 

decisões automatizadas, algoritmos e machine learning, internet das coisas, 

inteligência articical, além de novas revoluções digitais como a blockchain, acabam, 

pela sua própria natureza, criando certos desafios e bloqueios para a validade do 

consentimento na atual era digital, sendo impossível, em alguns casos, poder se falar 

em consentimento e autodeterminação informativa. 

Conforme explicado por Jorge Tisné Niemann, nesses casos, diante da parcial 

ou total impossibilidade de se poder falar em consentimento ou autodeterminação 

informacional, dá-se lugar para os conceitos da accountability e controle de 

autoridades de proteção de dados para garantir os direitos dos titulares de proteção 

de dados pessoais.102 

Sobre o tema, referido autor conclui: 

 

“(...) os esforços no futuro próximo devem se concentrar 

no aprimoramento e fortalecimento das salvaguardas de 

proteção de dados, independentemente de o consentimento ser 

eventualmente substituído ou ainda mais limitado como base 

legal para o processamento. 103 

 

Nessa mesma linha, sobre os desafios tecnológicos do consentimento, 

Alexandra Giannopoulou menciona que a revisão dos mecanismos de consentimento 

 

102 NIEMANN, Jorge Tisné. Consent as na appropriate legal ground for processing in the digital 

enviroment. Analysis under the scope of the European General Data Protection Regulation. Disponível 

em: < https://www.eslr.ed.ac.uk/2020/07/07/consent-as-an-appropriate-legal-ground-for-processing-in-

the-digital-environment-analysis-under-the-scope-of-the-european-general-data-protection-

regulation/>, acesso em 17/06/2020. 

103 NIEMANN, Jorge Tisné. Consent as na appropriate legal ground for processing in the digital 

enviroment. Analysis under the scope of the European General Data Protection Regulation. Disponível 

em: < https://www.eslr.ed.ac.uk/2020/07/07/consent-as-an-appropriate-legal-ground-for-processing-in-

the-digital-environment-analysis-under-the-scope-of-the-european-general-data-protection-

regulation/>, acesso em 17/06/2020. 
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e do desenho do consentimento, a fim de incutir controle nas realidades tecnológicas 

atuais, falhou em abordar o paradoxo do consentimento.104 

Sobre isso, Lilian Edwards e Michael Veale assim comentam, sobre a 

impossibilidade da autodeterminação informativa em certos casos, como explicado 

acima: 

 

“O novo parâmetro que foi introduzido pelos modelos 

algorítmicos de IA e de aprendizado de máquina é a falta de 

previsão do controlador de dados (sem falar dos titulares de 

dados) com relação ao modelo, método de processamento e 

resultado precisos dos dados em questão. Esse avanço 

tecnológico dificulta a proteção de dados devido à 

impossibilidade de garantir um consentimento informado pelos 

titulares dos dados. Nesse sentido, a validação contínua mais 

específica do consentimento informado parece impossível 

porque se refere à suposição de que um conhecimento ex ante 

completo da tecnologia e do processo de evolução dos 

algoritmos produzirá um consentimento totalmente 

informado.”105 

 

De fato, os critérios de consentimento que requerem consentimento válido para 

serem específicos e informados são difíceis de conciliar em uma realidade envolvendo 

Inteligencia Artifical e Big Data, porque isso  “implica que o titular dos dados entende 

os fatos e as conseqüências do processamento e consentimento; informações devem 

ser fornecidas sobre todos os aspectos relevantes do processamento (...) A 

especificação dos propósitos da análise pode ser difícil no big data. ”106 

 

104 GIANNOPOULOU, (2020). Algorithmic systems: the consent is in the detail?. Internet Policy Review, 

9(1). DOI: 10.14763/2020.1.1452 Disponível em: < 

https://policyreview.info/articles/analysis/algorithmic-systems-consent-detail#footnote20_uejh4al>, 

acesso em 05/03/2020. 

105 Edwards, Lilian; Veale, Michael. (2018), Enslaving the Algorithm: From a ‘Right to an Explanation’ to 

a ‘Right to Better Decisions’? IEEE Security & Privacy, 16(3), 46–54. Disponível em; < 

https://doi.org/10.1109/MSP.2018.2701152>, acesso em 04/04/2020. 

106 OOSTVEEN, M. (2018). Protecting individuals against the negative impact of big data: Potential and 

limitations of the privacy and data protection law approach. Wolters Kluwer. 
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1.2. O entendimento sobre a dimensão do Big Data em uma economia 

baseada em dados 

 

O termo big data se tornou praticamente “onipresente” nesse atual mundo 

altamente tecnológico, seja em revistas corriqueiras de economia, atualidades, 

tecnologia, seja em sua utilização na academia ou por estudiosos de diversos ramos 

tanto do direito quanto de tecnologia e outras áreas de estudo.  

A definição do que se entende por Big Data não é uníssona; pelo contrário. Essa 

utilização desenfreada dessea expressão em diversos contextos e ramos pode ser 

considerada mesmo uma ameaça para a evolução estruturada do que se entende por 

big data e para seu significado, como bem observa Andrea de Mauro, Marco Greco e 

Michele Grimaldi, em importante artigo analisando uma definição consensual de big 

data107  

Como uma tentativa de se estabelecer uma definição cientifica para a 

expressão big data, e levando em conta as principais definições existentes, os autores 

acima propõem a seguinte definição de big data: “Big Data representa os ativos de 

informação caracterizados por um volume, velocidade e variedade tão altos que 

exigem tecnologia e métodos analíticos específicos para sua transformação em 

valor”108. 

Uma grande preocupação nesse sentido, como visto na introdução do presente 

trabalho, se refere à miríade de informações disponíveis sobre indivíduos na internet, 

que vão formando a sua identidade digital, tal qual já definido inicialmente na 

introdução do presente trabalho. Dentro dessa realidade, se faz necessária a análise 

do chamado “direito ao esquecimento”, com origem no direito francês, e conceituado 

como o “direito de uma pessoa a não ver publicadas notícias, já legitimamente 

veiculadas, concernentes a vicissitudes que lhe dizem respeito, quando entre o fato e 

a republicação tenha transcorrido um longo tempo”.109 

 

107 Ibidem. 

108 Ibidem. 

109 MORATO, Antonio Carlos; DE CICCO, Maria Cristina. Direito ao esquecimento: luzes e sombras. 

In:SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; GOMES, Mariângela Gama de Magalhães (orgs.). Estudos em 

homenagem a Ivette Senise Ferreira. São Paulo: LiberArs, 2015, p. 80. 
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Trata-se, em suma, de um direito relacionado à guarida da dignidade da pessoa 

humana e direitos afetos à personalidade do indivíduo, sendo que, a não guarida de 

tal direito leva ao risco do apagamento do próprio individuo, ou mesmo da criação de 

um entendimento sobre sí próprio distinto daquele que é o real, conforme explica o 

jurista italiano Andrea Sirotti Gaudenzi, em obra direcionada ao direito ao 

esquecimento (“dirrito all’oblio”)110. 

Sobre o direito ao esquecimento, destaca-se o importante julgamento feito pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 2018, no qual se consolidou um verdadeiro leading 

case sobre o tema. 

Trata-se do Recurso Especial nº 1.660.168/RJ111, cujo acórdão foi publicado 

em 05/06/2018, no qual se aborda o caso de uma magistrada, autora de referido 

processo judicial que culminou no julgamento do caso em questão pelo STJ, que havia 

sido investigada pelo Conselho Nacional de Justiça (“CNJ”), por supostamente fraudar 

o seu ingresso na magistratura, em um concurso realizado em 2007. 

Não obstante, restou comprovado pelo próprio CNJ que tal fraude inexistiu, 

tendo a magistrada sido inocentada, embora seu nome, nos websites de busca, como 

o Google, continuasse aparecendo atrelado ao episódio da suposta fraude. Trata-se 

da primeira em que o STJ analisa o tema do direito ao esquecimento em uma 

abordagem levando em conta os mercados digitais, como o mercado de mecanismos 

de buscas.  

Por ocasião de referido julgado, conforme bem demonstra o voto da Relatora, 

Ministra Nancy Andrighi, demonstrou-se uma importante relação entre a guarida ao 

direito à proteção de dados pessoais, o direito à privacidade e intimidade, no que 

tange à tutela do direito ao esquecimento na era digital: 

 

“(...) há, todavia, circunstâncias excepcionalíssimas em 

que é necessária a intervenção pontual do Poder 

Judiciário para fazer cessar o vínculo criado, nos bancos 

de dados dos provedores de busca, entre dados pessoais 

 

110 GAUDENZI, Andrea Sirotti. Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento del danno. Maggiola 

Editore. p. 11. 

111 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no AgInt no REsp 1664620/PR, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017.  
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e resultados da busca, que não guardam relevância para 

o interesse público à informação, seja pelo conteúdo 

eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo".  (...) 

"o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a 

proteção aos dados pessoais deverá preponderar, a fim 

de permitir que as pessoas envolvidas sigam suas vidas 

com razoável anonimato, não sendo o fato desabonador 

corriqueiramente rememorado e perenizado por sistemas 

automatizados de busca".112 

 

Em referido julgado também ficou expresso o entendimento no STJ no sentido 

de que a análise da concessão do direito ao esquecimento depende de maneira 

substancial de uma análise caso a caso. Não à toa, em um precedente anterior, qual 

seja, o Recurso Especial nº 1.593.873/SP, também do STJ, a mesma turma julgadora 

(terceira turma) entendeu em um sentido oposto, não dar guarida ao direito ao 

esquecimento diante do caso concreto, sob alegação de “ausência de fundamento 

normativo para imputar aos provedores de aplicação de buscas na internet a 

obrigação de implementar o direito ao esquecimento e, assim, exercer função de 

censor digital"113. 

No âmbito dos enunciados da Jornada de Direito Civil, promovidas pelo 

Conselho Superior de Justiça Federal e também pelo Superior Tribunal de Justiça, 

menciona-se a existência do Enunciado nº 531, que preconiza o reconhecimento do 

direito ao esquecimento no âmbito da sociedade da informação, e tendo em vista a 

dignidade da pessoa humana: “A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade 

da informação inclui o direito ao esquecimento”. 

Uma vez definido o termo big data de uma maneira científica, com base nas 

principais definições existentes, e apesentando algumas considerações jurídicas e 

preocupações sobre o tema, passemos, agora a analisar os impactos e a importância 

do big data na atualidade, em uma economia baseada em dados; 

 

 

112 Ibidem. 

113 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 1660168/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ 

Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 

05/06/2018. 
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1.3. O impacto e a importância do Big Data em 2020, em uma 

economia baseada em dados: 

 

Como bem explicado no atualíssimo livro de José Maria Cavanillas, Edward 

Curry e Wolggang Washster denominado “New horizons for a Data-Driven Economy”, 

editado em 2020, os impactos do big data na atualidade vão além do mundo 

comercial, e dentro da comunidade científica, a explosão de dados disponíveis está 

produzindo o que é chamado de Ciência de Dados, uma nova abordagem de 

descoberta científica com uso intensivo de dados;  A capacidade dos telescópios ou 

aceleradores de partículas de gerar vários petabytes de dados por dia está produzindo 

problemas diferentes em termos de armazenamento e processamento, e os cientistas 

não têm soluções prontas para analisar e comparar adequadamente conjuntos de 

dados dispersos e enormes. A ativação dessa visão exigirá tecnologias inovadoras de 

big data para gerenciamento, processamento, análise, descoberta e uso de dados114. 

Os dados tornaram-se um novo fator de produção, da mesma maneira que 

ativos e capital humano, de modo que, ter a base tecnológica correta e a estrutura 

organizacional para explorar dados é essencial. A Europa, por exemplo, deve explorar 

o potencial do big data para criar valor para a sociedade, os cidadãos e as empresas.  

A International Data Corporation (IDC) prevê que o mercado de tecnologia e 

serviços de big data crescerá a uma taxa de crescimento anual composta de 27% 

(CAGR) para US $ 32,4 bilhões até 2017. A Comissão Europeia lançou em março de 

2010 a Estratégia Europa 2020115 sair da crise e preparar a economia da UE para os 

próximos desafios em termos de produtividade, economia e coesão social. A Agenda 

Digital para a Europa é uma das sete iniciativas emblemáticas da Estratégia Europa 

2020; define o papel chave que o uso das TIC desempenhará se a Europa quiser ter 

sucesso em suas ambições para 2020. A importância primordial do big data foi 

reconhecida pela inclusão de um tópico específico na agenda digital para obter o 

 

114 CAVANILLAS, José María. CURRY, Edward. WOLFGANG, Wahlster. New Horizons for a Data-

Driven Economy, A Roadmap for Usage and Exploitation of Big Data in Europe. Amazon / Spring Open, 

Big Data Public Private Forum. 2020. P. 1-2. 

115 COMISSÃO EUROPEIA, (2010). Communication from the Commission: Europe 2020 – A European 

strategy for smart, sustainable and inclusive growth”. Disponível em < https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC2020>, acesso em 15/04/2020. 
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máximo benefício dos dados existentes. e especificamente a necessidade de abrir 

recursos de dados públicos para reutilização116.  

Como afirmou o comissário da UE Kroes, “Big Data é o novo petróleo”117, que 

pode ser gerenciado, manipulado e usado como nunca antes graças às ferramentas 

digitais de alto desempenho, tornando o big data o combustível para a inovação. 

 

1.4 A importância dos dados e das informações digitais em meio à 

sociedade da informação e da economia baseada em dados – e os riscos 

a ele associados. Seriam os dados o novo petróleo ou o novo urânio? 

 

A sociedade da informação, tal como já exposto acima, com base importante 

na massificação não apenas do uso, mas também na transmissão digitalizada de 

informações, tem uma importante influência no mundo jurídico-positivo do Direito. Não 

à toa, houve a aprovação recente da LGPD no Brasil, com vistas a regulamentar o 

tema da proteção de dados pessoais. 

Conforme a introdução do presente trabalho, foi falado que é atribuído a Clibe 

Humby a frase de que os dados seriam o novo petróleo, o que é corroborado também 

por outros autores, reconhecendo a importância salutar dos dados para a economia e 

sociedade hodiernas, chegando os dados a serem comparados também não “ao novo 

ouro”, mas a mais que isso, ao “novo urânio”, demonstrando, por essa definição, não 

apenas o valor desse verdadeiro atigo em meio a uma economia digital, mas também 

seus riscos: 

 

“Dados não são o novo ouro, dados são o novo urânio. 

Algumas vezes é possível fazer dinheiro  a  partir  dele,  

mas  este  pode  ser  radioativo, perigoso para estocar, 

tem usos militares, geralmente você não o quer em 

 

116 CAVANILLAS, José María. CURRY, Edward. WOLFGANG, Wahlster. New Horizons for a Data-

Driven Economy, A Roadmap for Usage and Exploitation of Big Data in Europe. Amazon / Spring Open, 

Big Data Public Private Forum. 2020. P. 2-3. 

117 KROES, Neelie. “Digital Agenda and Open Data”. Palestra ocorrida em 5 de março de 2012, em 

Bratislava. Transcrição disponível em: < 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_12_149>, acesso em 04/04/2020. 
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grandes quantidades e é regulado. Por que manter urânio 

que você não precisa?”118 

  

Da mesma maneira que o petróleo tinha sua importância econômica em meio 

à década de 1980, por ser um verdadeiro commodity que fornecia base aos produtos 

ofertados por empresas com uma maior estrutura econômica, na atualidade são os 

dados o insumo que dão base à tecnologias disruptivas e transformadoras, baseadas 

em todas as tecnologias que vimos até então nos tópicos acima, como machine 

learning, algoritmos, entre outras. 

Não obstante, diferentemente do petróleo, um recurso natural finito, esgotável, 

cuja extração se dá de maneira muitas vezes custosa e a um preço alto, necessitando 

de um alto investimento, os dados, principalmente os dados pessoais, podem ser 

obtidos de uma maneira demasiadamente fácil, transportados facilmente por meio de 

suportes físicos como redes de fibra ótica e/ou tecnologias similares ou melhores, e 

serem utilizados como verdadeiros novos insumos da atual conjunta econômica e 

social digitais. 

Em plataformas gigantescas como o Facebook, por exemplo, os dados são 

entendidos como as verdadeiras “moedas de troca” para o uso pelos seus titulares 

dessas plataformas, embora poucos as vezes entendam essa realidade, dada a 

característica de hipossuficiência do consumidor. Nesse sentido, conforme bem 

explica Sérgio Amadeu da Silveira: 

 

“Gerado pelas identidades  e  comportamentos,  pelos  

indivíduos  em  suas  ações  em  redes  digitais,  os  dados  

pessoais  são  a  moeda  paga  pelo  us gratuito de 

plataformas, sites e serviços online. Dados pessoais se 

tornaram um importante bem econômico”119 

 

 

118 VALSORDA, Filippo. Longform links: data is the new uranium. Disponível em: < 

https://abnormalreturns.com/2019/08/17/longform-links-data-is-the-new-uranium/>, acesso em 

13/07/2020. 

119 SILVEIRA, Sergio Amadeu; AVELINO, Rodolfo; SOUZA, Joyce. A privacidade e o mercado de  

dados pessoais| Privacy and the market of personal data. Liinc em Revista, v. 12, n. 2, 2016. P.  220 
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Em relação a esse tema, a OCDE fez um importantíssimo estudo para se 

demonstrar e definir metodologias de precificação de valor monetário de dados, 

denominado, em tradução livre, “Explorando a economia de dados pessoais: uma 

pesquisa de metodologias para medir o valor monetário”120, como será visto abaixo121.  

Nesse sentido, destaca-se a questão problemática do comércio ilegal de dados 

pessoais122. Assim, os dados pessoais tornam-se, na atualidade, a base da economia 

digital, entendidos como o novo insumo das grandes empresas digitais, também 

denominadas “big techs”.  

  

 

120 OCDE 2013. "Exploring the Economics of Personal Data: A Survey of Methodologies for Measuring 

Monetary Value," OECD Digital Economy Papers 220, OECD Publishing. Disponível em < 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k486qtxldmq-

en.pdf?expires=1594648531&id=id&accname=guest&checksum=63BEA90A815B83C30352C0B1019

2E6AC>. Acesso em 13/07/2020. 

121 A OCDE, inclusive, vem produzindo diversos artigos e estudos relacionados como a economia 

digital, conforme pode ser acessado em: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-

digital-economy-papers_20716826. 

122 OCDE 2013. "Exploring the Economics of Personal Data: A Survey of Methodologies for Measuring 

Monetary Value," OECD Digital Economy Papers 220, OECD Publishing. Disponível em < 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k486qtxldmq-

en.pdf?expires=1594648531&id=id&accname=guest&checksum=63BEA90A815B83C30352C0B1019

2E6AC>. Acesso em 13/07/2020. P. 25 a 27. 



 65 

CAPÍTULO 2: A INTERRELAÇÃO ENTRE DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO 

DA CONCORRÊNCIA E PROTEÇÃO DE DADOS NO CONTEXTO DO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

Com o intuito de se analisar a hipótese lançada no presente artigo, sob a ótica 

do direito brasileiro, é necessário, primeiramente, se analisar como a legislação regula 

os direitos e deveres, em geral, relacionados ao consumidor, aos titulares de dados 

pessoais e aos titulares da proteção ao direito da concorrência, para, em seguida, se 

analisar como é feita a divisão de competências entre os diversos entes encarregados 

de cada uma dessas proteções. 

A interrelação entre proteção de dados pessoais, proteção ao consumidor e 

proteção à concorrência podem ser analisadas, a nível legislativo, no Brasil, pela 

forma como a Constituição Federal Brasileira, as legislações relativas à proteção de 

dados, o Direito do Consumidor e o Direito da Concorrência regulam o assunto.  

Antes disso, porém, vejamos uma breve análise sobre cada um desses 3 ramos 

do direito, a saber, o Direito da Concorrência, o Direito do Consumidor e o Direito à 

Proteção de dados. 

 

2.1 Direito da Concorrência 

 

O presente item é dividido em dois subtópicos: o primeiro, tem por enfoque a 

análise da delimitação teórica e jurídico normativa do direito da concorrência, e o 

segundo, o enfoque da análise da regulamentação Constitucional e Infraconstitucional 

do Direito da Concorrência, em linhas gerais. 

 

2.1.1. A delimitação teórica e jurídico-normativa do Direito da 

Concorrência 
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O Direito da Concorrência, no Brasil, é considerado como um dos ramos do 

Direito Econômico123, tal qual entendido em Portugal e Alemanha124, a título 

exemplificativo. Em países como a Itália, por outr lado, o Direito Econômico acaba não 

tendo referida denominação individualizada, tendo seu estudo e sua esfera incluído 

no ramo do Direito Administrativo e Constitucional125-126. 

Sobre a conceituação do Direito da Concorrência, este pode ser entendido, tal 

qual defendido por José Inácio Franceschini, como o “ramo do direito que disciplina 

as relações de mercado entre agentes econômicos e os consumidores, tutelando-lhe, 

sob sanção, o pleno exercício do direito à livre concorrência como instrumento da livre 

iniciativa em prol da coletividade”127. Paula Forgioni o conceitua como “uma técnica 

de que lança mao o Estado contemporâneo para implementação de políticas públicas, 

mediante a repressão ao abuso de poder econômico e a tutela da livre 

concorrência”.128 Para Klaus Tiedman, o Direito da Concorrência é se refere à “técnica 

de que lança mão o Estado contemporâneo para a implementação de políticas 

públicas, mediante a repressão ao abuso do poder econômico e a tutela da livre 

concorrência, mediante a repressão ao abuso do poder econômico e a tutela da livre 

concorrência”129. Isabel Vaz, por sua vez, o define como ““conjunto de regras e 

instituições destinadas a apurar e a reprimir as diferentes formas de abuso de poder 

econômico e a promover a defesa da livre concorrência”130. Ana Maria Nusdeo, por 

fim, o conceitua como “conjunto de regras e instituições destinadas a apurar e a 

 

123 CARVALHO, Vinícius Marques e CASTRO, Ricardo Medeiros. Acordo em Controle De 

Concentração: Possibilidades, Conveniência e Diálogo Social. Em Série Gvlaw: Direito Econômico - 

Direito Econômico, 1ª edição. Org. SCHAPIRO, Mario Gomes. Saraiva, 07/2013,p. 99. 

124 BAGNOLI, Vicente . Direito econômico, 6ª edição. Atlas, 10/2013. P. 20 

125 Ibidem, p. 20. 

126 FERRANTE, Douglas Telpis. A Arbitragem e o Direito da Concorrência em Operações de Fusões e 

Aquisições Societárias. Amazon Kindle Direct Publishing, São Paulo, 2020. P. 52-53. 

127 FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga. Introdução ao direito da concorrência. São Paulo: 

Malheiros, 1996. P. 8. 

128 FORGIONI, Paula Andréa. Os fundamentos do Antitruste. 5ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012, p. 29. 

129 TIEDMAN, Klaus. Lecciones de derecho penal econômico. Barcelona: PPV, 1993. P. 36. 

130 VAZ, Isabel. Direito econômico da concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1993. P. 243. 



 67 

reprimir diferentes formas de abuso do poder econômico e a promover a defesa da 

livre concorrência”131 

Em relação ao Direito da Concorrência, pode-se dizer que este regulamenta ou 

controla tanto o que se chama de “controle de estruturas”, quanto o “controle de 

condutas”. Por controle de estrutura, entende-se o controle relacionado ao regramento 

normativo cujo objeto são as condutas que afetam ou dizem respeito à concorrência, 

ou anticoncorrenciais, tais como carteis, abuso ilegal de posição dominante, condutas 

unilaterais contrárias à concorrência, entre outras. Já no que tange ao controle de 

estrutura, trata-se de um controle tendo por objeto as chamadas “concentrações 

econômicas”, ou “atos de concentração”, tais como contratos associativos e fusões e 

aquisições societárias, por exemplo, que podem potencialmente culminar em efeitos 

contrários ou prejudiciais à concorrência. 132 

Uma vez lançada as noções introdutórias sobre o Direito da Concorrência, 

vejamos, a seguir, um rápido panorama sobre a regulamentação constitucional e 

infraconstitucional desse ramo do Direito. 

 

2.1.2. Regulamentação Constitucional e Infraconstitucional do 

Direito da Concorrência 

 

A base constitucional do Direito da Concorrência decorre do art. 170 da 

Constituição Federal, no Título VII, “da ordem econômica e financeira”, em seu 

capítulo I, “dos princípios gerais da atividade econômica”, mais precisamente no inciso 

VI do art. 170 em questão: 

 

“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: 

IV - livre concorrência;” 

 

 

131 NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da concorrência e globalização econômica: o controle da 

concentração de empresas. São Paulo: Malheiros, 2002. P. 63. 

132 FERRANTE, Douglas Telpis. A Arbitragem e o Direito da Concorrência em Operações de Fusões e 

Aquisições Societárias. Amazon Kindle Direct Publishing, São Paulo, 2020. P. 54. 
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Ademais, o art. 173, §3º, da Constituição Federal, determina que “§ 4º A lei 

reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.  

A nível infraconstitucional, a lei federal que regulamenta o Direito da 

Concorrência é a Lei nº 12.529/2011, que cria o e estrutura o “Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência” e dispõe “sobre a prevenção e repressão às infrações contra 

a ordem econômica”. 

Destaca-se, em referida lei, o fato de que o art. 1º, após mencionar que referida 

lei estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, fala-se no fato de que a 

prevenção e a repressão àsa infrações contra a ordem econômica são orientadas 

pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função 

social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder 

econômico, sendo a coletividade a titular dos bens jurídicos protegidos por referida lei, 

conforme preicetura o seu parágrafo único. 

No que tange ao controle de estruturas, a Lei nº 12.529/2011  dispõe as 

infrações relacionadas ao controle de condutas, em seu art. 36. 

Percebe-se, portanto, que há uma ampla gama de condutas que podem 

caracterizar graves infrações concorrenciais, cujas penalidades são impostas pelo 

Comite Administrativo de Defesa Econômica, o CADE. 

No que tange ao controle de concentrações prévio feito pelo CADE, ou controle 

de estruturas, este é disposto no art. 88 de referida lei.  

A concentração econômica, de maneira subtancial, leva à noção de um 

incremento da detenção de fortuna por um grupo pequeno de pessoas133-134, de modo 

a levar à consequência de que tais agentes do mercado passam a deter um 

aumentado poder econômico135-136. 

 

133 FONSECA, José Júlio Borges da. Limitações da atividade empresarial emergente do direito 

antitruste (regime das concentrações empresariais). Tese apresentada ao Departamento de Direito 

Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 1995. P. 71 

134 CARVALHOSA, Modesto Souza Barros. Poder econômico: a fenomenologia, seu disciplinamento 

jurídico. São Paulo: Ed. RT, 1967. P. 4 e 10. 

135 FORGIONI, Paula Andrea. Os Fundamentos do Antitruste. Ed. Revista dos Tribunais, 5ª edição 

revista, atualizada e ampliada, 2012, p. 394. 

136 FERRANTE, Douglas Telpis. A Arbitragem e o Direito da Concorrência em Operações de Fusões e 

Aquisições Societárias. Amazon Kindle Direct Publishing, São Paulo, 2020. P. 104. 
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Por fim, ainda sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, cita-se 

também, como importantes fontes do Direito da Concorrência o regimento interno do 

CADE, com desatque para a regulamentação dos ACCs, TCCs e também dos 

Acordos de Leniência (ACs), e também as diversas resoluções do CADE. 

Destacam-se, dentre as diversas resoluções do CADE em vigor, as seguintes: 

• Resolução º 17, de 18 de outubro de 2016, que disciplina as hipóteses de 

notificação de contratos associativos de que trata o inciso IV do artigo 90 

da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011 e revoga a Resolução Cade 

nº 10, de 29 de outubro de 2014 (publicada no DOU em 25/10/2016), 

também passíveis de submissão prévia ao CADE, entendidos como “atos 

de concentração”, se enquadrados dentro de referida resolução. 

• Resolução nº 2, de 29 de maio de 2012, que disciplina a otificação de atos 

de concentração. 

 

2.2 Direito do Consumidor 

 

O presente item apresenta dois subtópoicos. O primeiro, item 3.2.1., tem por 

enfoque a análise da delimitação teórica e jurídico-normativa do Direito do 

Consumidor, e o segundo, item 3.2.2, tem por enfoque a análise da Regulamentação 

Constitucional e Infraconstitucional do Direito do Consumidor, em linhas gerais.  

 

2.2.1. A delimitação teórica e jurídico-normativa do Direito do 

Consumidor 

 

A proteção ao consumidor, tal como entendida hoje, e a defesa de seus direitos, 

esteve sempre inter-relacionada com a questão do desenvolvimento industrial, 

econômico e social dos países capitalistas, tendo suas raízes modernas e forte 

expansão a partir dos anos de 1960-1970, em meio a uma sociedade de consumo 

criada pelas revoluções industrias, contextono qual o Direito do Consumidor adquiriu 

status de ramo autônomo do Direito: 

 

Não faz muito tempo que o Direito reconheceu o Direito 

do Consumidor como um ramo de direito transversal, 

tutelar (protetório) ou “social” dos sujeitos de direito 
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conhecidos como consumidores no âmbito individual e 

coletivo. Porém, esse ramo do Direito já fora mencionado 

em estudos da sociologia do fim do século XIX, que deram 

origem à economia que conhecemos atualmente, tanto 

Max Weber, Karl Marx e George Simmel, mas a verdade 

é que esse novo ramo do Direito surgiu fortemente nos 

anos 60-70 do século XX.137 

 

O ramo do direito do consumidor pode ser definido como o ramo do direito 

voltado a “disciplinar a ordem econômica”, conforme definição de Ronaldo Porto 

Macedo Junior138.  

De fato, uma das principais características da hodierna sociedade atual de 

consumo, pós-revolução industrial, se refere à dinamicidade e complexidade do 

processo de consumo e de produção. Nesse contexto, o consumidor é figura 

hipossuficiente, frágil na relação com os agentes de produção de bens e serviços, 

que, em seu intuito de, por muitas vezes, necessitar de bens para as suas 

necessidades mais básicas, seja por questões sociais, seja por questões fisiológicas, 

precisa a todo momento contratar com empresas os seus produtos e serviços, 

colocando-se em uma posição de fragilidade. 

É dentro desse contexto que se fala que a vontade do consumidor acaba 

ficando comprimida, surgindo dai a necessidade de uma preocupação substancial 

com a regulamentação entre as relações entre os consumidores e os fornecedores de 

produtos ou serviços. 

 

2.2.2. Regulamentação Constitucional e Infraconstitucional do 

Direito do Consumidor 

 

O Direito do Consumidor tem por objetivo básico a defesa das relações de 

consumo, tendo a atual Constituição Federal, em diversos artigos, apresentado 

diversas normas tendo por objetivo a proteção ao consumidor, iniciando-se pelo art. 

 

137 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 

Direito do Consumidor. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. P .23. 

138 MACEDO JR., Ronaldo Porto. Contratos relacionais e defesa do consumidor, p. 207. 
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5º, XXXII, pelo qual o Direito do Consumidor e sua respectiva proteção jurídica é 

incluído no rol dos direitos e garantias fundamentais. 

O art. 170, inserido no contexto da regulamentação constitucional da ordem 

econômica, traz à baila a defesa do consumidor como um dos princípios da ordem 

econômica brasileira.  

Assim, a Constituição Federal atribui caráter de defesa de direito fundamental 

a defesa do consumidor, sendo não passível de reforma por parte do poder 

constituinte, nos termos do art. 60, §4º, da Constituição Federal139. 

Deve-se levar em conta que o consumidor, como tal, tem a característica de 

estar em uma relação de vulnerabilidade em relação aos empresários, via de regra, 

dai uma preocupação relevante sobre a sua proteção, a nível constitucional. 

No que tange às compências legislativas relativas ao Direito do Consumidor, 

cabe não apenas à União, mas também aos Estados e ao Direitos Federal, legislar 

sobre o consumidor, conforme art. 24 da Constituição Federal.  

Como pode ser visto, não cabe aos municípios legislar sobre o tema, motivo 

pelo qual leis como o Código de Defesa do Consumidor de São Paulo, por exemplo, 

aprovado recentemente, em 2019 (Lei Municipal de São Paulo nº 17.109/2019) é 

claramente inconstitucional, por mais que seja salutar a boa-vontade do município de 

São Paulo em editar uma regulamentação protetiva dos direitos dos consumidores a 

nível estadual. Não à toa, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

nº 610, tramitando perante o STF, ajuizada pela Confederaçao Nacional de 

Informação e Comunicação Audiovisual e outras partes, questiona a 

constitucionalidade de referida lei.140 

Além disso, não cabe a edição de leis estaduais que digam respeito a normas 

gerais relativas ao direito do consumidor, em ofensa ao supramencionado artigo 

 

139 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. O direito do consumidor como Direito Fundamental – 

consedquências jurídicas de um conceito. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 43, p.111- 

132, jul./set. 2002. p.117 

140 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADPF 610. Disponível em: < 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5749334>, acesso em 15/07/2020. 
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constitucional, e por legislar sobre assunto já legislado pelo Código de Defesa do 

Consumidor a nível federal141 

Em âmbito infraconstitucional, o instrumento normativo base para a defesa do 

consumidor é o Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/1990, concebido com 

“o intuito de equilibrar a relação entre fornecedores e consumidores, estabelecendo 

um regime civil diferenciado para as relações de consumo e buscando assegurar tanto 

a liberdade quanto a igualdade no mercado de consumo”142, conforme explica Laura 

Schertel Mendes. 

O Código de Defesa do Consumidor, conforme seu art. 1º preceitua, apresenta 

normas de proteção e defesa do consumidor, tendo caráter de ordem pública e 

interesse social, tal qual explicaitando nos termos do art. 5º, inciso XXXII, 170, inciso 

V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias. 

A conceituação de consumidor é feita pelo art. 2º do Código de Defesa do 

Consumidor, que define consumidor como “toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, equiparando-se a este “a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações 

de consumo.”, conforme parágrafo único do aludido art. 2º. 

Em seguida, o Código de Defesa do Consumidor, em seu capítulo II, estabelece 

as bases regulatórias da política nacional de relações de consumo, cujo objetivo, 

conforme art. 4º, é “o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das 

relações de consumo”, atendidos a todos os princípios dispostos nos incisos do art. 

4º.  

O direitos básicos do consumidor são expostos ao longo do capítulo III e IV do 

Código de Defesa do Consumidor. Na sequencia, referida legislação também regula 

as práticas comerciais prejudiciais ao consumidor, conforme seu capítulo V, incluindo 

a questão da oferta (seção II), publicidade (seção III), práticas abusivas (seção IV), 

 

141 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADI 3.623, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 11-10-2019, P, 

DJE de 4-11-2019. 

142 Schertel, MENDES, L. Série IDP - Linha de pesquisa acadêmica - Privacidade, proteção de dados 

e defesa do consumidor : linhas gerais de um novo direito fundamental, 1ª Edição.. Editora Saraiva, 

2014. [Minha Biblioteca]. P . 196. 
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cobrança de dívidas (seção V) e Bancos de Dados e Cadastros dos consumidores 

(seção VI). A proteção contratual também é inserida no contexto da proteção ao 

consumidor em referido diploma legislativo, por meio de seu capítulo VI, lidando com 

disposições gerais, na seção I, cláusulas abusivas, na seção II e Contratos de Adesão, 

na seção III.  

Um ponto muito importante se refere à questão das competências, e, conforme 

o art. 105, são integrantes do sistema nacional da defesa do consumidor as seguintes 

pessoas: órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades 

privadas de defesa do consumidor, cada qual com suas competências respectivas. 

 

2.3 Direito à Proteção de Dados 

 

2.3.1. A delimitação teórica e jurídico-normativa do Direito à 

Proteção de Dados - o dilema da proteção constitucional do direito à 

proteção de dados pessoais, ou do “direito fundamental à proteção de 

dados”, e seu entendimento como direito autônomo 

 

Conforme ensina Peter Carey, as legislações e normas versando sobre 

proteção de dados remontam a década de 1970143, refletindo as preocupações 

relacionadas ao surgimento de tecnologias de computador e de comunicação, com 

sua capacidade de processar remotamente grandes volumes de dados. Não obstante 

tenha havido inúmeras iniciativas nacionais, regionais e internacionais com a adoção 

de abordagens regulatórias bastante diferentes, existe um grau notável de 

harmonização e coerência em torno dos princípios fundamentais que sustenam esse 

ramo de proteção do Direito, conforme será melhor visto abaixo.144  

Pode-se perceber que os princípios comuns relativos a esse ramo do direito 

incluem a necessidade de se ter uma razão legítima para qualquer atividade de 

processamento de dados, obtida por meio de consentimento oude alguma outra 

justificativa projetada para reconhecer interesses públicos e privados concorrentes. 

 

143 CAREY, peter. Data Protection: A Practical Guide to UK and EU Law. Oxford University Press. P. 1. 

144 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, UNCTAD. Data Protection Regulations and International 

Data Flows. Implications for Trade and Development. 2016. Disponível em: 

<https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf>. Acesso em 10/04/2020. P. 2-3 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dtlstict2016d1_en.pdf
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As obrigações relativas à qualidade dos dados pessoais que estão sendo processados 

se relacionam com outro princípio essencial, exigindo que os dados sejam precisos, 

completos e atualizados. A conformidade com este princípio deve ser mutuamente 

benéfica para o sujeito do processamento e o processador. 145 

Deve-se levar em mente, no contexto dessa abordagem, que o papel da 

segurança dos dados é fundamental e, sejam físicas, lógicas ou organizacionais, as 

medidas de segurança relacionadas à proteção de dados devem proteger os titulares 

de dados pessoais contra atos deliberados de uso indevido de dados pessoais, bem 

como a perda ou destruição acidental de dados pessoais. Semelhante a questões de 

qualidade dos dados, a implementação de segurança de dados apropriada deve 

combinar as necessidades de cada indivíduo, a entidade que processa os dados 

pessoais e, de fato, a sociedade em geral. 146 

Os legisladores, formuladores de políticas públicas e autoridades públicas pelo 

mundo, no geral, reconhecem cada vez mais a Internet como uma "infraestrutura 

nacional crítica", sobre a qual é realizada uma proporção crescente de atividades 

econômicas e sociais diárias, e como fonte de vulnerabilidade e ameaça. A 

abordagem dessa dualidade e a implementação de medidas adequadas de segurança 

de dados devem ser um componente essencial das políticas públicas de proteção de 

dados e também da legislação ínsita ao tema. Embora exista amplo acordo sobre os 

princípios básicos, ainda não há um consenso sobre a melhor forma de aplicá-los. 

Alguns regimes de proteção de dados se aplicam igualmente a todos aqueles que 

processam dados pessoais. Outros regimes aplicam regras diferentes a ramos 

específicos (por exemplo, saúde), a tipos de entidade de processamento específicos 

(por exemplo, autoridades públicas) ou categorias de dados específicos (por exemplo, 

dados sobre crianças). 147 

É interessante notar que, em alguns casos, certos setores ou ramos não estão 

sujeitos a controles regulatórios. Também é possível fazer uma distinção entre 

regimes que operam principalmente por meio de ações de execução instauradas por 

indivíduos ou seus grupos representativos e aqueles que concedem poderes de 

execução a uma autoridade supervisora especializada, que exerce uma supervisão 

 

145 Ibidem, P. 2-3 

146 Ibidem,P. 2-3 

147 Ibidem,Acesso em 10/04/2020. P. 2-3 
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contínua sobre a conduta daqueles que processam dados pessoais. Alguns regimes 

operam através de uma combinação de ambas as abordagens. 148 

O ramo da proteção de dados pessoais é reconhecida como um campo 

importante da lei, desenvolvimento de políticas públicas e de regulamentação, 

combinando elementos de direitos humanos e proteção ao consumidor e, em muitos 

acordos internacionais e jurisdições nacionais, a proteção de dados pessoais é 

considerada um direito fundamental, inclusive, trata-se de discussão recente 

ocorrendo no Brasil, com apoio do Supremo Tribunal Federal em recentíssimo julgado. 

Ao mesmo tempo, a regulamentação da proteção de dados também é vista por muitas 

partes interessadas como uma lei facilitadora, ou seja, no sentido de facilitar o 

desenvolvimento de novas tecnologias e inovações e a promoção do comércio e 

desenvolvimento internacionais. A regulamentação da proteção de dados está no topo 

da agenda política no momento da redação deste artigo, conforme evidenciado por 

vários desenvolvimentos atuais. 149 

Pode-se mesmo falar que o ramo do “Direito à Proteção de Dados” vem sendo 

tratado quase como um ramo autônomo do Direito, dada a sua importância crescente 

ao longo dos anos, principalmente pelo fato de, cada vez mais, a economia e 

sociedade, e também a cultura, tornarem-se cada vez mais digitalizadas, tendo como 

consequência, a procupação jurídica sobre o tema e as implicações decorrentes 

dessa nova realidade.  

Não à toa, Petey Carey traz uma definição ao ramo do “Direito à Proteção de 

Dados”, conceituando o ramo do Direito à Proteção de Dados como uma “área do 

Direito que lida com os meios pelos quais as organizações podem e devem tratar as 

informações pessoais das pessoas.”150 

Mais do que isso, o Direito à Proteção de Dados vem ganhando contornos de 

direito fundamental pelas mais diversas jurisdições, principalmente na União 

Europeia, como bem explicado no livro “The Emergence of Personal Data Protection 

as a Fundamental Right of the EU”, de Gloria González Fuster, que explica que o 

primeiro país europeu a incorporar o processamento de dados em sua Constituição 

 

148 Ibidem,Acesso em 10/04/2020. P. 2-3 

149 Ibidem,Acesso em 10/04/2020. P. 2-3 

150 CAREY, peter. Data Protection: A Practical Guide to UK and EU Law. Oxford University Press. P. 1. 
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Federal foi Portugal151, tendo sido também entendido como direito fundamental para 

a legislação da União Europeia: 

 

“A proteção de dados pessoais adquiriu o status legal do 

direito fundamental da União Europeia por meio do 

acoplamento e eventual desconexão da privacidade (...) 

Nas propostas apresentadas pela Comissão 

Europeia, o direito à proteção de dados pessoais 

substituiu o direito à privacidade. Ele assume seu 

papel, substituindo-o na proteção de dados (...) Sua nova 

forma é a proteção de dados (pessoais), em especial o 

direito da UE de proteger os dados pessoais. Essa 

medida postula a equivalência, ou pelo menos uma 

equivalência, entre o direito emergente à proteção de 

dados pessoais e o direito estabelecido à privacidade 

/ respeito à vida privada. São aqui considerados 

distintos, mas comparáveis. (...). O direito à proteção 

de dados pessoais não pode ser derivado (ou pelo 

menos não derivado na sua totalidade e como um 

direito per se) de qualquer uma das fontes que 

fundamentam a arquitetura da UE para a proteção dos 

direitos fundamentais.  152 

 

Conforme os grifos acima, destacados pelo auto do presente trabalho, veja-se 

que, ao contrário do que se poderia pensar de maneira trivial, conforme explica a 

jurista supramencionada, o Direito à Proteção de Dados emerge na Uniao Europeia 

não como um direito derivado do direito à privacidade ou intimidade, mas sim como 

um direito autônomo, equivalente a aqueles, mas sem haver qualquer tipo de confusão 

entre referidos direitos. Trata-se, como bem observado pela autora, de direitos 

distintos, mas comparáveis.  

 

151 FUSTER, Gloria Gonzalez. The Emergence of Personal Data Protection as a Fundamental Right of 

the EU. Springer, Volume 16, 2014. P. 150. 

152 CAREY, peter. Data Protection: A Practical Guide to UK and EU Law. Oxford University Press. P. 

265-266. 
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A supramencionada jurista, observa, no entanto, que não obstante o 

reconhecimento do direito à proteção de dados como um direito fundamental 

autônomo, a doutrina ainda, infelizmente, se debate para reconhecer e delimitar tal 

realidade153, conforme pode-se verificar nas preleções de Nadezhda Purtova154 e 

Maria Tzanou155, em relação aos quais Gloria González Fuster faz referência quando 

menciona tal constatação. 

Maria Tzanou, ao explicar a questão dos debates sobre a autonomia do direito 

á privacidade, faz uma interessantíssima comparação desse dilema com os deuses 

mitológicos Atenas e Zeus: 

 

“Atena, a deusa da sabedoria e padroeira de Atenas, 

surgiu, de acordo com a mitologia grega antiga, 

totalmente armada e brandindo um dardo afiado da 

cabeça de seu pai, Zeus, depois que ele foi torturado por 

uma terrível dor de cabeça. A vide de privacidade e 

proteção de dados lembra esse belo mito grego antigo. 

Os dois direitos parecem compartilhar uma relação pai-

filho. A proteção de dados apareceu como fruto da 

privacidade, e os dois direitos ainda parecem 

inextricavelmente ligados a um cordão de nascimento. No 

entanto, como qualquer criança, a proteção de dados está 

tentando marcar seu próprio caminho na vida.”156 

 

De fato, na origem, referidos direitos (privacidade e proteção de dados) estão 

imersos em uma confusão de diferenças e similaridades que vem provocando 

calorosos debates na academia157. Livros e artigos sobre privacidade, normalmente, 

 

153 CAREY, peter. Data Protection: A Practical Guide to UK and EU Law. Oxford University Press. P. 

253. 

154 PURTOVA, Nadezhda. 2010. Private law solutions in European data protection: Relationship to 

privacy, and waiver of data protection rights. Netherlands Quarterly of Human Rights 28 (2): 179–198. 

P. 182. 

155 TZANOU, Maria. 2013. Data protection as a fundamental right next to privacy? ‘Reconstructing’ a 

not so new right. International Data Privacy Law 3 (2): 88–99. P. 99. 

156 Ibidem,P. 88-89. 

157 Ibidem,P. 88-89. 



 78 

começam com a afirmação de que o direito à privacidade é um dos direitos mais 

difíceis de se definir. 158  

  Por outro lado, os juristas que escrevem sobre proteção de dados não 

parecem ter dificuldades em descrever a essência principal das leis de proteção de 

dados: são regras que “regulam especificamente todos ou mais estágios do 

processo.de processamento de informações pessoais” 159; normalmente definido 

como qualquer informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável160. 

Seja como for, como bem observa Adam Moore, a dificuldade conceitual de se 

definir a privacidade "não prejudica sua importância".161. 

A privacidade é inclusive descrita, para alguns juristas, como Daniel Solove, e 

até mesmo em decisões de magistrados, como no caso da Suprema Corte dos 

Estados Unidos, como "o direito mais valorizado pelos homens civilizados"162-163 e seu 

valor raramente é questionado. 164 

Por outro lado, existe uma confusão geral entre os tribunais e os juristas quanto 

aos benefícios de um direito à proteção de dados, e foram levantadas dúvidas sobre 

seu entrincheiramento165. 

 Nesse contexto, a pergunta que se faz, normalmente, é: qual é o valor 

agregado do “direito à proteção de dados pessoais?”, ou, em termos mais simples, 

 

158 BEANEY, William. ‘The Right to Privacy and American Law’ (1966) 31 L. & Contemp. Probs. 253, 

255; C. Kuner, F. H. Cate, C. Millard, and D. J. B. Svantesson, ‘Privacy-an elusive concept’ (2011). 

International Data Privacy Law, p. 141. 

159 BYGRAVE, Lee. Data protection law : approaching its rationale, logic, and limits (Kluwer Law 

International 2002). p. 2 

160 TZANOU, Maria. 2013. Data protection as a fundamental right next to privacy? ‘Reconstructing’ a 

not so new right. International Data Privacy Law 3 (2): 88–99. P. 88-89. 

161 MOORE, Adam. Privacy rights : moral and legal foundations (Pennsylvania State University Press 

2010) 11; Hilary Delany and Eoin Carolan, The right to privacy : a doctrinal and comparative analysis 

(Thomson Round Hall 2008). P. 4. 

162 ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, Olmstead v. United States, 277 U.S. 438, 478 (1928).  

163 SOLOVE, Daniel. Understanding privacy (Harvard University Press 2008) 3. 

164 TZANOU, Maria. 2013. Data protection as a fundamental right next to privacy? ‘Reconstructing’ a 

not so new right. International Data Privacy Law 3 (2): 88–99. P. 89-90. 

165 BERGKAMP, Lucas. ‘EU Data Protection Policy - The Privacy Fallacy: Adverse Effects of Europe’s 

Data Protection Policy in an Information-Driven Economy’ (2002) 18 Computer Law & Security Report. 

P. 31. 
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este direito à proteção de dados acrescentaria algo a mais ao direito à privacidade, 

seja qual for a definição que se dê ao direito à privacidade? 166 

Apesar dessas dúvidas, e conforme o que o estudioso Stefano Rodotà chamou 

de “verdadeira esquizofrenia social, política e institucional”167, a proteção de dados 

encontrou na ordem jurídica da União Europeia o status de um direito fundamental, 

juntamente com o direito de privacidade. 168  

Os estudiosos, no entanto, tendem a concordar que privacidade e proteção de 

dados compartilham uma característica comum: ambos são confrontados com sérias 

interferências na sociedade da informação contemporânea, entendimento 

compartilhado por juristas como Maria Tzanou169, David Lyon170, David H. Flaherty171, 

Michael Froomkin172, apenas para citar alguns. 

Ao escrever sobre o conceito de proteção de dados, Paul de Hert e Serge 

Gutwirth, comentam que “é impossível resumir a proteção de dados em duas ou três 

linhas. A proteção de dados é um termo genérico para uma série de idéias com relação 

ao processamento de dados pessoais.”173 

Conforme nota Maria Tzanou, ao menos na União Europeia, as noções de 

“processamento” e de “dados pessoais” parecem ser centrais para a compreensão do 

conceito de proteção de dados, e, em termos gerais, o “processamento” pode ser visto 

como qualquer operação executada nos dados, desde a coleta, registro, 

armazenamento, uso até a divulgação, disseminação, apagamento e destruição, 

 

166 BERGKAMP, Lucas. ‘EU Data Protection Policy - The Privacy Fallacy: Adverse Effects of Europe’s 

Data Protection Policy in an Information-Driven Economy’ (2002) 18 Computer Law & Security Report. 

P. 31. 

167 RODOTÀ, Stefano. ‘Data Protection as a Fundamental Right’ in Serge Gutwirth and others (eds), 

Reinventing data protection? (Springer 2009) 77. 

168 TZANOU, Maria. 2013. Data protection as a fundamental right next to privacy? ‘Reconstructing’ a 

not so new right. International Data Privacy Law 3 (2): 88–99. P. 89-90. 

169 Ibidem,P. 91-92. 

170 LYON, David. Surveillance after September 11 (Polity Press in association with Blackwell Pub. Inc. 

2003); 

171 FLAHERTY, David H.  ‘On the Utility of Constitutional Rights to Privacy and Data Protection’ [1990] 

Case Western Reserve Law Review 831, pp. 835–836. 

172 FROOMKIN, Michael. ‘The Death of Privacy?’ (2000) 52 Stanford Law Review 1461 

173 DE HERT, Paul; GUTWIRTH, Serge . ‘Data Protection in the Case Law of Strasbourg and 

Luxembourg: Constitutionalisation in Action’ in Reinventing data protection? (Springer 2009), p. 3. 
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sendo que os dados são considerados pessoais quando podem ser vinculados a um 

determinado indivíduo174 

A proteção de dados pode ser entendida, portanto, na União Europeia, como 

se referindo a este conjunto de regras legais que visam proteger os direitos, liberdades 

e interesses dos indivíduos, cujos dados pessoais são coletados, armazenados, 

processados, disseminados, destruídos etc.175. 

Nesse sentido, o objetivo final da proteção jurídica em questão é garantir 

imparcialidade no processamento de dados e, até certo ponto, imparcialidade nos 

resultados de tal processamento, podendo-se dizer que a imparcialidade do 

processamento é salvaguardada por vários princípios, também conhecidos como 

“princípios de informações justas” ou “Princípios de proteção de dados”, tais como: 

limitação de coleta e finalidade, qualidade dos dados, segurança dos dados, abertura 

e transparência do processamento, responsabilidade e princípio da participação 

individual.176 

No entanto, não se pode entender a proteção de dados apenas como um mero 

conceito relacionado ao gerenciamento de informações, pois a proteção de dados não 

se limita a proteger a privacidade das informações, apenas, mas liga-se à uma 

questão maior, qual seja, a autonomia informacional, tal qual reconhecimento pela 

Corte Constitucional Alemã177, ou Bundesverfassungsgericht, no julgamento que 

consagrou o conceito e entendimento sobre a autodeterminação informativa, 

conforme será mais bem pormenorizado no presente capítulo. 

 

174 TZANOU, Maria. 2013. Data protection as a fundamental right next to privacy? ‘Reconstructing’ a 

not so new right. International Data Privacy Law 3 (2): 88–99. P. 91-92. 

175 HONDIUS, Frits. Emerging data protection in Europe (North-Holland Pub. Co. ;American Elsevier 

Pub. Co. 1975), p. 1 

176 TZANOU, Maria. 2013. Data protection as a fundamental right next to privacy? ‘Reconstructing’ a 

not so new right. International Data Privacy Law 3 (2): 88–99. P. 91-92. 

177 BUNDESVERFASSUNGSGERICHT, Alemanha. Dezembro. 15, 1983, 65. BVerfG, Urteil des Ersten 

Senats vom 15. Dezembro de 1983 - 1 BvR 209/83 -, Rn. (1-215), “Census Act Case”. Disponível em 

at 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/1983/12/rs19831215_1bvr020

983.pdf?__blob=publicationFile&v=1 e 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/12/rs19831215_1bv

r020983.html 
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Adiantando o tema, Maria Tzanou tece os seguintes comentários sobre esse 

conceito, fazendo referência ao julgado supramencionado e ao conceito em questão: 

 

“Proteção de dados como 'autodeterminação 

informacional' No entanto, entender a proteção de dados 

como gerenciamento de informações pessoais não é 

suficiente. A proteção de dados não se limita apenas à 

privacidade das informações; trata-se de autonomia 

informacional.14 Esse conceito de proteção de dados não 

pode encontrar uma descrição mais precisa em termos 

legais do que o direito à 'autodeterminação informacional' 

('informationelle Selbstbestimmung'), conforme 

pronunciado pelo Tribunal Constitucional Alemão 

(Bundesverfassungsgericht) em seu marco. Decisão de 

recenseamento («Volkszählungsurteil») .15 Segundo o 

Tribunal, o direito à «autodeterminação informacional» 

garante, em princípio, o poder do indivíduo de determinar 

por si próprio a divulgação e a utilização dos seus dados. 

O direito baseia-se nos artigos 1 (1) (dignidade humana) 

e 2 (1) (direito da personalidade) da Constituição alemã. 

Isso exige “condições de processamento claramente 

definidas”, que garantem “que, nas condições de coleta e 

processamento automáticos de dados pessoais, o 

indivíduo não seja reduzido a um mero objeto de 

informação”. O Tribunal Constitucional Alemão, em sua 

decisão, expressou sua preocupações com os métodos 

modernos de processamento de dados que podem 

resultar no tratamento dos indivíduos como objetos. Os 

meios técnicos de armazenamento de informações, o 

processamento automático de dados e a acumulação de 

dados em sistemas de informações integrados somam um 

perfil de personalidade parcial ou praticamente completo 

(“Persönlichkeitsbild”), cuja verdade e aplicação a pessoa 

em questão não possui meios suficientes para ao 

controle. O direito à autodeterminação informacional 

exclui uma ordem social, na qual os cidadãos não podem 
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mais saber quem sabe o que, quando e em que ocasião 

sobre eles, como tal, não apenas prejudicaria suas 

chances de desenvolvimento, “mas também prejudicaria 

a bem comum, porque a autodeterminação é uma 

condição funcional elementar de uma comunidade 

democrática livre ”.178 

É preciso comentar, sobre o tema, em relação à natureza exata da relação 

entre privacidade e proteção de dados. O debate, que é vivido entre estudiosos 

europeus (e também no Brasil, como será visto adiante) preocupa-se com a questão 

de saber se a proteção de dados pode ser concebida como um direito fundamental 

“separado” ou “autônomo”, “distinto” do direito à privacidade, ou se deveria ser 

considerado como um mero aspecto da privacidade179.  

No entanto, não parece ser desejável entrar na discussão em questão focando 

em termos como a 'separação' ou a 'distinção' entre os dois direitos, sendo que a 

afirmação mais neutra de que privacidade e proteção de dados “interação de várias 

maneiras” seria mais preferível.180 

Conforme nota Maria Tzanou: 

 

“Primeiro, não podemos perder de vista a realidade 

constitucional da UE: a proteção de dados foi consagrada 

como um direito fundamental, juntamente com a 

privacidade na Carta dos Direitos Fundamentais da UE, 

que constitui o direito primário da UE. Isso significa que, 

pelo menos no contexto constitucional europeu, a 

proteção de dados é considerada (ou esperada) para 

adicionar algo à privacidade. Segundo, não podemos 

perder de vista a realidade histórica: a legislação de 

 

178 TZANOU, Maria. 2013. Data protection as a fundamental right next to privacy? ‘Reconstructing’ a 

not so new right. International Data Privacy Law 3 (2): 88–99. P. 92-93. 

179 SCANDAMIS, Nicolas. Frantzis Sigalas, and Sofoklis Stratakis, ‘Rival Freedoms in terms of Security: 

The Case of Data Protection and the Criterion of Connexity’ (CEPS, CHALLENGE December 

2007)Research Paper No. 7, p. 15 

180 ROUVROY, Antoinette. e POULLET, Yves .‘The Right to Informational Self-Determination and the 

Value of Self-Development: Reassessing the Importance of Privacy for Democracy’ in Serge Gutwirth 

and others (eds), Reinventing data protection? (Springer 2009), p. 45. 
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proteção de dados é relativamente nova; ele só apareceu 

em cena nos anos setenta como resposta às 

preocupações levantadas sobre o processamento cada 

vez mais centralizado de dados pessoais e o 

estabelecimento de grandes bancos de dados. A primeira 

parte da legislação de proteção de dados foi promulgada 

em 1970 pelo estado alemão de Hesse Foi seguido pela 

Suécia em 197323 e, posteriormente, por outros países 

europeus.”181 

 

Na maioria dos casos, os legisladores optaram por legitimar a regulamentação 

de proteção de dados simplesmente referindo-se aos conceitos tradicionais de 

privacidade, conforme ensina Spiros Simitis182 Por outro lado, ainda mencionando 

Spiros Simitis, a privacidade é “um direito antigo e venerável”, entrincheirado por 

muitos anos como fundamental direito nas constituições nacionais e textos 

internacionais183 

No entanto, privacidade e proteção de dados não são direitos idênticos. Por um 

lado, a proteção de dados parece se enquadrar nesse aspecto da privacidade 

conhecido como controle sobre informações pessoais.184  

Por outro lado, “o que a privacidade protege é irredutível às informações 

pessoais”185. A Privacidade é um conceito muito mais amplo que incorpora uma 

variedade de direitos e valores, como o direito de ser deixado de lado, intimidade, 

reclusão, personalidade, etc., de acordo com as várias definições. 186  

 

181 TZANOU, Maria. 2013. Data protection as a fundamental right next to privacy? ‘Reconstructing’ a 

not so new right. International Data Privacy Law 3 (2): 88–99. P. 92-93. 

182 SIMITIS, Spiros. ‘Reviewing Privacy in an Information Society’ (1987) 135 University of Pennsylvania 

Law Review 707, p. 709. 

183 SIMITIS, Spiros. ‘Reviewing Privacy in an Information Society’ (1987) 135 University of Pennsylvania 

Law Review 707, p. 707. 

184 WESTIN, Alan. Privacy and freedom (Bodley Head 1970),p. 31. 

185 ROUVROY A., POULLET Y. (2009) The Right to Informational Self-Determination and the Value of 

Self-Development: Reassessing the Importance of Privacy for Democracy. In: Gutwirth S., Poullet Y., 

De Hert P., de Terwangne C., Nouwt S. (eds) Reinventing Data Protection?. Springer, Dordrecht. P. 70. 

186 KUNER, Christopher. ‘An international legal framework for data protection: Issues and prospects’ 

(2009) 25 Computer Law & Security Review 307, p. 309. 
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Veja, por um outro ângulo, que o Tribunal de Primeira Instância (TPI) (atual 

Tribunal Geral) da Comissão das Comunidades Europeias observou, com razão no 

caso denominado “The Bavarian Lager Co. Ltd v Commission of the European 

Communities.”, que nem todos os dados pessoais são necessariamente privados: 

“nem todos os dados pessoais são por natureza capazes de prejudicar a vida privada”: 

 

“O fato de o conceito de vida privada ser amplo, em 

conformidade com a jurisprudência do Tribunal Europeu 

dos Direitos do Homem, e de o direito à proteção dos 

dados pessoais poder constituir um dos aspectos do 

direito ao respeito da vida privada não significa que todos 

os dados pessoais entrem necessariamente no conceito 

de vida privada. A fortiori, nem todos os dados pessoais 

são susceptíveis, pela sua natureza, de causar prejuízo à 

vida privada da pessoa em causa. Com efeito, no 

trigésimo terceiro considerando da Directiva 95/46, 

relativa à protecção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados, é feita referência aos dados 

susceptíveis, pela sua natureza, de pôr em causa as 

liberdades fundamentais ou o direito à vida privada e que 

só deverão ser tratados com o consentimento explícito da 

pessoa em causa o que indica que nem todos estes dados 

são da mesma natureza. Estes dados sensíveis podem 

ser incluídos naqueles a que se refere o artigo 10.° do 

Regulamento n.° 45/2001, relativo à protecção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos 

comunitários e à livre circulação desses dados, relativo ao 

tratamento de categorias específicas de dados, como os 

dados que revelem a origem racial ou étnica, as 

convicções religiosas ou filosóficas, bem como os dados 

relativos à saúde e à vida sexual.”187 

 

187 COMISSÃO EUROPEIA, The Bavarian Lager Co. Ltd v Commission of the European Communities. 

Julgamento da Corte de Primeira Instancia (Terceira Câmera) de 8 de novembro de 2017, disponível 
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Além disso, ao contrário da natureza ilusória e subjetiva da privacidade que 

diferencia o direito em diferentes contextos e jurisdições, a proteção de dados tem 

uma natureza processual essencial, tornando-o mais objetivo como um direito em 

diferentes contextos. 188 

Finalmente, a proteção de dados é mais do que a própria privacidade da 

informação, porque ela serve a outros direitos e valores fundamentais além da 

privacidade189. 

No Brasil, essa é também uma das discussões que vêm sendo feitas, nos 

últimos tempos, pelo Congresso Nacional Brasileiro, principalmente com a análise da 

Proposta de Emenda à Constituição nº 17/2019 (PEC 17/2019), tramitando na Câmara 

dos Deputados, cujo objetivo é duplo: o primeiro, de incluir como um dos direitos 

fundamentais o direito à proteção de dados pessoais (veja-se, não apenas quaisquer 

dados, mas precisamente os dados pessoais), e, como um segundo objetivo, a fixação 

de competência privativa da União para a edição de matérias sobre o tema relativo á 

proteção e dados pessoais.190 

Não à toa, diante desse contexto de uma sociedade altamente digitalizada e de 

uma economia baseada em dados, é se de falar em uma proteção constitucional de 

dados pessoais. Assim, como bem exposto no voto do Relator Orlando Silva, de 

referido PL, pode-se mesmo dizer que o direito à proteção de dados, em uma 

sociedade altamente digitalizada, é também um direito fundamental, por via reflexa. É 

o que pode ser depreendido de seu voto, no relatório do PL em questão: 

 

 

em: < https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62004TJ0194&from=en>, no 

idioma português. Acesso em: 15/07/2020. 

188 BENNETT, Colin. and RAAB, Charles. The governance of privacy : policy instruments in global 

perspective (MIT Press 2006), p. 8 

189 GUTWIRTH, Serge. HILDERBRANDT, Mireille. ‘Some Caveats on Profiling’ em Serge Gutwirth e 

outros (eds), Data protection in a profiled world (Springer 2010), p. 36. 

190 BRASIL, Câmara dos Deputados e Senado Federal, Proposta de Emenda à Constituição nº 17/2019 

. Disponível em: < 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0F056F7BE2FE1AFBD0

C36A1ECA2CA75B.proposicoesWebExterno2?codteor=1773684&filename=PEC+17/2019>, acesso 

em 09/07/2020. 
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“Com o advento de uma sociedade digital, baseada no 

fluxo constante de dados pessoais, os direitos à 

privacidade e à intimidade são constantemente invocados 

para proteger o titular dos dados, o consumidor, o 

cidadão. Embora haja interpretações no sentido de que 

esses direitos fundamentais já abranjam o âmbito da 

proteção de dados, prevalece o entendimento, como 

demonstrado nas várias audiências públicas que 

compuseram este processo legislativo, de que um direito 

fundamental específico de proteção de dados é mais 

apropriado para lidar com alguns dos problemas atuais. O 

direito à proteção de dados pessoais reúne as 

características principais dos direitos fundamentais. É um 

direito universal, aplicável a toda e qualquer pessoa e é 

um direito inalienável ou indisponível, o que impede o 

titular aliená-lo ou tornar impossível o seu exercício. O 

direito à proteção de dados também deve ser entendido 

como um direito essencial à formação da personalidade. 

Portanto, essencial à dignidade da pessoa e dela 

indissociável. Por fim, o direito à proteção de dados 

pessoais possui caráter fundamental porque vincula as 

ações e atividades do Poder Público e do setor privado, 

tornando-os parâmetros de organização administrativa e 

de limitação dos Poderes Públicos, assim como das 

empresas com relação à forma de viver dos cidadãos.”191 

 

 

191 SILVA, orlando. Voto proferido em 13 de agosto de 2019, pela Comissão Especial do Congresso 

Nacional destinada a proferir parecer À proposta de emenda à Constituição Federal nº 17 de 2019. 

Disponível em: 

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0F056F7BE2FE1AFBD

0C36A1ECA2CA75B.proposicoesWebExterno2?codteor=1856527&filename=Avulso+-

PEC+17/2019>, acesso em 10/07/2020. APUD MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gonet. Curso de 

Direito Administrativo Constitucional. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 147 
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No entanto, contrariamente ao que entende referido autor, não se pode dizer 

que a proteção de dados decorre da privacidade e /ou da intimidade, pelos motivos 

acima já expostor, pois trata-se de ramo de direito autônomo.  

Retornando a esse tema, 6 audiências públicas192-193-194-195-196-197 foram feitas 

até o momento de fechamento de referido trabalho, nos dias 22/10/2019, 29/10/2019, 

05/11/2019,12/11/2019, 19/11/2019, 26/11/2019, sendo que há um consenso em 

referidas audiências públicas no sentido de que se faz necessária a aprovação de 

referida PEC, não obstante algumas discordâncias específicas no que tange à 

competência legislativa para tratar sobre a matéria (se seria da União ou também de 

outros entes). Ou seja, houve nesses debates públicos a unanimidade quanto à 

necessidade de que o direito à proteção de dados pessoais como um dos direitos 

fundamentais, inscritos no art. 5º da Constituição Federal.  

Mais recentemente, em 6 e 7 de maio de 2020, o próprio Supremo Tribunal 

Federal brasileiro reconheceu, em um julgamento relevantíssimo e histórico, a 

proteção de dados pessoais como direito fundamental, ao lado da privacidade e 

intimidade, no julgamento histórico conjunto das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nºs n. 6387, 6388, 6389, 6393, 6390, que suspendeu a Medida 

Provisória nº 954/20, que permitia o compartilhamento de dados pessoais por 

empresas no ramo de telecomunicações, em meio à crise do COVID-19 (Corona 

Vírus).  

Nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, a MP em questão “exorbitou dos 

limites traçados pela Constituição ao dispor sobre a disponibilização dos dados 

pessoais de todos os consumidores dos serviços STFC e SMP, pelos respectivos 

operadores”, reconhecendo a Ministra a constitucionalidade do direito à proteção de 

dados, como sendo integrantes “das cláusulas constitucionais assecuratórias da 

liberdade individual (art. 5º, caput), da privacidade e do livre desenvolvimento da 

personalidade (art. 5º, X e XII)”. 

 

192 https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/58183 

193 https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/58296 

194 https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/58409 

195 https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/58535 

196 https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/58683 

197 https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/58789 
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Destacam-se os seguintes trechos de referido voto da Ministra Relatora, Rosa 

Weber: 

 

“A Constituição da República confere especial proteção à 

intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das 

pessoas ao qualificá-las como invioláveis, enquanto 

direitos fundamentais da personalidade, assegurando 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

sua violação (art. 5º, X). O assim chamado direito à 

privacidade (right to privacy) e os seus consectários 

direitos à intimidade, à honra e à imagem emanam do 

reconhecimento de que a personalidade individual 

merece ser protegida em todas as suas manifestações. A 

fim de instrumentalizar tais direitos, a Constituição prevê, 

no art. 5º, XII, a inviolabilidade do “sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas, de 

dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 

caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a 

lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 

instrução penal”. 15. O art. 2º da MP n. 954/2020 impõe 

às empresas prestadoras do Serviço Telefônico Fixo 

Comutado – STFC e do Serviço Móvel Pessoal – SMP o 

compartilhamento, com a Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, da relação de nomes, 

números de telefone e endereços de seus consumidores, 

pessoas físicas ou jurídicas. Tais informações, 

relacionadas à identificação – efetiva ou potencial – de 

pessoa natural, configuram dados pessoais e integram, 

nessa medida, o âmbito de proteção das cláusulas 

constitucionais assecuratórias da liberdade individual (art. 

5º, caput), da privacidade e do livre desenvolvimento da 

personalidade (art. 5º, X e XII). Sua manipulação e 

tratamento, desse modo, hão de observar, sob pena de 

lesão a esses direitos, os limites delineados pela proteção 

constitucional. Decorrências dos direitos da 

personalidade, o respeito à privacidade e à 
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autodeterminação informativa foram positivados, no art. 

2º, I e II, da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais), como fundamentos específicos da 

disciplina da proteção de dados pessoais”198 

 

Trata-se de um verdadeiro marco na história do direito constitucional brasileiro, 

que pode ser equiparado com um julgamento também histórico ocorrido na Corte 

Constitucional Alemã (Bundesverfassungsgerichts) que reconheceu o chamado 

“direito da autodeterminação informativa”199 (“informationelle Selbstbestimmung”), ou 

seja, o direito fundamental à autodeterminação sobre dados pessoais, frente a 

intervenções estatais. 

Veja-se, nesse sentido, os relevantes trechos negritados abaixo, destacados 

pelo autor do presente trabalho, e retirados de referido julgado alemão, em tradução 

para o português feita na disponibilizada pelo Ministério Público Federal denominado 

“50 anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão”: 

 

“1. a) No centro da ordem constitucional estão o valor e a 

dignidade da pessoa que age com livre autodeterminação 

enquanto membro de uma sociedade livre. À sua proteção 

serve – além de garantias especiais de liberdade – o 

direito geral da personalidade (...) também o poder do 

indivíduo, decorrente da idéia de autodeterminação, de 

decidir em princípio por si próprio, quando e dentro de que 

limites fatos pessoais serão revelados (...) 

 

198 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

6.387/DF. Voto da Ministra Relatora Rosa Weber. Disponível em < 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI6387MC.pdf>. 

199 ALEMANHA, Bundesverfassungsgericht, Dezembro. 15, 1983, 65. BVerfG, Urteil des Ersten Senats 

vom 15. Dezembro de 1983 - 1 BvR 209/83 -, Rn. (1-215), “Census Act Case”. Disponível em 

<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/1983/12/rs19831215_1bvr02

0983.pdf?__blob=publicationFile&v=1> e 

<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/12/rs19831215_1b

vr020983.html>, acesso em 10/07/2020. 
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Esse poder necessita, sob as condições atuais e futuras 

do processamento automático de dados, de uma proteção 

especialmente intensa. (...) 

A autodeterminação individual pressupõe, porém – 

mesmo sob as condições da moderna tecnologia de 

processamento de informação –, que ao indivíduo está 

garantida a liberdade de decisão sobre ações a serem 

procedidas ou omitidas e, inclusive, a possibilidade de se 

comportar realmente conforme tal decisão. (....). Daí 

resulta: O livre desenvolvimento da personalidade 

pressupõe, sob as modernas condições do 

processamento de dados, a proteção do indivíduo contra 

levantamento, armazenagem, uso e transmissão 

irrestritos de seus dados pessoais. (...) Esse direito à 

“autodeterminação sobre a informação” não é garantido 

ilimitadamente. O indivíduo não tem um direito no sentido 

de um domínio absoluto, ilimitado, sobre “seus” dados; ele 

é muito mais uma personalidade em desenvolvimento, 

dependente da comunicação, dentro da comunidade 

social. A informação, também quando ela é relativa à 

pessoa, representa um recorte da realidade social que 

não pode ser associado exclusivamente ao indivíduo 

atingido [por causa da demanda de informações do 

Estado ou de terceiros]. (...), não existem mais dados 

“insignificantes” no contexto do processamento eletrônico 

de dados. (...). A transmissão a terceiros dos dados 

levantados para fins estatísticos, não anônimos nem 

processados estatisticamente para fins de execução 

administrativa, pode, ao contrário, intervir de forma 
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inadmissível no direito de autodeterminação sobre a 

informação “200-201 

 

Com base na análise dos julgamentos brasileiros sobre o tema, em cotejo com 

a análise de referido julgamento alemão, destaca-se, na decisão brasileira, como bem 

exposto em importante artigo de Laura Schertel Mendes, três pontos fundamentais (a) 

a superação do argumento de que existem dados pessoais neutros e desprovidos de 

proteção, de modo que os dados pessoais devem possuir proteção constitucional; (b) 

o estabelecimento, reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal brasileiro, de 

um direito constitucional e fundamental autônomo à proteção de dados pessoais; e (c) 

o fato de que a prorrogação da entrada em vigor da LPGD, para entrar em vigor 

apenas em 2021, conforme Medida Provisória 959/2000, contraria a proteção a 

direitos fundamentais, como o direito à proteção de dados pessoais, tal como 

reconhecido em referidos julgamentos do Supremo Tribunal Federal202.  

 

2.3.3. Regulamentação Constitucional e Infraconstitucional do 

Direito à Proteção de Dados 

 

 

200 ALEMANHA, Bundesverfassungsgericht,. Dezembro. 15, 1983, 65. BVerfG, Urteil des Ersten Senats 

vom 15. Dezembro de 1983 - 1 BvR 209/83 -, Rn. (1-215), “Census Act Case”. Disponível em at 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/1983/12/rs19831215_1bvr020

983.pdf?__blob=publicationFile&v=1 e 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1983/12/rs19831215_1bv

r020983.html 

201 SCHWABE, Jurgen. MARTINS, Leonardo. Tradutores: HENNIG, Beatriz. MARTINS, Leonardo. 

BIGELLI DE CARVALHO, Mariana. MARIA DE CASTRO, Tereza. GERALDES FERREIRA, Vivianne. 

Prefácio: WOISCHNIK, Jan. Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, 

Konrad Adenauer Stiftung, 2005. Disponível em: < http://www.mpf.mp.br/atuacao-

tematica/sci/jurisprudencias-e-pareceres/jurisprudencias/docs-

jurisprudencias/50_anos_dejurisprudencia_do_tribunal_constitucional_federal_alemao.pdf/at_downlo

ad/file>, acesso em 21/02/2020.. P. 236 a 241 

202 SCHERTEL MENDES, Laura. Decisão histórica do STF reconhece direito fundamental à proteção 

de dados pessoais. Disponível em: < https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/decisao-historica-

do-stf-reconhece-direito-fundamental-a-protecao-de-dados-pessoais-10052020>, acesso em 

10/07/2020. 
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Quanto à proteção de dados pessoais, a Constituição Federal não elenca 

nenhum artigo específico garantindo expressamente esse tipo de direito. O que a 

Constituição resguarda, em verdade, é a inviolabilidade da intimidade e vida privada, 

que, conforme visto anteriormente, não se confundem com o direito à proteção de 

dados pessoais. 

Sobre essa proteção à vida privada e intimidade, discorrem André Luis 

Woloszyn e Ana Paula Oliveira Ávila o seguinte: 

 

“os direitos à vida privada e à intimidade são duas grandes 

heranças do pensamento liberal dos séculos XVII e XVIII. 

Fazem parte do núcleo de direitos relacionado às 

liberdades individuais, sendo, portanto protegidos nas 

esferas constitucionais de numerosos países e em 

praticamente todos os documentos relevantes de 

proteção aos direitos humanos”203 

 

Trata-se, portanto, de importantes marcos relativos aos direitos e liberdades 

individuais, que, pode-se dizer, guardam relação com o chamado “the right to be let 

alone”, ou “direito de ser deixado só”, como bem aponta o famoso magistrado Thomas 

Cooley, dos Estados Unidos204. 

Não obstante, como foi visto anteriormente no presente estudo, no contexto de 

uma sociedade e economia digitais na atualidade, marcadas por um grande influxo de 

dados e pelo big data, e também as tecnologias vistas no capítulo 1 do presente 

trabalho, pode-se dizer que tanto o direito à privacidade e intimidade estão ao lado do 

direito à proteção de dados, todos os 3 como direitos autônomos, os 2 primeiros 

reconhecidos expressamente pela Constituição Federal, e o último reconhecimento 

jurisprudencialmente, pelo STF, ao lado da proteção à privacidade e intimidade. 

 

203 ÁVILA, Ana Paula Oliveira e WOLOSZYN, André Luis. A tutela jurídica da privacidade na era digital: 

doutrina, legislação e jurisprudência. In: Revista de Investigações Constitucionais. V. 4, n. 3, p. 167- 

200, set./dez. 2017. 

204 GLANCY, Dorothy J. The invention of the right to privacy. In: Arizona Law Review, v. 21, n. 1, p. 3, 

nota 13, 1979. 



 93 

Em relação à regulamentação infraconstitucional, com alguns pontos de 

contato com a Constituição Federal, vejamos o panorama relativo ao direito à proteção 

de dados. 

O Código Penal Brasileiro, ou seja, Decreto Lei nº 2.848/1940, e também a 

Constituição Federal Brasileira, ambos regulamentam a questão da inviolabilidade à 

vida privada e intimidade, no art 5º, X, da Constituição Federal, e no art. 153 do Código 

Penal, estabelecendo os crimes contra a inviolabilidade de segredos.  

Importante ressaltar sobre a questão do habeas data, protegido pela 

Constituição Federal e regulamentado pela lei 9507/1997. 

O código civil brasileiro, ainda, apresenta também uma regulamentação sobre 

o tema da privacidade e intimidade, em seu art. 21. 

Prosseguindo no tema, um importante instrumento legislativo que passou a 

lidar expressamente com questões relacionadas a dados foi o atual Código do 

Consumidor no Brasil, como pode se ver nos seus arts. 43 e 44; 

Além disso, é mister mencionar também a Lei de Identificação Criminal (Lei 

12.037/2009, também protegendo, de maneira geérica, os dados pessoais de cunho 

genético, para os propósitos de identificação criminal. 

Ademais, a chamada Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), 

regulamentada pelo Decreto nº 9.936/2019, também protege o direito de acesso a 

dados de interesse público de relevância, além de proteger a informação confidencial 

e pessoal. 

A Lei de Cadastro Positivo é outra importante norma lidando com a proteção 

de dados pessoais, no que tange à relação entre os consumidores e os chamados 

“bureaus de crédito”, inclusive no que tange à proteção do consumidor na chamada 

prática de “credit scoring”. Destacam-se as proteções garantidas ao consumidor no 

art. 3º de referido diploma legislativo, e seus parágrafos. 

Em 2014, o Brasil conta com a grande conquista da aprovação do marco civil 

da internet (Lei nº 12.965/2014), regulamentado pelo Decreto nº 8.871/2016, e 

estabelecendo princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no 

Brasil, inclusive no que tange à proteção de dados pessoais, privacidade e intimidade. 

Nesse sentido, destaca-se o rol de direitos do art. 7, que assim prevê: 

Em 2018, o Brasil aprova, finalmente, a Lei Geral de Proteção de Dados, que 

entrará em vigor em 3 maio de 2021, conforme prorrogação imposta pela Medida 

Provisória nº 959/2020, alterado a entrada em vigor de 16 de agosto de 2021 para  
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A LGPD apresenta 65 artigos e é dividida em 9 capítulos, sendo que os arts. 2 

e 6 apresentam  os fundamentos e princípios da proteção de dados no Brasil.  

O Art. 6 da LGPD determina que as atividades de processamento de dados 

pessoais devem ser realizadas de boa fé e também estar sujeitas a vários princípios. 

O Art. 64 da LGPD determina que os direitos e princípios expressos na LGPD não 

excluem outros previstos no sistema jurídico brasileiro relacionados ao assunto ou em 

tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil é parte. 

O escopo material e territorial da LGPD é determinado pelos seus arts. 3 e 4. 

Nos termos do art. 3, a LGPD se aplica a qualquer operação de processamento 

realizada por uma pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, 

independentemente dos meios, do país em que sua sede está localizada ou do país 

em que os dados estão localizados, desde que que: (i) a operação de processamento 

é realizada no território brasileiro; (ii) o objetivo da atividade de processamento seja a 

oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou o processamento de dados de 

indivíduos localizados no território brasileiro; ou (iii) os dados pessoais processados 

foram coletados no território brasileiro. § 1º ou art. 3 esclarece que “dados pessoais 

coletados no território brasileiro” são entendidos como dados pessoais cujo titular dos 

dados está no território brasileiro no momento da coleta.  

O Art. 4 da LGPD estabelece quando esta lei não é aplicável ao processamento 

de dados pessoais. Isso ocorre quando o processamento de dados é: (i) feito por uma 

pessoa singular para fins exclusivamente privados e não econômicos; Feito 

exclusivamente para: (a) fins jornalísticos e artísticos; ou (b) fins acadêmicos, caso 

em que as artes. 7 e 11 da LGPD são aplicáveis; (iii) feitos exclusivamente para os 

seguintes fins: (a) segurança pública; (b) defesa nacional; c) segurança do país; ou d) 

atividades de investigação e punição de crimes; ou (iv) originários de fora do território 

brasileiro e que não estão sujeitos a comunicação, uso compartilhado de dados com 

agentes de processamento brasileiros ou sujeitos a transferência internacional de 

dados com outro país que não o país de origem, desde que o país de origem forneça 

um diploma proteção de dados pessoais consistente com as disposições do LGPD. 

Prosseguindo, o art. 7 da LGPD uma lista de possibilidades pelas quais o 

processamento de dados será legal somente se e na medida em que pelo menos uma 

das situações listadas nos itens do art. 7 da LGPD se aplica. Em comparação com o 

GDPR (Regulamento Europeu de Proteção de Dados), a LGPD prevê quatro 

possibilidades adicionais listadas para o processamento de dados de legalidade, que 
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são, nos termos do art. 7, IV, VI, VIII e X: (i) estudos realizados por órgãos de pesquisa 

(item IV); (ii) o exercício regular de direitos em processos judiciais (item VI); (iii) 

proteção da saúde (item VIII); e (iv) proteção de crédito, inclusive quanto ao que é 

especificamente regulado pela legislação pertinente. 

Conforme mencionado, essa “legislação específica” mencionada no art. 7, X, é 

equivalente à Lei do Cadastro Positivo e ao seu decreto regulamentar (Decreto nº 

9.936 / 2019). Portanto, a regulamentação no Brasil sobre esse assunto é diferente 

em relação ao que ocorre na Europa através do GDPR, pelo qual o interesse legítimo 

se aplicaria, conforme previsto no item 1 (f) do GDPR. 

No entanto, existem também disposições específicas sobre a LGPD 

relacionadas a interesse legítimo, nos termos do art. 10 e art. 37. O art. 10 estabelece 

que o interesse legítimo do responsável pelo tratamento apenas pode ser uma razão 

para o tratamento de dados pessoais para fins legítimos, considerados com base em 

situações específicas, que incluem, sem limitação: (i) apoio e promoção de atividades 

do responsável pelo tratamento”; e (ii) “proteção, em relação aos titulares dos dados, 

ao exercício regular de seus direitos ou provisão de serviços que os beneficiem, 

observando suas expectativas legítimas e os direitos e liberdades fundamentais, nos 

termos da LGPD”.  

O § 1º do art. 10 da LGPD estabelece que “sempre que o processamento se 

basear no interesse legítimo do responsável pelo tratamento, apenas os dados 

pessoais estritamente necessários para a finalidade desejada podem ser 

processados”, e seu parágrafo 2 estabelece que “o responsável pelo tratamento deve 

adotar medidas para garantir a transparência do tratamento e processamento de 

dados com base em seu interesse legítimo. ” 

Além disso, o parágrafo 3º do art. 10 estabelece que "a autoridade supervisora 

pode solicitar ao controlador uma avaliação de impacto na proteção de dados sempre 

que os motivos do processamento forem de seu interesse legítimo, sujeitos aos 

segredos comerciais e industriais". Por fim, a última menção a “interesse legítimo” no 

LGPD ocorre em relação aos seus 37, com a seguinte redação: “O controlador e o 

processador devem manter registradas as operações de processamento de dados 

pessoais realizadas por eles, especialmente onde estão localizadas em um interesse 

legítimo.”. 

Em relação aos direitos do titular dos dados, a LGPD traz um capítulo inteiro 

(capítulo III) que regulamenta esse assunto. O art. 18 concede aos titulares dos dados 
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pessoais alguns direitos em relação ao controlador, em relação à atividade de 

processamento de dados realizada pelo controlador a qualquer momento e por meio 

de solicitação, que são: (i) confirmação da existência do processamento; (ii) acesso 

aos dados; (iii) correção de dados incompletos, imprecisos ou desatualizados; (iv) 

anonimato, bloqueio ou exclusão de dados desnecessários ou excessivos ou 

processados em desacordo com o disposto nesta Lei; (v) portabilidade dos dados para 

outro fornecedor de serviços ou produtos, mediante solicitação expressa e sujeita a 

sigilo comercial e industrial, nos termos da regulamentação da ANPD; (vi) exclusão 

de dados pessoais tratados com o consentimento do titular dos dados, exceto nas 

situações previstas no art. 16 da LGPD; (vii) informações sobre entidades públicas e 

privadas com as quais o controlador compartilhou dados; (viii) informações sobre a 

possibilidade de negar o consentimento e as consequências de tal negação; (ix) 

revogação do consentimento na forma do parágrafo 5º do art. 8 da LGPD, ou seja, a 

possibilidade de revogação do consentimento a qualquer momento, por manifestação 

expressa do titular dos dados, por meio de um procedimento facilitado e gratuito, com 

o processamento efetuado sob consentimento previamente autorizado sendo válido 

enquanto houver nenhum pedido de exclusão. 

O titular dos dados poderá opor-se ao tratamento realizado com base em uma 

das situações de renúncia ao consentimento, se houver descumprimento do disposto 

na LGPD, nos termos do art. 18, parágrafo 2º, e os direitos mencionados no art. 18 

será exercido mediante solicitação expressa do titular dos dados ou de seu 

representante legal para o agente processador, nos termos do art. 18, paragrafo 3º. 

Vale ressaltar também que, nos termos do art. 20 da LGPD, o titular dos dados 

tem o direito de solicitar a revisão de decisões tomadas apenas com base no 

processamento automatizado de dados pessoais que afeta seus interesses, incluindo 

decisões destinadas a definir seu perfil pessoal, profissional, de consumidor ou de 

crédito ou aspectos de sua personalidade. A esse respeito, o parágrafo 1 ou o art. 20 

da LGPD estabelece que, sempre que solicitado, o responsável pelo tratamento 

deverá fornecer informações claras e adequadas sobre os critérios e procedimentos 

utilizados para uma decisão automatizada, sujeita a sigilo comercial e industrial, e, 

nos termos do parágrafo 2 do art. 20, se não houver oferta de informações conforme 

previsto no parágrafo 1 deste artigo, com base no sigilo comercial e industrial, a 

autoridade nacional poderá realizar uma auditoria para verificar aspectos 

discriminatórios no processamento automatizado de dados pessoais. 
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Além disso, de acordo com o art. 21 do LPGD, os dados pessoais relativos ao 

exercício regular de direitos pelo titular dos dados não podem ser utilizados em seu 

prejuízo. Finalmente, o art. 22, o último capítulo do capítulo III da LGPD, estabelece 

que a defesa dos interesses e direitos dos titulares de dados pode ser realizada em 

juízo, individual ou coletivamente, conforme previsto na legislação pertinente sobre os 

instrumentos de proteção individual e coletiva. 

Outro capítulo importante é o capítulo VI, que trata de agentes de 

processamento de dados pessoais. Nos termos do art. 37 da LGPD, o controlador e 

o processador devem manter registros das operações de processamento de dados 

pessoais realizadas por eles, especialmente quando baseadas em interesses 

legítimos, e nos termos do art. 38, a ANPD pode determinar que o responsável pelo 

tratamento deve preparar um relatório de impacto sobre a proteção de dados 

pessoais, incluindo dados confidenciais, referente às suas operações de 

processamento de dados, nos termos da regulamentação, sujeitas a sigilo comercial 

e industrial. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 38 determina que, sujeito ao 

disposto na sentença principal do art. 38, o relatório deve conter pelo menos uma 

descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para 

garantir a segurança das informações e a análise do responsável pelo tratamento 

quanto às medidas adotadas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos. 

Além do mais, art. 39 determina que o processador deve executar o 

processamento de acordo com as instruções fornecidas pelo responsável pelo 

tratamento, que devem verificar a obediência às próprias instruções e às regras que 

governam o sujeito. Arte. 40 concede à ANPD a competência para fornecer padrões 

de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso a dados e segurança, 

bem como quanto a registros de tempo, devem ser mantidos, especialmente em vista 

da necessidade e da transparência. 

Nas seções II e III do capítulo VI, a LGPD trata, respectivamente, da 

compensação de DPO e responsabilidade e perda em relação às atividades 

executadas pelo controlador ou pelo processador. Em relação ao DPO, é relevante 

mencionar que, nos termos do art. 41 da LGPD, o DPO será nomeado pelo controlador 

e nos termos do parágrafo 1º ou art. 41, a identidade e as informações de contato do 

oficial devem ser divulgadas publicamente, de maneira clara e objetiva, de preferência 

no site do controlador. 
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Em relação à compensação de Responsabilidade e Perda em relação às 

atividades realizadas pelo controlador ou processador, o art. 42 da LGPD estabelece 

que o controlador ou o processador que, como resultado de sua atividade de 

processamento de dados pessoais, cause danos materiais, morais, individuais ou 

coletivos a terceiros, violando a legislação de proteção de dados pessoais, obrigada 

a repará-lo, exceto nas situações mencionadas no art. 43, ou seja, quando 

demonstram que: (i) não realizaram o processamento de dados pessoais que lhes são 

atribuídos; (ii) embora eles tenham realizado o processamento de dados pessoais que 

lhes são atribuídos, não houve violação da legislação de proteção de dados; ou (iii) o 

dano decorra de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiros. 

A irregularidade no processamento de dados pessoais é determinada pelo art. 

44 da LGPD: o tratamento de dados pessoais deve ser irregular quando não obedecer 

à legislação ou quando não fornecer a segurança que seu titular dos dados pode 

esperar, considerando as circunstâncias relevantes, dentre as quais: (i) o caminho em 

que foi feito; (ii) o resultado e os riscos que se pode razoavelmente esperar dele; (iii) 

as técnicas para o processamento de dados pessoais disponíveis no momento em 

que foram feitos. 

Além disso, nos termos do parágrafo único do art. 44, o controlador ou o 

processador que deixar de adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da 

LGPD será responsabilizada pelos danos causados pela violação da segurança dos 

dados que causaram o dano. Finalmente, o art. 45 prevê que, quando houver violação 

do direito do titular dos dados no escopo das relações com os consumidores, as regras 

de responsabilidade previstas na legislação pertinente serão aplicadas. 

O capítulo VII, que trata da segurança e sigilo dos dados em sua seção I (arts. 

46 a 49), e das boas práticas e governança em sua seção II (art. 50 a 51), traz à 

LGPD, na prática, a aplicabilidade dos conceitos de "dados por padrão" e "dados por 

design". Nos termos do art. 46, os agentes de processamento devem adotar medidas 

de segurança, técnicas e administrativas capazes de proteger dados pessoais contra 

acessos não autorizados e situações acidentais ou ilegais de destruição, perda, 

alteração, comunicação ou qualquer tipo de processamento impróprio ou ilegal. 

O Art. 50 da LGPD determina que controladores e processadores, no âmbito 

de suas competências, referentes ao processamento de dados pessoais, 

individualmente ou em associação, podem formular regras de boas práticas e 

governança que estabeleçam condições de organização, regime de operação, 
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procedimentos, inclusive para reclamações e petições de titulares de dados, normas 

de segurança, normas técnicas, obrigações específicas para as várias partes 

envolvidas no processamento, atividades educacionais, mecanismos internos de 

supervisão e mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao processamento 

de dados pessoais. 

Quanto às sanções administrativas previstas pela LGPD, o art. 52 estabelece 

que o art. 52. Os agentes de processamento de dados que cometerem infrações às 

regras previstas nesta Lei estão sujeitos às seguintes sanções administrativas, a 

serem aplicadas pela autoridade nacional: (i) aviso, com indicação do prazo para a 

adoção de medidas corretivas; (ii) multa simples de até 2% (2%) da receita de uma 

pessoa jurídica, grupo ou conglomerado no Brasil, no exercício anterior, excluindo 

impostos, até um total total de R $ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por 

infração; (iii) multa diária, observada a máxima máxima referida no item II; (iv) 

divulgação da infração, uma vez devidamente apurada e sua ocorrência confirmada; 

(v) bloqueio dos dados pessoais a que a infração se refere até sua regularização; (vi) 

exclusão dos dados pessoais a que a infração se refere. 

As últimas disposições relevantes da LGPD que devem ser mencionadas são 

as previstas no capítulo IX, criando a ANPD e o Conselho Nacional de Proteção de 

Dados Pessoais e Privacidade. Arte. 55-A criou a ANPD, um órgão da administração 

pública federal que é membro da Presidência da República, é criado sem aumentar 

as despesas. § 1º do art. 55-A estabelece que a natureza jurídica da ANPD é 

transitória e pode ser transformada pelo Poder Executivo em entidade indireta da 

administração pública federal, sujeita a regime municipal especial e vinculada à 

Presidência da República. Além disso, o parágrafo 2º do art. 55-A da LGPD estabelece 

que a avaliação referente à transformação prevista no § 1º do art. 55-A ocorrerá dentro 

de dois anos a partir da data de entrada em vigor da estrutura regimental da ANPD. 

Arte. 55-B garante que a autonomia técnica e de tomada de decisão seja assegurada 

à ANPD. 

Em relação ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e 

Privacidade, este é um órgão público com competência, nos termos do art. 58-B: (i) 

propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade e para o desempenho da 

ANPD; (ii) elaborar relatórios anuais avaliando a execução das ações da Política 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade; (iii) sugerir ações a serem 
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executadas pela ANPD; (iv) preparar estudos e realizar debates e audiências públicas 

sobre a proteção de dados pessoais e privacidade; e (v) disseminar conhecimento 

sobre a proteção de dados pessoais e privacidade para a população. O Conselho 

Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade é composto por 23 

representantes da sociedade civil e do governo. 
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CAPÍTULO 3 – UM PANORAMA CASUÍSTICO E JURISPRUDENCIAL DA 

PROTEÇÃO DE DADOS E SUA INTERRELAÇÃO COM O DIREITO DA 

CONCORRÊNCIA E DO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE ALGUNS DOS CASOS 

MAIS RELEVANTES NO BRASIL E NA EUROPA 

 

O presente capítulo aborda, em um primeiro momento, um panorama 

casuístico e jurisprudencial na Europa e no Brasil, de modo a se demonstrar com as 

autoridades tem analisado a questão da interrelação entre a proteção do direito à 

proteção de dados, direito da concorrência e direito concorrencial, e o eventual 

problema no que tange à questão das competências de cada órgão. 

 

3.1 Leading cases ocorridos na Europa – o caso “Facebook Itália” e 

o caso “Facebook Alemanha”. 

 

3.1.1. Análise do caso envolvendo o Facebook na Alemanha 

 

Trata-se de caso envolvendo a alegação de abuso de posição dominante, por 

parte da autoridade concorrencial alemã (Bundeskartellamt) contra as seguintes 

partes: Facebook Inc, com sede nos Estados Unidos, sua subsidiária Facebook 

Ireland Ltd., com sede em Dublin, na Irlanda, e sua subsidiária Facebook Deutschland 

GmbH, estabelecida em Hamburgo, na Alemanhã205. 

O caso inicia-se em 2 de março de 2016, quando o Bundeskartellamt iniciou 

um processo contra referidas partes, investigando suspeitas de que, com seus termos 

de serviço específicos sobre o uso de dados do usuário, o Facebook teria abusado de 

sua posição possivelmente dominante no mercado de redes sociais206. 

Nesse sentido, um documento oficial do Bundeskartellamt esclarece o que é 

entendido como abuso de posição dominante para a autoridade concorrencial alemã, 

de acordo com as leis concorrenciais alemãs: 

 

 

205 ALEMANHA, Bundeskartellamt. Bundeskartellamt initiates proceeding against Facebook on 

suspicion of having abused its market power by infringing data protection rules, disponível em 

<www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2016/02_03_2016_Faceboo

k.html?nn=3591568>, acesso em 01/07/2020.  

206 Ibidem.  
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“1. O que é um processo por abuso de posição 

dominante? O enformecent concorrencial é amplamente 

baseado em três ferramentas. Uma é a acusação de 

acordos de cartel que são sancionados com altas multas 

e, em alguns países, mesmo com sentenças de prisão. A 

segunda ferramenta é o controle de estruturas, que 

examina se um ato de concentração resultará em 

impedimento da concorrência. A terceira ferramenta é o 

controle de práticas abusivas, que examinam se uma 

empresa está abusando de seu poder de mercado. Nem 

toda empresa "grande" ou economicamente significativa 

também é uma "empresa dominante", na acepção da lei 

antitruste. As empresas dominantes estão sujeitas a 

obrigações mais rigorosas do que as que atuam em um 

ambiente competitivo. Entre outras coisas, elas não 

podem discriminar ou explorar seus clientes ou 

fornecedores, nem exigir preços excessivos ou termos 

contratuais injustos. O Bundeskartellamt freqüentemente 

conduz seus processos de abuso de posição dominante 

sob a forma de um processo administrativo, em vez de um 

processo de imposição de multa. Os procedimentos 

administrativos são mais apropriados para casos 

complexos que levantam questões jurídicas e econômicas 

difíceis, e para procedimentos-piloto para esclarecer a 

interpretação da lei em uma (nova) constelação de casos. 

O principal objetivo de tais processos não é aplicar uma 

multa, mas restabelecer condições pró-competitivas o 

mais rápido possível. O Bundeskartellamt pode, no 

entanto, muito bem, decidir iniciar um processo de 

aplicação de multas no caso de comportamento abusivo 

recorrente ou em casos com alto potencial de danos 

significativos”.207 

 

207ALEMANHA, Bundeskartellamt. Preliminary assessment in Facebook proceeding: Facebook's 

collection and use of data 
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Prosseguindo na descrição do caso, o press release de 2016 noticiou que 

haveria uma suspeita inicial de que as condições de uso do Facebook violariam as 

disposições de proteção de dados alemãs, sendo que, conforme informado acima, 

nem toda infração à lei por parte de uma empresa dominante também é relevante nos 

termos do direito da concorrência. No entanto, no caso em questão, o uso de termos 

e condições ilegais pelo Facebook pode representar uma imposição abusiva de 

condições injustas aos usuários. O Bundeskartellamt, então, se prontificou a 

examinar, entre outras questões, até que ponto existiria uma conexão entre a posição 

possivelmente dominante da empresa e o uso de tais cláusulas. 

Na ocasião da divulgação do press release, foi informado que Andreas Mundt, 

Presidente do Bundeskartellamt, assim declarou: 

 

"As empresas dominantes estão sujeitas a obrigações 

especiais. Isso inclui o uso de termos de serviço 

adequados, na medida em que sejam relevantes para o 

mercado. Para serviços de Internet financiados por 

publicidade como o Facebook, os dados do usuário são 

imensos. Por esse motivo, é essencial examinar também, 

sob o aspecto do abuso de poder de mercado, se os 

consumidores estão suficientemente informados sobre o 

tipo e a extensão dos dados coletados. "208 

 

O Bundeskartellamt, então, informou que teria indicações preliminares, sujeitas 

a maiores investigações de mercado, de que o Facebook teria uma posição dominante 

no mercado separado de redes sociais, sendo que o Faceebook coletaria uma grande 

quantidade de dados pessoais de usuários de várias fontes e, ao criar perfis de 

 

from third-party sources is abusive Disponível em: 

<http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Pressemitteilungen/2017/19_12_2017_

Facebook.pdf?__blob=publicationFile&v=3>, acesso em 12/07/2020. 

208 MUNDT, Andreas. Press release disponível em: 

<http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Pressemitteilungen/2017/19_12_2017_

Facebook.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

>, acesso em 16/07/2020. 
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usuário, a empresa permitiria que seus clientes de publicidade direcionassem melhor 

suas atividades de publicidade. Para acessar a rede social, os usuários devem 

primeiro concordar com a coleta e o uso de seus dados pela empresa, aceitando os 

termos de serviço. Nesse sentido, seria difícil para os usuários entenderem e avaliar 

o escopo do contrato aceito por eles. Existiria, ainda, uma dúvida considerável quanto 

à admissibilidade deste procedimento, em particular, nos termos da legislaçãoalemã 

nacional aplicável em matéria de proteção de dados. Concluiu a autoridade 

concorrencial alemã que, nesse sentido, em havendo uma conexão entre essa 

violação e o domínio do mercado, isso também poderia potencialmente constituir uma 

prática abusiva sob o direito da concorrência. Assim, inicialmente, o  Bundeskartellamt  

conduziu o processo em estreito contato com as autoridades responsáveis pela 

proteção de dados, as associações de defesa do consumidor, bem como a Comissão 

Europeia e as autoridades de concorrência dos outros Estados-Membros da UE. 209 

Percebe-se, nesse sentido, já uma estrita interrelação entre essas diversas 

autoridades, cada qual no âmbito específico de sua competência, com delimitações 

bem claras de cada tipo de ilícito. 

Em 19 de dezembro de 2017, o Bundeskartellamt publica um documento de 

esclarecimentos sobre o caso (background information)210 e um relatório preliminar211 

com algumas informações relevantes sobre o caso até referida data, e também 

esclarecendo algumas questões relacionadas ao direito concorrencial alemão, 

inclusive o fato de que (tal como ocorre no Brasil, que adotou a teoria dos efeitos),  

 

209 ALEMANHA, Bundeskartellamt. Bundeskartellamt initiates proceeding against Facebook on 

suspicion of having abused its market power by infringing data protection rules, disponível em 

<www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2016/02_03_2016_Faceboo

k.html?nn=3591568>, acesso em 01/07/2020. 

210 ALEMANHA, Bundeskartellamt,  Background information on the Facebook proceeding, Disponível 

em < 

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Diskussions_Hintergrundpapiere/2017/Hi

ntergrundpapier_Facebook.pdf?__blob=publicationFile&v=6%20and%20the%20corresponding%20pr

ess%20release>, acesso em 12/07/2020. 

211 ALEMANHA, Bundeskartellamt. Preliminary assessment in Facebook proceeding: Facebook's 

collection and use of data 

from third-party sources is abusive Disponível em: 

<http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Pressemitteilungen/2017/19_12_2017_

Facebook.pdf?__blob=publicationFile&v=3>, acesso em 12/07/2020. 
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independentemente de onde uma empresa tem sede, “a lei antitruste alemã se aplica 

a todos os casos em que as ações da empresa levam a uma restrição da concorrência 

que também tem efeitos na Alemanha”, tendo o Facebook, que tem a sua sede no 

mundo nos Estados Unidos, uma subsidiária alemã.212 

Um trecho muito interessante de um desses documentos, e que é de essencial 

análise para o presente trabalho, assim dispõe, demonstrando a interrelação entre o 

direito da concorrência, o direito do consumidor e o direito à proteção de dados:  

 

“3. Proteção de dados e direito da concorrência: por 

que isso acontece com uma autoridade da 

concorrência? As redes sociais são produtos dirigidos 

por dados (data-driven products). Onde o acesso aos 

dados pessoais dos usuários é essencial para a 

posição de mercado de uma empresa, a questão de 

como essa empresa lida com os dados pessoais de 

seus usuários não é mais relevante apenas para as 

autoridades de proteção de dados. Torna-se uma 

questão relevante também para as autoridades da 

concorrência. A autoridade da concorrência é 

responsável por monitorar as atividades de mercado 

das empresas dominantes. Na economia digital, a 

coleta e o processamento de dados é uma atividade 

empreendedora de grande relevância para o desempenho 

competitivo de uma empresa. O legislador reconheceu 

essa relevância e, no § 18 (3a) da Lei Alemã da 

Concorrência, o acesso aos dados pessoais foi um critério 

de poder de mercado, especialmente no caso de 

plataformas e redes on-line. O monitoramento das 

atividades de processamento de dados das empresas 

dominantes é, portanto, uma tarefa essencial da 

 

212 ALEMANHA, Bundeskartellamt,  Background information on the Facebook proceeding, Disponível 

em < 

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Diskussions_Hintergrundpapiere/2017/Hi

ntergrundpapier_Facebook.pdf?__blob=publicationFile&v=6%20and%20the%20corresponding%20pr

ess%20release>, acesso em 12/07/2020. 
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autoridade da concorrência que não pode ser 

cumprida por uma autoridade de proteção de dados. 

Ao avaliar se os termos e condições da empresa no 

processamento de dados são injustos, a autoridade da 

concorrência leva em consideração os princípios legais 

das leis de proteção de dados. Para esse fim, o 

Bundeskartellamt trabalha em estreita colaboração 

com as autoridades de proteção de dados. 

(...). Na avaliação preliminar da autoridade, os termos 

e condições do Facebook a esse respeito não se 

justificam sob os princípios de proteção de dados 

nem são apropriados sob os padrões do direito da 

concorrência. Com o processo atual, o Bundeskartellamt 

não está examinando o uso de dados gerados pelo uso 

da própria rede social do Facebook. Se o uso de tais 

dados pelo Facebook viola as regras de proteção de 

dados e é possivelmente também uma prática abusiva 

até agora não foi explicitamente objeto das 

investigações do Bundeskartellamt. (...) Em princípio, 

as preocupações com a concorrência não surgem 

quando, como parte de um modelo de negócios baseado 

em uma empresa que oferece um produto ou serviço 

gratuitamente e monetiza-lo por meio de publicidade 

direcionada, são utilizados dados gerados pelo uso do 

produto ou serviço para atividades de publicidade. Os 

usuários precisam esperar um certo processamento de 

seus dados se usarem um serviço gratuito. Dentro da 

rede, eles podem influenciar consideravelmente até que 

ponto seus dados estão sendo coletados, prestando 

atenção à maneira como eles usam a rede e ao conteúdo 

que postam.”213 

 

213 ALEMANHA, Bundeskartellamt,  Background information on the Facebook proceeding, Disponível 

em < 

http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Diskussions_Hintergrundpapiere/2017/Hi

ntergrundpapier_Facebook.pdf?__blob=publicationFile&v=6%20and%20the%20corresponding%20pr

ess%20release>, acesso em 12/07/2020. 
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Fica claro, portanto, conforme trechos destacados acima pelo autor do presente 

estudo, que a autoridade concorrencial alemã expressamente reconhece que, embora 

esteja a lidar com questões relacionadas a dados pessoais, tais questões, no que 

tange a “produtos dirigidos por dados” (“data-driven products”, ou seja, que guardam 

estrita relação com o quanto visto no capítulo 1, sobre a chamada “data-driven 

economy”), podem afetar inclusive o âmbito de atuação do direito da concorrência, 

pois para empresas nas quais o acesso aos dados pessoais dos usuários é essencial 

para a posição de mercado de uma empresa, podendo haver, nesse sentido, questões 

relacionadas a ilícitos de abuso de posição dominante, em tese. 

Nesse sentido, o mesmo documento supramencionado também esclarece a 

divisão entre ambos os ramos, direito da concorrência e direito à proteção de dados, 

delimitando porque questões relacionadas à prática de dados também chamaram a 

atenção da autoridade concorrencial alemã: 

 

“7. Onde estão os danos para os usuários e para a 

concorrência? O Facebook oferece seu serviço 

gratuitamente. Seus usuários, portanto, não sofrem uma 

perda financeira direta pelo fato de o Facebook usar 

termos comerciais exploradores. O dano para os 

usuários está na perda de controle: eles não são mais 

capazes de controlar como seus dados pessoais são 

usados. Os usuários do Facebook ignoram quais dados 

de quais fontes estão sendo mesclados para desenvolver 

um perfil detalhado deles e de suas atividades online. 

Devido à mesclagem dos dados, os dados individuais 

ganham um significado que o usuário não pode 

prever. Por causa do poder de mercado do Facebook, 

os usuários também não têm opção para evitar a 

fusão de seus dados. A fusão dos dados do Facebook 

também constitui uma violação do direito 

constitucionalmente protegido dos usuários à 

autodeterminação informacional. Da perspectiva do 

Facebook, os dados são de grande valor econômico. Com 

base em sua posição dominante, o Facebook pode usá-
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los para otimizar sua oferta e amarrar mais usuários à sua 

rede. Com a mesclagem dos dados, os "efeitos de rede 

baseados em identidade" e, consequentemente, o 

"aprisionamento" dos usuários aumentam, em detrimento 

de outros provedores de redes sociais. Além disso, com a 

ajuda dos perfis de usuário gerados, o Facebook pode 

melhorar suas atividades de publicidade direcionada. 

Como conseqüência, o Facebook está se tornando cada 

vez mais indispensável para clientes de publicidade. Isso 

também se reflete na rotatividade cada vez maior que o 

Facebook conseguiu gerar nos últimos anos. Também há 

potencial para danos competitivos por parte dos clientes 

de publicidade que são confrontados com um fornecedor 

dominante de espaço publicitário.” 214 

 

No entanto, o que chama bastante a atenção no presente em caso é o 

entendimento do Bundeskartellamt sobre a possibilidade de aplicação de princípios 

derivados do direito à proteção de dados para o direito concorrencial, com base em 

jurisprudência do Bundesgerichtshof, mais especificamente, os seguintes casos 

jurisprudenciais: o caso “VBL Gegenwert II“ e o caso “Pechstein”, que também são 

explicados em referido documento, fazendo menção também à GWB (Lei 

Concorrencial Alemã) e à GDPR, que, até então, ainda não havia entrado em vigor: 

 

“9. Mais detalhadamente: em quais princípios o 

Bundeskartellamt baseia sua avaliação antitruste? No 

processo atual, o Bundeskartellamt examina de perto 

a relação entre as disposições do direito da 

concorrência nos termos do § 19 GWB e os princípios 

europeus harmonizados de proteção de dados que 

são aplicados principalmente pelas autoridades de 

proteção de dados. Ao avaliar um modelo de negócios 

de big data em relação à sua compatibilidade com a lei 

antitruste, parece indispensável aplicar as regras 

europeias de proteção de dados e seu princípio 

 

214 Ibidem. 
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subjacente de garantir uma proteção dos direitos 

constitucionais para avaliar se os termos de 

processamento de dados desse modelo de negócios são 

admissíveis. Para esse efeito, o Bundeskartellamt 

coopera estreitamente com as autoridades de 

proteção de dados. A aplicação dos princípios de 

proteção de dados para a avaliação do direito da 

concorrência no caso atual é respaldada pela 

jurisprudência do Bundesgerichtshof alemão no § 19 

(1) do GWB. Trata-se, em particular, de duas decisões do 

Bundesgerichtshof, nas quais o Tribunal decidiu que a 

cláusula geral do § 19 (1) do GWB também pode ser 

usada para estabelecer que uma empresa está usando 

termos comerciais exploradores. As decisões relevantes 

são as decisões no caso "VBL Gegenwert II" e no caso 

"Pechstein". De acordo com a decisão no caso VBL-

Gegenwert, os termos comerciais exploratórios não 

podem ser estabelecidos apenas com base no § 19 (2) n. 

2 GWB e o conceito de mercado comparativo aplicado a 

ele, mas também podem ser estabelecidos com base na 

cláusula geral da Seção 19 (1) GWB. Este é o caso em 

que os termos de negócios são uma manifestação de 

domínio do mercado ou poder superior de mercado e 

seriam considerados termos de negócios inadmissíveis 

sob os princípios do §§ 307 e seguintes. do Código Civil 

Alemão. No caso Pechstein, o Tribunal deixou em aberto 

se os termos comerciais utilizados eram exploradores nos 

termos do § 19 (1) ou (2) no. 2 do GWB, mas exigia um 

extenso equilíbrio de interesses, que também levava em 

conta os direitos constitucionalmente protegidos. Por 

conseguinte, para proteger os direitos 

constitucionais, o § 19 GWB deve ser aplicado nos 

casos em que uma parte contratual é tão poderosa 

que é praticamente capaz de ditar os termos do 

contrato e a autonomia contratual da outra parte é 

abolida. Se o Tribunal considerasse que, nesse caso, 

uma empresa dominante dispunha dos direitos 



 110 

constitucionais de seus parceiros contratuais, a lei 

precisava intervir para garantir a proteção de tais direitos. 

Disposições legais relevantes a esse respeito eram, 

segundo o Tribunal, as cláusulas gerais de direito civil, 

uma das quais é o § 19 GWB. O Tribunal considerou que 

essas cláusulas deveriam ser aplicadas com o objetivo de 

equilibrar as posições conflitantes das partes contratuais, 

de modo que os direitos constitucionais de todas as partes 

fossem mantidos, tanto quanto possível. Com base 

nesses princípios, o Bundeskartellamt está 

examinando se os termos de processamento de 

dados do Facebook são admissíveis. Na sua 

avaliação, o Bundeskarellamt inclui os princípios das 

regras europeias harmonizadas de proteção de 

dados, em particular o Regulamento Geral de 

Proteção de Dados da UE (GDPR), que entrará em 

vigor em maio de 2018, mas também a Diretiva de 

Proteção de Dados 95/46 atualmente aplicável da CE, 

que pode ser diretamente aplicado aos casos sob o § 19 

(1) GWB.” 215 

 

Essas constatações evidenciam uma forte interrelação entre o direito da 

concorrência, o direito do consumidor e o direito á proteção de dados na Alemanha, 

sem, no entanto, haver uma sobreposição de competências entre as autoridades de 

cada ramo de atuação, mas, sim, uma convergência entre elas, sendo certo que um 

ilícito relacionado, prima facie, ao direito à proteção de dados, como visto acima, pode 

dar ensejo, portanto, a preocupações concorrenciais (e, porque não dizer, também 

consumeristas, dependendo do caso). 

É por esse motivo que, conforme afirmado por Andreas Mundt, Presidente do 

Bundeskartellamt à época, que há um verdadeiro ligamento de conexão entre essas 

3 áreas216 

 

215 Ibidem. 

216 ALEMANHA, Bundeskartellamt. Preliminary assessment in Facebook proceeding: Facebook's 

collection and use of data 
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Finalmente, após essas duas publicações em 2017, foi publicada uma decisão 

administrativa do Bundeskartellamt, em 7 de fevereiro de 2019217, contrária ao 

Facebook, que foi posteriormente questionada pelo Facebook, perante à Corte 

Superior Regional de Dusseldorf (Corte de Apelações)218, que, por sua vez, em 26 de 

agosto de 2019, proferiu decisão219 temporariamente suspendendo a decisão do 

Bundeskartellamt. Mais recentemente, no entanto, em 23 de junho de 2020, o 

Bundesgerichtshof, o Tribunal de Justiça Federal Alemão, equivalente ao que seria, 

mutatis mutandis, o Superior de Justiça Brasileiro, confirmou provisoriamente a 

alegação de abuso de posição dominante pelo Facebook, conforme press release 

divulgado em seu website oficial220. Até o momento de fechamento do presente 

trabalho, infelizmente, a decisão em questão ainda não havia sido oficialmente 

publicada, mas apenas um press release no website da Bundesgerichtshof, com um 

link informando que a decisão oficial ainda estaria indisponível221. No entanto, de 

referido press release, é possível extrair interessantes informações sobre o caso e a 

decisão. 

 

from third-party sources is abusive Disponível em: 

<http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Pressemitteilungen/2017/19_12_2017_

Facebook.pdf?__blob=publicationFile&v=3>, acesso em 12/07/2020. 

217 ALEMANHA, Bundeskartellamt.. Decisão disponível em: 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Missbrauchsaufsicht/

2019/B6-22-16.pdf?__blob=publicationFile&v=5. Acesso em 16/07/2020. 

218 O que seria equivalente, mutatis mutandis, de uma maneira simples, por exemplo, aos Tribunais 

Regionais Federais no Brasil. 

219 ALEMANHA, OLG Düsseldorf - decisão de 26 de agosto de 2019 - VI-Kart 1/19 (V), WRP 2019, 

1333. Disponível em: <https://www.d-kart.de/wp-content/uploads/2019/08/OLG-D%C3%BCsseldorf-

Facebook-2019-English.pdf>, acesso em 16/07/2020. 

220 ALEMANHA, Bundesgerichtshof bestätigt vorläufig den Vorwurf der missbräuchlichen Ausnutzung 

einer marktbeherrschenden Stellung durch Facebook. Disponível em: <Bundesgerichtshof. 

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/2020080.html>, acesso 

em 16/07/2020. 

221ALEMANHA, Bundesgerichtshof.  Disponível em: <http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2020&nr=107197&linked=bes&Blank

=1&file=dokument.pdf>, acesso em 16/07/2020. 

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-16.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Missbrauchsaufsicht/2019/B6-22-16.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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De acordo com o press release em questão, o Facebook usa termos de uso, 

que também fornecem o processamento e o uso de dados do usuário, que são 

registrados quando a Internet é usada independentemente da plataforma do 

Facebook. O Kartellsenat, uma área especializada em direito da concorrência dentro 

do Bundesgerichtshof, proibiu o Facebook de processar esses dados sem o 

consentimento de usuários particulares. O Kartellsenat do Bundesgerichtshof decidiu 

que essa proibição pode ser aplicada pelo próprio Bundeskartellamt, a autoridade 

concorrencial equivalente ao CADE na Alemanha, mutatis mutandis. 222 

O press release faz uma rápida análise factual, mencionando que, com sede 

na Irlanda, o Facebook Ireland Limited (Facebook) opera a rede social Facebook na 

Europa, que fornece aos usuários privados uma plataforma de comunicação na 

Internet, e informando que outras subsidiárias do grupo no Facebook oferecem outros 

serviços de internet, como Instagram, WhatsApp, Masquerade e Oculus. Os usuários 

particulares não pagariam uma taxa pelo uso da rede social, mas, por outro lado, sua 

participação na rede exigiria do usuário que este concorde com os termos de uso do 

Facebook ao se registrar. Nesse sentido, é informado aos usuários que a empresa 

estabelece que o Facebook fornece a cada usuário uma experiência personalizada. 

Para esse fim, são utilizados dados pessoais do usuário, que estão disponíveis para 

o Facebook a partir do uso de outros serviços de propriedade do grupo, como o 

Instagram, e de outras atividades na Internet do usuário fora do facebook.com. Os 

termos de uso se referem a uma política de dados na qual a coleta e o uso de dados 

pessoais são explicados em mais detalhes. 223 

A rede é financiada através de publicidade online. Para isso, a publicidade pode 

ser colocada nas páginas do Facebook. Com várias interfaces de programação 

fornecidas pelo Facebook ("Facebook Business Tools" / “Facebook bereitgestellten 

Programmierschnittstellen”), as empresas podem conectar seus próprios sites ou 

 

222 ALEMANHA, Bundesgerichtshof bestätigt vorläufig den Vorwurf der missbräuchlichen Ausnutzung 

einer marktbeherrschenden Stellung durch Facebook. Disponível em: <Bundesgerichtshof. 

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/2020080.html>, acesso 

em 16/07/2020. 

223 ALEMANHA, Bundesgerichtshof bestätigt vorläufig den Vorwurf der missbräuchlichen Ausnutzung 

einer marktbeherrschenden Stellung durch Facebook. Disponível em: <Bundesgerichtshof. 

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/2020080.html>, acesso 

em 16/07/2020. 
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aplicativos para dispositivos móveis (aplicativos) às páginas do Facebook de várias 

maneiras. Os usuários do Facebook podem usar plug-ins para expressar seu 

interesse nessas páginas ou em determinado conteúdo ("botão curtir" ou "botão 

compartilhar") ou fazer comentários e usar o "login do Facebook" em sites de terceiros 

para entrar em contato com seus amigos do Facebook. As funções e programas de 

medição e análise oferecidos pelo Facebook podem ser usados para medir e analisar 

o sucesso da publicidade de uma empresa. Isso não apenas registra o comportamento 

de usuários particulares nas páginas do Facebook, mas também chama sites de 

terceiros por meio de interfaces apropriadas (pixels do Facebook), sem que o usuário 

precise estar ativo. As funções analíticas e estatísticas do "Facebook Analytics" 

fornecem às empresas dados agregados sobre como os usuários do Facebook 

interagem com os serviços que oferecem em vários dispositivos, plataformas e sites. 

224 

Sobre a análise do caso, e fazendo uma retrospectiva das decisões e análsies 

anteriores do Bundeskartellamt, prosseguiu o press release em questão informando 

que o Bundeskartellamt vê o uso dos termos de uso do Facebook como uma violação 

da proibição da Seção 19 (1) da GWB de usar indevidamente uma posição dominante. 

O Facebook é dominante no mercado nacional para o fornecimento de redes sociais, 

e, de acordo com o Bundeskartellamt, ele se utiliza dessa posição dominante de 

maneira indevida, tornando o uso privado da rede dependente de sua autoridade, 

contrariamente às disposições do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), 

para vincular dados de usuários e dispositivos de usuários gerados fora do 

facebook.com com os dados pessoais sem o consentimento dos usuários decorrentes 

do uso do próprio Facebook. Não á toa, em decisão de 6 de fevereiro de 2019, o 

Bundeskartellamt proibiu o Facebook e outras empresas do grupo de usar os termos 

de uso relevantes e processar dados pessoais da forma que estava sendo feita até 

então. 225 

O press release prosseguiu informando que a decisão do Tribunal Regional 

Superior de Düsseldorf ainda não havia decidido a queixa, em recurso interposto pelo 

Facebook, mas que, noo entanto, a pedido do Facebook, de acordo com a Seção 65 

(3) do GWB, o efeito suspensivo da reclamação fora ordenado devido a sérias dúvidas 

 

224 Ibidem. 

225 Ibidem. 
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quanto à legalidade do pedido. Tal ordem de referido tribunal de Dusseldorf significaria 

que a decisão do Bundeskartellamt não poderia ser executada até que a reclamação 

tenha sido decidida. 226 

Finalmente, o press release prossegue, informando, desta vez, sobre o resumo 

da decisão do Bundesgerichtshof, de 23 de junho de 2020, ainda não oficialmente 

publicada ao fechamento do presente trabalho. Nesse sentido, o Kartellsenat, uma 

subdivisão especializada em Direito Concorrencial do Bundesgerichtshof, anulou a 

decisão do Tribunal Regional Superior de Düsseldorf e rejeitou o pedido para ordenar 

o efeito suspensivo da denúncia. 227 

De acordo com a decisão do Kartellsenat do Bundesgerichtshof, não haveria 

sérias dúvidas sobre a posição dominante do Facebook no mercado alemão de redes 

sociais, nem que o Facebook esteja abusando dessa posição dominante com os 

termos de uso proibidos pelo Bundeskartellamt. Fato decisivo para essa conclusão do 

Bundesgerichtshof não é a questão levantada pelo Bundeskartellamt na decisão 

impugnada, no que tange à questão de se o processamento e o uso de dados 

pessoais dos usuários do Facebook, decorrentes do uso da Internet fora do 

facebook.com e independentemente de um login no Facebook, estão em em 

conformidade com as disposições do regulamento geral sobre proteção de dados. 228 

Em vez disso, entende o Bundesgerichtshof, é crucial para a análise que os 

termos de uso do Facebook abusivos, deixando os usuários privados do Facebook 

sem opção, pois se eles desejam usar a rede com uma personalização mais intensa 

da experiência do usuário, associada a um acesso potencialmente ilimitado às 

características de seu uso da Internet "fora do Facebook" pelo Facebook, ouse o 

desejo é consentir apenas a personalização com base nos dados fornecidos no 

facebook.com., a sentença de abuso de posição dominante - que, de acordo com a 

jurisprudência estabelecida, pressupõe a determinação de efeitos adversos nos 

mercados afetados e requer uma consideração de todos os interesses envolvidos, 

que se baseia na função do GWB voltada à liberdade de concorrência - baseia-se 

 

226 Ibidem. 

227 Ibidem. 
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essencialmente em outras considerações do Bundesgerichtshof, como será visto 

abaixo. 229 

Segundo o Bundesgerichtshof, o Facebook opera uma rede social em dois 

mercados. Por um lado, oferece a plataforma para usuários privados como um meio 

para representar a pessoa do usuário em suas relações sociais e para comunicação. 

Ele permite que outras empresas anunciem na rede e, portanto, também financia a 

plataforma do usuário, pela qual os usuários não pagam nenhuma taxa (monetária). 

Ao prometer experiências personalizadas aos seus usuários e, assim, fornecer 

conteúdo de comunicação além da mera função da plataforma, o Facebook resulta 

em transições e entrelaçamentos suaves entre serviços aos usuários e no 

refinanciamento do fornecimento da plataforma por meio de diferentes formas de 

publicidade on-line. Como operador de rede dominante, o Facebook tem uma 

responsabilidade especial de manter a concorrência ainda existente no mercado de 

redes sociais. A importância de acessar dados de uma perspectiva econômica 

também deve ser levada em consideração. 230 

Prosseguindo na análise, o Bundesgerichtshof, então, prossegue mencionando 

que a falta de escolha dos usuários do Facebook não afeta apenas sua autonomia 

pessoal e a proteção de seu direito à autodeterminação informacional, que também é 

protegida pelo GDPR. No contexto dos altos obstáculos à mudança existentes para 

os usuários da rede ("efeitos de bloqueio"), também se trata de uma exploração dos 

usuários que é relevante sob a lei antitruste, porque a concorrência não é mais eficaz 

devido à posição dominante do Facebook pode exercer. De acordo com as 

descobertas do Bundeskartellamt, partes significativas dos usuários privados do 

Facebook desejam um nível mais baixo de divulgação de dados pessoais. Se a 

concorrência no mercado de redes sociais funcionar, uma oferta correspondente seria 

esperada. Isso poderia ser usado por usuários para os quais o escopo da divulgação 

de dados seria um critério de decisão essencial. 231 

Os termos de uso projetados dessa maneira também são adequados para 

impedir a concorrência. A posição de mercado do Facebook é caracterizada 

principalmente por efeitos diretos da rede, uma vez que os benefícios da rede para 
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usuários privados e empresas de publicidade aumentam com o número total de 

pessoas conectadas à rede. A posição de mercado do Facebook só pode ser atacada 

com sucesso se um concorrente conseguir conquistar um número suficiente de 

usuários em um tempo razoável para a atratividade da rede. No entanto, o acesso aos 

dados não é apenas um importante parâmetro competitivo no mercado publicitário, 

mas também no mercado de redes sociais. O acesso do Facebook a um banco de 

dados significativamente maior fortalece ainda mais os já pronunciados "efeitos de 

bloqueio". Além disso, esse banco de dados maior aprimora as possibilidades de 

financiamento da rede social com os recursos de contratos de publicidade, que 

também dependem do escopo e da qualidade dos dados disponíveis. Devido aos 

efeitos negativos na concorrência por contratos de publicidade, não se pode descartar 

um prejuízo no mercado da publicidade on-line, segundo o Bundesgerichtshof. 232 

Ao contrário da opinião e decisão da Corte Superior Regional de Dusseldorf 

(Corte de Apelações)233, o Bundesgerichtshof entendeu que não há necessidade de 

afirmar que existe um mercado independente de publicidade on-line para as mídias 

sociais e que o Facebook também possui uma posição dominante nesse mercado. A 

redução ao valor recuperável não precisa ocorrer no mercado controlado, mas 

também pode ocorrer em um terceiro mercado não controlado. 234 

Referido precedente é talvez um dos mais importantes em termos de 

precedentes fora do Brasil para se demonstrar a interrelação entre o direito da 

concorrência, o direito à proteção de dados e o direito do consumidor, de modo que, 

embora haja essa interrelação, inclusive com aplicação de princípios de uma área à 

outra, e início de investigações de uma autoridade com base no que poderia parecer, 

aprioristicamente, uma questão relativa a outra área, não se pode dizer que houve 

algum tipo de usurpação de competência entre autoridades, dado que, no caso ora 

sob análise, as investigações ocorreram com forte comunicação entre as autoridades 

de cada ramo de atuação, sendo certo que eventuais ilícitos, por exemplo, que 

pareceriam inicialmente ínsitos à área de atuação do direito à proteção de dados, por 

exemplo, podem dar azo a também ilícito de outras áreas, como a do direito 

concorrencial e consumerista. 

 

232 Ibidem. 
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Veja-se, nesse sentido, com destaques em negritos, esses pontos de contato 

entre as diversas áreas supramencionadas do Direito, na decisão do 

Bundeskartellamt de 2019, já mencionada acima: 

 

“A fim de proteger o direito fundamental à 

autodeterminação informacional, a lei de proteção de 

dados fornece ao indivíduo o direito de decidir 

livremente e sem coerção no processamento de seus 

dados pessoais. Isso não se aplica apenas ao 

relacionamento entre o indivíduo e o Estado ("setor 

público"), mas também entre as empresas do setor 

individual e privado ("setor não público"). Nas 

indústrias orientadas a dados, é, portanto, o objetivo 

da lei de proteção de dados proteger os indivíduos 

das assimetrias de energia existentes. (...) 

Além disso, as autoridades de proteção de dados 

reconheceram o importante papel da aplicação da lei de 

concorrência como uma reação às violações das regras 

de proteção de dados. (...) O comissário de Hamburgo 

para proteção de dados e liberdade de informação e 

também muitas outras autoridades europeias de proteção 

de dados conduziram processos contra o Facebook por 

causa da combinação inadmissível de dados do 

WhatsApp com o Facebook.com. Os oficiais de proteção 

de dados da Bélgica e da França conduziram processos 

contra o Facebook por causa da coleta inadmissível de 

dados em sites de terceiros e sua combinação com as 

contas do Facebook no Facebook.com por meio da 

identificação de cookies. Com base na lei de proteção do 

consumidor, a autoridade italiana de concorrência AGCM 

recentemente aplicou uma multa contra o Facebook no 

valor de 10 milhões de euros por conta de práticas 
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comerciais agressivas por violações da lei de proteção de 

dados. ”235.” 

 

É justamente essa última decisão mencionada, decidida pela autoridade concorrencial 

italiana, que será analisada com mais detalhes no próximo tópico. 

 

3.1.2 Análise do caso envolvendo o Facebook na Itália 

 

Conforme visto, enquanto o caso alemão do Facebook foi decidido com base 

no direito nacional da concorrência, houve, por outr lado, um caso na Itália no qual a 

autoridade concorrencial italiana (Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - 

AGCM) adotou recentemente uma decisão que sancionava o Facebook por uma 

violação do direito do consumidor italiano. Mais precisamente, em 29 de novembro de 

2018, a Autoridade Garante da Concorrência e Comércio (AGCM) impôs uma multa 

no Facebook pelas seguintes violações236-237: 

- Indução de consumidores a erro: segundo a AGCM, o Facebook enganou os 

consumidores ao prometer no momento do registro um serviço "gratuito", enquanto o 

serviço, em verdade, é realmente "pago" pelos dados pessoais que os usuários 

transferem para o Facebook para publicidade direcionada.238 

- Práticas comerciais agressivas: o Facebook se engajou em uma série de 

práticas que visavam desencorajar os usuários de bloquear a transferência de seus 

dados pessoais para sites de terceiros. Em particular, enquanto os usuários podiam 

optar ativamente por não participar da transferência de dados pessoais para terceiros, 

a opção padrão nas configurações do Facebook era permitir essa transferência. Além 

 

235 ALEMANHA, Bundeskartellamt,  B6-22/16. Partes: Facebook Inc, Facebook Ireland Ltd, Facebook 

Deutchland GmbH. Disponível em 

<https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Entscheidung/EN/Entscheidungen/Missbrauchsaufsic

ht/2019/B6-22-16.pdf?__blob=publicationFile&v=5>, acesso em 16/07/2020. 

236 https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2018/12/Uso-dei-dati-degli-utenti-a-fini-commerciali-

sanzioni-per-10-milioni-di-euro-a-Facebook 

237 https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS11112_scorr_sanz.pdf 

238 BOTTA, marco. WIDEMANN, Klaus. The Interaction of EU Competition, Consumer, and Data 

Protection Law in the Digital Economy: The Regulatory Dilemma in the Facebook Odyssey. Disponível 

em: < https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0003603X19863590>. Acesso em 16/07/2020. 
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disso, o Facebook alertou seus usuários que, modificando as configurações padrão, 

sua "experiência social" poderia ser afetada e eles não seriam capazes de acessar 

determinados conteúdos e serviços fornecidos pelo Facebook. O Facebook enganou 

os consumidores, encorajando-os a não alterar as configurações padrão. 239 

Na análisedo caso, verificou-se que a AGCM decidiu o caso do Facebook sob 

a égide do Código Italiano do Consumo (Código do Consumidor - Decreto Legislativo 

6 settembre 2005, n. 206240). O Código implementa a Diretiva de práticas comerciais 

desleais. A diretiva define uma prática comercial como "injusta" quando é "contrária 

aos requisitos de diligência profissional" e "distorce materialmente ... o comportamento 

econômico em relação ao produto do consumidor médio a quem chega ou a quem é 

dirigido" - ou seja, a prática engana os consumidores e, portanto, afeta sua capacidade 

de fazer uma escolha informada na compra do produto. 241 

Em particular, a diretiva inclui uma subcategoria de práticas desleais que 

"enganam" os consumidores, fornecendo informações "falsas" ou "inverídicas" sobre 

o produto. No anexo I, a diretiva inclui uma lista de práticas comerciais “que, em todas 

as circunstâncias, são consideradas injustas”. Em particular, “descrever um produto 

como 'grátis', 'gratuito', 'sem encargos' ou semelhante se o consumidor tiver que pagar 

algo além do custo inevitável de responder à prática comercial e de coletar ou pagar 

pela entrega do item” é considerado “injusto”. Em segundo lugar, a diretiva define 

“práticas comerciais agressivas” como práticas em que o vendedor limita a “liberdade 

de escolha ou conduta do consumidor” por “assédio, coerção ... ou influência 

indevida”.  O anexo I também inclui uma lista práticas consideradas agressivas per 

se. 242 

Em sua decisão, o AGCM discute brevemente a “injustiça” do sistema de 

registro do Facebook. O AGCM reconhece que os dados dos usuários foram o contra-

 

239 Ibidem. 

240 ITÁLIA, AGCM, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo . Disponível em 

<https://www.agcm.it/chi-siamo/normativa/dettaglio?id=e020532b-9cea-46b8-b8f7-

27a788825dd0&parent=Consumatore&parentUrl=/chi-siamo/normativa/consumatore>, acesso em 

16/07/2020. 

241 BOTTA, marco. WIDEMANN, Klaus. The Interaction of EU Competition, Consumer, and Data 

Protection Law in the Digital Economy: The Regulatory Dilemma in the Facebook Odyssey. Disponível 

em: < https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0003603X19863590>. Acesso em 16/07/2020. 
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desempenho no contrato celebrado com o Facebook. Portanto, o Facebook não 

informou adequadamente os consumidores sobre a natureza e a extensão do contra-

desempenho necessário para acessar a rede social. Ao confiar na proibição em si do 

anexo I da Diretiva de práticas comerciais desleais, o AGCM "facilmente" chega à 

conclusão de que o Facebook enganou seus usuários. A análise da AGCM sobre a 

natureza "agressiva" das práticas do Facebook, por outro lado, é bastante detalhada, 

uma vez que não podia confiar em nenhuma proibição per se no Anexo I. 243 

No cenário externo, na Europa, a comparação dos casos alemão e italiano no 

Facebook é um bom exemplo do "dilema regulatório" atualmente enfrentado pelos 

agentes públicos na Europa. Como já vimos, a economia digital é caracterizada por 

uma série de falhas de mercado que podem ser resolvidas por meio da concorrência 

da UE, direito do consumidor ou lei de proteção de dados. Essas áreas do direito da 

UE compartilham uma série de “laços familiares”, mas também têm objetivos 

diferentes, escopos de aplicação e estruturas de aplicação. Portanto, as três políticas 

coexistem na economia digital. A conformidade com um regime legal não garante a 

conformidade com os outros regimes legais. Esse princípio foi reconhecido 

abertamente pela AGCM, que rejeitou os argumentos do Facebook de que os termos 

de seu registro on-line não eram "injustos", pois haviam sido aprovados pela Irish Data 

Protection Authority. 244 

A coexistência de diferentes regimes legais, no entanto, pode gerar incerteza 

jurídica para as empresas. Em particular, abre a possibilidade de que as empresas 

sejam sancionadas várias vezes pelo mesmo tipo de conduta sob diferentes regimes 

legais. Para evitar esse cenário, em 2014, a Autoridade Europeia para a Proteção de 

Dados (AEPD) propôs a criação de uma "Câmara Digital". Isso significa que os 

agentes nacionais de concorrência, proteção de dados e leis do consumidor se 

reúnem periodicamente para estabelecer formas de cooperação na economia digital. 

Essa proposta foi bem recebida e, desde 2017, foram realizadas várias reuniões. 245 

No entanto, o grau de cooperação ainda é digno de melhoria. No nível nacional, 

os reguladores das três áreas de política podem cooperar de várias maneiras, como 

a troca de informações no contexto de investigações, a organização de pesquisas 
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setoriais conjuntas ou a discussão de soluções. Essa cooperação também deve 

"atravessar" as fronteiras nacionais e levar ao estabelecimento de uma rede 

transnacional de reguladores ativos em diferentes áreas políticas. Na odisséia do 

Facebook, o Bundeskartellamt cooperou estreitamente com várias autoridades de 

proteção de dados, enquanto a AGCM ouviu a opinião do Regulador Italiano de 

Comunicações Eletrônicas antes de adotar sua decisão. No entanto, não houve 

cooperação entre os alemães e os alemães. NCA italiana. O fato de as duas 

autoridades - ambos membros da Rede Européia de Concorrência (ECN) - não 

coordenarem suas ações de execução nessa situação é um sinal de que a Câmara 

Digital, até hoje, não foi institucionalizada de maneira eficaz. 246 

Esse “dilema regulatório” afeta, em particular, os agentes públicos com 

competência em duas áreas de política. É o caso da NCA italiana, que decidiu o caso 

do Facebook sob o consumidor, em vez do direito da concorrência. A decisão do 

Facebook não é isolada. O AGCM decidiu vários casos sob a lei do consumidor 

envolvendo práticas comerciais desleais nos mercados digitais, sem considerar a 

possibilidade de avaliar o caso nos termos do art. 102 (a) TFUE. O direito do 

consumidor geralmente oferece soluções mais limitadas e menos dissuasivas do que 

o direito da concorrência. Os agentes públicos nem sempre devem optar pelo 

“caminho mais fácil” (ou seja, direito do consumidor), onde podem provar uma violação 

da lei sem passar pelo processo complexo de definição e poder de mercado 

relevantes. Executores públicos com dupla competência devem optar pelo regime 

legal que oferece o remédio mais dissuasor no caso apresentado. Além de multas 

mais altas que a proteção de dados e o direito do consumidor, o direito da 

concorrência oferece a possibilidade de resolver problemas por meio de 

compromissos comportamentais. Estes últimos são flexíveis, pois podem ser 

negociados com as partes e podem ser revisados se as condições do mercado 

mudarem. Finalmente, os remédios do direito da concorrência podem criar uma 

assimetria regulatória que poderia promover a concorrência no mercado: impor 

condições mais duras às empresas dominantes favoreceria a entrada de novos 

participantes no mercado. Por outro lado, a legislação abrangente, como proteção de 
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dados e direito do consumidor, cria encargos regulatórios iguais para as empresas 

dominantes já ativas no mercado e para os novos entrantes. Como resultado, muitas 

vezes falha em lidar com as falhas de mercado. 247. 

Essas são idéias preliminares sobre como os agentes públicos poderiam 

resolver o dilema regulatório nos mercados digitais. O debate sobre qual “caminho 

regulatório” ainda está longe de ser resolvido. Provavelmente será um dos muitos 

pontos importantes de debate no contexto da regulamentação dos mercados digitais 

na Europa nos próximos anos. 248 

 

3.1.3. Uma análise comparativa entre as decisões do Facebook na Itália e na 

Alemanha. 

 

Sobre a análise do caso, e fazendo uma retrospectiva das decisões e análises 

anteriores do Bundeskartellamt, prosseguiu o press release em questão informando 

que o Bundeskartellamt vê o uso dos termos de uso do Facebook como uma violação 

da proibição da Seção 19 (1) da GWB de usar indevidamente uma posição dominante. 

O Facebook é dominante no mercado nacional para o fornecimento de redes sociais, 

e, de acordo com o Bundeskartellamt, ele se utiliza dessa posição dominante de 

maneira indevida, tornando o uso privado da rede dependente de sua autoridade, 

contrariamente às disposições do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), 

para vincular dados de usuários e dispositivos de usuários gerados fora do 

facebook.com com os dados pessoais sem o consentimento dos usuários decorrentes 

do uso do próprio Facebook. Não á toa, em decisão de 6 de fevereiro de 2019, o 

Bundeskartellamt proibiu o Facebook e outras empresas do grupo de usar os termos 

de uso relevantes e processar dados pessoais da forma que estava sendo feita até 

então. 249 

 

247 Ibidem. 

248 BOTTA, marco. WIDEMANN, Klaus. The Interaction of EU Competition, Consumer, and Data 

Protection Law in the Digital Economy: The Regulatory Dilemma in the Facebook Odyssey. Disponível 

em: < https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0003603X19863590>. Acesso em 16/07/2020. 

249 ALEMANHA, Bundesgerichtshof bestätigt vorläufig den Vorwurf der missbräuchlichen Ausnutzung 

einer marktbeherrschenden Stellung durch Facebook. Disponível em: <Bundesgerichtshof. 
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A decisão italiana da AGCM em relação ao Facebook é bastante interessante 

quando comparada à decisão alemã, do Bundeskartellamt. Os casos dizem respeito 

a condutas semelhantes, mas não idênticas. Em particular, a prática comercial 

agressiva sob escrutínio que a AGCM italiana discorda em relação à transferência de 

dados pessoais para sites de terceiros é semelhante às práticas "fora do Facebook" 

investigadas pelo Bundeskartellamt. Ambas as autoridades investigam o fluxo 

automatizado de dados pessoais entre o Facebook e terceiros. No entanto, os dois 

casos foram investigados usando diferentes bases jurídicas. A AGCM, com sua 

competência no campo da concorrência e do direito do consumidor, optou pela via 

“mais fácil” no presente caso. Em particular, ao sancionar o caso pelo direito do 

consumidor, e não pelo art. 102 (a) TFUE, ou seja “Treaty on the Functioning of the 

European Union” (Tratado de Funcionamento da união Europeia), a AGCM evitou a 

avaliação complexa do mercado relevante e a questão de saber se o Facebook tem 

ou não poder de mercado. Conforme mostrado na Seção IV.A.2, o Bundeskartellamt 

não teve essa escolha. Devido à sua falta de competência no campo do direito do 

consumidor, a autoridade foi forçada a investigar o caso sob o direito da concorrência. 

Em particular, o Bundeskartellamt baseou-se no direito nacional da concorrência para 

se basear em jurisprudência nacional (e sem dúvida mais favorável). Resta a questão 

de saber se essa “escolha estratégica” da base jurídica é legítima para encontrar uma 

maneira apropriada de lidar com as falhas de mercado identificadas. 250 

A AGCM impôs uma multa de € 10 milhões no Facebook. Essa soma foi 

alcançada através da imposição da multa máxima aplicável sob a lei do consumidor 

italiana (ou seja, € 5 milhões) para cada uma das duas práticas comerciais desleais 

encontradas. 251 

Em contraste com o direito da concorrência da UE, o sistema de aplicação do 

direito do consumidor é diferente em cada Estado-Membro. As sanções também 

diferem consideravelmente. No entanto, as multas do direito do consumidor são, em 

 

https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/2020080.html>, acesso 

em 16/07/2020. 
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geral, substancialmente inferiores às multas do direito da concorrência, onde a sanção 

máxima é geralmente 10% do volume de negócios anual da empresa sancionada. 252 

 De um modo geral, o direito do consumidor visa sancionar práticas comerciais 

que prejudicam “pequenas” grupos de consumidores, em vez de abordar questões 

estruturais que afetam o grau de concorrência no mercado. A multa imposta pela 

autoridade concorrencial italiana no caso do Facebook é um bom exemplo da 

dissuasão limitada efetuada por sanções ao abrigo do direito do consumidor quando 

elas são impostas a empresas multinacionais como o Facebook. É duvidoso que a 

multa tenha algum efeito dissuasor e se pode aumentar o grau de transparência 

oferecido pelas plataformas online aos seus usuários. Por fim, vale ressaltar que a 

autoridade concorrencial italiana simplesmente impôs uma multa, em vez de negociar 

um compromisso comportamental com o objetivo de modificar os termos de uso do 

Facebook. 253 

Em conclusão, a multa relativamente "pequena" imposta pela AGCM parece ter 

um efeito dissuasor bastante limitado e é improvável que mude o comportamento 

futuro do mercado do Facebook. Mesmo a “duplicação” da multa de 5 milhões para 

10 milhões de euros (ao encontrar dois tipos diferentes de violação) parece uma mera 

“queda no oceano”. 254 

 

3.2. O panorama brasileiro 

 

O presente item abordará alguns casos importantes no Brasil, apreciados, 

respectivamente, pelo CADE, pelo Procon-SP, pelo Ministério Público do Distrito 

Federal e Territórios (MPDFT) e pelo SENACOM.  

 

3.2.1. Alguns casos relevantes julgados e investigados pelo CADE 

 

 

252 Ibidem.. 

253 BOTTA, marco. WIDEMANN, Klaus. The Interaction of EU Competition, Consumer, and Data 
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Em 2018, conforme aponta o rela´torio da OCDE publicado em 25 de março de 

2019, denominado “Revisões por Partes da OCDE sobre Legislação e Política de 

Concorrência”255, o Brasil passou por uma revisão de sua legislação de direito 

concorrencial e políticas públicas, em um ação conduzida pelo Comite de Concorrêcia 

da OCDE, sendo esse fato uma parte integrante do processo do Brasil para se tornar 

um dos membros associados do Comite de Concorrência da OCDE256.  

O relatório em questão aponta que se trata da terceira iniciativa correlata, 

conduzida pela OCDE, e tendo como objeto o direito concorrencial e a política 

concorrencial no Brasil, tendo como foco a avaliação no sentido de em qual extensão 

as instituições, leis, políticas e práticas de aplicação do direito da concorrência no 

Brasil estão de acordo com os instrumentos de política do Direito da Concorrência 

emitidos pela OCDE257.  

Referido relatório demonstrou que, não obstante tenha entrado em vigor a lei 

concorrencial brasileira em 2012, apenas alguns poucos julgamentos, a saber, menos 

de 20, relacionados ao mérito de casos foram feitos pelo CADE no que tange a 

processos administrativos guardando relação com condutas unilaterais, com 

acusação de abuso de posição dominante em algum determinado mercado relevante. 

Nesse panorama, somente a partir de junho de 2019 o CADE se debruçou sobre o 

efetivo julgamento de mérito de casos relacionados a condutas unilaterais, com 

acusação de ocorrência dominante na economia digital.258 

Dentro desse contexto, destacam-se alguns primeiros importantes casos sobre 

o tema, julgados em 2019, a saber: o Processo Administrativo nº 08700.005694/2013-

 

255 OCDE (2019), Revisão por Pares da OCDE sobre Legislação e Política de 

Concorrência: Brasil. Disponível em: <www.oecd.org/daf/competition/oecd-peer-reviews-of-

competition-law-andpolicy-brazil-2019.htm>, acesso em 17/07/2020. 

256 Ibidem, p. 3. 

257 Ibidem, p. 3. 

258 ROCHA E SILVA, Leonardo. O CADE e a economia digital – tendências para análises futuras a 

partir de decisão recente sobre conduta unilateral do Google. Disponível em: 

<https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-cade-e-a-economia-digital-03082019>, acesso em 

17/07/2020. APUD OCDE (2019), Revisão por Pares da OCDE sobre Legislação e Política de 

Concorrência: Brasil. Disponível em: <www.oecd.org/daf/competition/oecd-peer-reviews-of-

competition-law-andpolicy-brazil-2019.htm> 
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19259, dizendo respeito a conduta unilaterai e também a abuso de posição dominante 

(por scraping e cópia de conteúdo), envolvendo como partes investigadas o Google 

Brasil Internet Ltda. e o Google Inc; e o Processo Administrativo nº 

08700.009082/2013-03260, dizendo respeto também a conduta unilateral e a abuso de 

posição dominante, mas, dessa vez, por imposição de cláusulas abusivas impeditivas 

do uso de plataformas rivais / concorrentes, envolvendo as mesmas partes citadas 

acima, e iniciado por representação da parte E-Commerce Media Group Informação 

e Tecnologia Ltda.. 

 

3.2.1.1. Processo Administrativo nº 08700.005694/2013-19 (CADE) 

 

Um primeiro caso relevante no âmbito do CADE é o processo nº 

08700.005694/2013-19, envolvendo as partes Google Inc. e Google Brasil Internet, e 

ocorrido por meio de representação ex officio do próprio CADE. 

Referido processo administrativo, conforme relatado no voto do Conselheiro 

Relator, Maurício Oscar Bandeira Maia261 teve inicio em 28/06/2013, no qual a 

empresa concorrente Microsoft Corporation (“Microsoft”) apresentou representação 

perante o CADE. A Microsoft atua, dentre muitos ramos de atuação, no oferecimento 

da plataforma Bing, conjuntamente com a solução Bing Ads, tal qual ocorre com a 

plataforma Google e Google Ads, ou seja, uma plataforma de buscas gratuitas 

(plataformas Google e Bing), e uma solução de buscas patrocinadas (Bing Ads e 

Google Ads). Dentre as práticas alegadas pela Microsoft, o Google estaria restringindo 

a capacidade das empresas e pessoas anunciantes de “usar as plataformas de busca 

 

259 BRASIL, CADE. Processo Administrativo nº 08700.005694/2013-19. Partes: Google Brasil Internet 

Ltda. e o Google Inc.  

260 BRASIL, CADE. Processo Administrativo nº 08700.009082/2013-03. Partes: Google Brasil Internet 

Ltda., Google Inc. e E-Commerce Media Group Informação e Tecnologia Ltda. 

261 BRASIL, CADE. Processo Administrativo nº 08700.005694/2013-19. Partes: Google Brasil Internet 

Ltda. e o Google Inc. Voto do Conselheiro Relator Maurício Oscar Bandeira Maia, disponível em: < 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWea

YicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNat7oh4lu_4litBQ3M_T_ByQskxpanVB1dkUb5TPSV9QIyYkviylqkYQg5Aj

EHFTxPLMmL1NvBkaKZ-dy0WS4a>, acesso em 17/07/2020. 
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patrocinada de concorrentes ao impedir a portabilidade cruzada de dados entre 

plataformas” e também “a otimização de campanhas por meio dos Termos e 

Condições (T&C) da API (application programming interface) do AdWords, plataforma 

de busca patrocinada do Google.”. Seria, segundo a Microsoft, um caso de abuso de 

posição dominante relativo ao AdWords, dentro do contexto do mercado relevante de 

busca patrocinada, pelo qual o Google estaria incorrendo nas práticas infrativas à 

concorrência descritos no art. 36, IV, e §3º, III e IV, da Lei Concorrencial Brasileira262. 

Após quase 6 longos anos de fase instrutória, até mesmo pela complexidade 

do caso e do mercado analisado, o processo administrativo foi julgado pelo Tribunal 

do CADE263. 

Interessante notar que, durante a fase instrutória, o Google e a Microsoft 

resolveram firmam um acordo colocando fim ao desentendimento entre as 

representadas e a representante, com consequente desistência da Microsoft da 

representação, em 25/04/2016, e com subsequente prosseguimento do caso com 

remoção da Microsoft do polo ativo, incluindo a SG/CADE como responsáveis pela 

instauração do processo, pelo seu dever investigativo de práticas anticoncorrenciais 

prescritos pela Lei Concorrencial Brasileira. 264   

Um ponto de muita relevância na análise do caso em questão foi a definição e 

análise do mercado relevante, conceituado como multidimensional, ou também 

conhecido como plataforma de dois lados265, pelo fato de que a plataforma Google 

seria “um elo de facilitação entre dois ou mais grupos de usuários”266, em referência 

ao estudo de Michael Katz, apresentado na OCDE.  

Em referido mercado, verifica-se a existência de elementos tais como a 

presença de uma empresa agindo como plataforma vendedora de uma diversidade 

de distintos produtos para uma diversidade de distintos grupos de consumidores, e, 

ademais, a demanda de um certo grupo de consumidores depende de maneira 

 

262 Ibidem. 

263 Ibidem. 

264 Ibidem. 

265 Ibidem. 

266  KATZ, Michael L. in: OECD, Rethinking Antitrust Tools for Multi-Sided Platforms. 2018. Disponível 

em: < https://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2018/07/Rethinking-Antitrust-Tools-for-Multi-Sided-

Platforms-2018.pdf#page=104>. Acesso em 17/07/2020. 
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substancial na demanda dos outros grupos envolvidos no mercado, de maneira que o 

crescimento de um desses lados culmina na estimlação da expansão dos demais267. 

Assim, de modo a oferecer referida intereção entre os distintos e diversos grpos 

de consumidores em sua plataforma, a empresa Google oferece vários produtos a 

referidos usuários, como, por exemplo, o oferecimento da venda de espaço na 

plataforma para anúncios publicitários, além de resultados relevantes para os usuários 

que fazem uso da plataforma de busca como ferramenta de busca gratuita268.  

Assim, nesse mercado, quanto mais há a utilização dos serviços de busca 

oferecidos pela plataforma, mais se torna interessante o anúncio publicitário em 

referida plataforma, pelo fato de que há, por consequência, um engajamento mais 

considerável, além de visualizações, cliques, e também ações geradoras de lucro para 

a empresa (como no caso de cliques e compras). Maurício Oscar Bandeira Maia, 

relator do caso, procede, então, á exposição de uma imagem de elaboração própria 

com o objetivo de sintetizar alguma das diversas relações do Google com 

consumidores dos seus serviços, caracterizando-o como plataforma multidimensional 

e explicando a dinâmica de referido tipo de mercado269: 

 

 

267 BRASIL, CADE. Processo Administrativo nº 08700.005694/2013-19. Partes: Google Brasil Internet 

Ltda. e o Google Inc. Voto do Conselheiro Relator Maurício Oscar Bandeira Maia, disponível em: < 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWea

YicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yNat7oh4lu_4litBQ3M_T_ByQskxpanVB1dkUb5TPSV9QIyYkviylqkYQg5Aj

EHFTxPLMmL1NvBkaKZ-dy0WS4a>, acesso em 17/07/2020. 
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Referido Conselheiro relator, também em uma imagem de elaboração própria, 

apresenta, então, como o Google se relaciona com outros agentes do mercado, tais 

quais operadoras de cartão de crédito, a título exemplificativo, de modo a 

complementar a figura acima, com a apresentação do relacionamento da empresa 

com os desenvolvedores de software otimizadores, também em uma imagem de 

elaboração própria270: 

 

 

270 Ibidem. 
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Essa exposição demonstra de uma maneira didática e visual o fato de que o 

Google se enquadra como um agente que atua em um mercado caracterizado por 

múltiplos lados, portanto, o que evidencia a grande complexidade do caso, cuja 

dilação probatória teve a duração de quase seis anos, como dito acima271. 

No contexto do mercado relevante ora sob análise e o caso concreto, a 

Microsoft alegava que os T&C da API do Google Adwords impediriam o multihoming, 

ou seja, a possibilidade dos clientes desses serviços poderem optar pela utilização de 

mais de uma plataforma, de maneira simultânea, por um mesmo anunciante, seja o 

Google AdWords, seja outros serviços de AdWords semelhantes. O multihoming seria, 

segundo o CADE, um meio entendido como salvaguarda para a dimunuição de 

barreiras à entrada no mercado, diminuindo os efeitos anticompetitivos272. 

Assim, a Microsoft entendia que as cláusulas dos contratos firmados por 

terceiros perante o Google Adwords de modo a licenciar o acesso ao API da 

plataforma levaria à impossibilidade de optimização e sincronização de dados de 

campahas de uma plataforma para a outra (como no caso da plataforma Google para 

 

271 Ibidem. 

272 Ibidem. 
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o Bing, a título exemplificativo), o que levaria a um abuso de posição dominante por 

parte do Google273.  

Já no mercado de buscas patrocinadas, o Google atua pormeio da indexação 

de conteúdo de terceiros (outros websites) de modo a garantir o fornecimento de 

resultados em suas buscas com direcionamento ao usário da plataforma do Google 

(plataforma de buscas), e, de modo a poder realizar essas buscas, é necessário que 

o usuário digite palavras-chave, com fornecimento de resultados pela plataforma. 

Essa explicação deve ser complementada pelo fato de que há também algoritmos que 

propiciam melhores resultados direcionados a cada usuário, de acordo com a 

utilização de técncas de computação algorítimicas. Nesse sentido, na acusação inicial, 

haveria supostamente pelo Google: “(i) a possibilidade ou impossibilidade de outros 

concorrentes também terem acesso à forma de monetização no mercado de buscas 

patrocinadas, qual seja, a venda de anúncios” ou “(ii) a imposição ou não de preços 

abusivos a anunciantes, ou qualquer outra conduta que os impedissem de veicular 

propagandas em diversas plataformas. 274” 

Na análise do CADE, como demonstra o trecho abaixo resumido pelo 

Conselheiro Relator, as seguintes conclusões foram tomadas, dando guarida à não 

punibilidade do Google e a não ocorrência de provas de ilícitos concorrenciais275: 

 

  “11. Conclusão 

274. Por estarmos diante da análise de uma 
conduta unilateral, segui neste voto um roteiro tradicional de 
análise. Em primeiro lugar, defini o mercado relevante como o 
mercado de busca patrocinada em âmbito nacional. Passando 
para a próxima fase, qual seja a da avaliação de poder de 
mercado por parte da empresa Representada, todos os 
elementos dos autos indicaram um share de mais de 90% do 
Google no mercado, comprovando sua posição dominante. 

275. A partir dessa constatação de posição 
dominante da empresa, prosseguimos à apreciação específica 
da conduta inicialmente alegada pela Microsoft, qual seja, a de 
que os termos do contrato da API do AdWords do Google 
estariam impedindo o multihoming, ou seja, a possibilidade de 
um anunciante veicular sua propaganda em múltiplas 
plataformas digitais, definido aqui, de maneira sucinta, como 
possibilidade de criar e otimizar os anúncios simultaneamente 

 

273 Ibidem. 

274 Ibidem. 

275 Ibidem. 
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ou ter propagandas do mesmo anunciante veiculando em mais 
de uma plataforma de buscas patrocinadas. 

276. Para essa verificação, considerei 
necessário esquadrinhar cada uma das cláusulas reputadas 
como problemáticas nos T&C, seja antes ou depois das 
alterações feitas em 2013 e 2015. Como descrevi 
detalhadamente nos itens 7, 8 e 9, entendo que nenhuma das 
cláusulas impediu ou permanece impedindo o multihoming. 

277. Embora esse exame tenha possibilitado 
vislumbrar a existência de restrições aos usuários da API do 
AdWords, tais limitações se mostraram racionais e 
justificáveis, porquanto tendentes a buscar um melhor 
aproveitamento da plataforma de anúncios tanto para o Google 
quanto para os anunciantes e até mesmo para os 
consumidores. 

278.  De mais a mais, tais existências tampouco 
impediram a transferência de campanhas de uma plataforma 
para a outra, por meios automáticos, como via softwares da 
Kenshoo e Marin, ou mesmo manualmente, sem que os custos 
dessa medida tenham demonstrado repercussão significativa 
na decisão empresarial de anunciar ou não em outras 
plataformas de busca geral além do Google. 

279. Nesse sentido, os Termos e Condições em 
todas as formas (desde a sua contestação inicial) apresentam 
cláusulas comumente vistas em contratos de licenciamento e 
de adesão, sem características anticompetitivas evidentes. Os 
seus principais traços distintivos se justificam pelo escopo 
global da atuação do Google e pela proteção autoral que é 
dada, inclusive na jurisdição brasileira, a programas de 
computador. 

280. As previsões contratuais asseguram 
proteções adicionais aos dados das empresas anunciantes, 
além de garantir que todas as funcionalidades oferecidas pela 
plataforma Google sejam sempre disponibilizadas aos 
anunciantes, de forma atualizada. Essas conjecturas geram 
eficiências aos anunciantes, garantindo que as propagandas 
tenham performances melhores, mesmo ao se considerar que 
anúncios não são bem de alto consumo racional de usuários. 

281. Na última etapa da análise, qual seja a 
verificação de efeitos, a SG oficiou diversos anunciantes no 
mercado brasileiro, entre agências de publicidade e 
anunciantes diretos das plataformas. As respostas obtidas 
permitiram concluir que os agentes atuantes no mercado 
conseguem veicular propagandas em mais de uma plataforma 
ao mesmo tempo, seja por meio das plataformas de utilização 
(se tiverem verba para tanto), seja por meio manual ou mesmo 
de ferramenta própria desenvolvida pela empresa. 

282. Nesse sentido, a escolha da maneira pela 
qual tais plataformas serão utilizadas depende também do 
perfil dos usuários. Em outras palavras, a não utilização de 
plataformas de otimização desenvolvidas a partir das APIs 
normalmente é justificada pelo elevado preço 
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destes softwares de compatibilização, e que, diante das 
alternativas existentes para a migração de campanhas, parece 
não compensar, segundo análise de custos dos anunciantes 
questionados, ao menos no Brasil. Isso fica caracterizado a 
partir da comprovação de que tais plataformas são utilizadas 
apenas pelos maiores anunciantes do Google. 

283. Diante disso, a utilização de outros meios 
para a realização de multihoming não apresentou ligação 
direta com as cláusulas dos T&C, mas sobretudo com 
características do Google e do próprio mercado brasileiro de 
anúncios digitais. 

284. A instrução também permitiu concluir que 
as plataformas de busca, agentes essencias no mercado de 
dois lados de buscas patrocinadas, oferecem elas próprias 
ferramentas de otimização e sincronização de anúncios, 
compatibilizando-os entre as funcionalidades de cada 
plataforma. Então, o multihoming não é só permitido, como é 
incentivado pelos sites de busca.” 276 

 

A relevância de supramencionado caso, embora não tenha havido condenação 

do Google, se dá pelo fato de que houve a consolidação, pelo CADE, com base em 

uma ampla análise instrutória, de como funcionam os mercados de dois lados, ou 

múltiplos lados, tal como ocorre no caso do serviço de buscas oferecidos pelo Google. 

Fica clara, também a relação entre a proteção de direitos do consumidor, no 

que tange à possibilidade de multihoming, e a defesa da concorrência, aliada à 

questão da importância da análise de dados pessoais dos usuários desses serviços 

para que os algoritmos do Google, e mecanismos de busca semelhantes, consigam 

prover resultados de pesquisa que mais se adequem à escolha do consumidor. 

No entanto, embora tenha havido essa interrelação entre essas três áreas do 

Direito, ficou claro no caso ora sob análise que o CADE se ateve a analisar apenas 

as questões concorrenciais decorrentes do caso. 

  

3.2.1.2. Processo Administrativo nº 08012.010483/2011-9419 (CADE) 

 

Um segundo caso relevante, decidido pelo CADE em 2 de julho de 2019, é o 

Processo Administrativo nº 08012.010483/ 2011-94, envolvendo investigação na 

Google Inc. e no Google Brasil Internet Ltda. ("Google Inc" e "Google Brazil" e, no 

 

276 Ibidem. 
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total, "Google Group"). Se o caso do precedente anterior foi muito importante para o 

entendimento do que seriam as chamadas “plataformas de múltiplos lados” ou 

“plataformas de dois lados”, o referido segundo precendente, analisado no presente 

item, estabelece uma relação muito importante entre o direito dos consumidores, dos 

titulares de proteção de dados pessoais e também do direito concorrencial, com 

destaque inclusive para a menção a questões relativas a dados pessoais e menções 

à LGPD. 

O processo administrativo em questão foi instaurado em 10/10/2013, com 

vistas a se determinação a apuração de suposta conduta anticompetitiva praticada 

pelas empresas Google Inc. e Google Brasil Internet Ltda., tendo por base o art. 36, 

incisos I, II e IV, e seu § 3º, incisos III, IV, X e XI, todos da Lei Concorrencal Brasileira. 

Trata-se de processo administrativo originado a partir de representação apresentada 

pela empresa E-Commerce Media Group Informação e Tecnologia Ltda., que detém 

e é responsável pelos serviços oferecidos pelos websites Buscapé e Bondfaro, 

relacionados ao mercado de comparação de preços de produtos. 

A representação formulada pela empresa representante, menciona acima, 

daria conta de que a plataforma Google Shopping supostamente estaria relacionada 

à prática de posicionamento privilegiado do Google Shopping em relação às primeiras 

posições dos resultados das chamadas “buscas orgânicas” da plataforma de buscas 

Google Busca. Com isso, empresas que ofecerem comparadores de preço e que 

sejam rivais do Google Shopping estariam perdendo espaço nos quesitos cliques, 

audiência, receita, com consequente resultado de preços maiores para o consumidor 

final e prejuízos às empresas concorrentes rivais em referido mercado. 

Mais do que isso, a empresa representante também alegou em sua 

representação que na plataforma Google de buscar estaria ocorrendo a prática de 

scaping, consistente na prática de o Google se valer de conteúdo de websites de 

concorrentes como forma de alavancamento de tráfico para os seus próprios websites 

no mercado de busca especializada. Como consequência, após o recebimento de 

referida representação, a nota de instauração do processo administrativo ora sob 

análise indicou as seguintes preocupações concorrenciais:  

 

“(...) posicionamento privilegiado de resultados de 

produtos:  
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(i) o Google estaria veladamente manipulando a sua ferramenta 

de busca orgânica, retirando a sua propugnada neutralidade, 

com o intuito de privilegiar os seus próprios produtos em 

detrimento de produtos de concorrentes – no caso, privilegiar o 

Google Shopping, colocando-o em posição de destaque na 

busca orgânica, em detrimento de concorrentes como o 

Buscapé, a partir da manipulação da suposta neutralidade de 

seu algoritmo; 

(ii) depois, que o Google Shopping, embora tenha saído da 

busca orgânica, estaria (a) posicionando-se de modo 

privilegiado entre os “links patrocinados”, (b) diminuindo o 

espaço da busca orgânica (e aumentando o espaço da busca 

patrocinada) e (c) buscando confundir o usuário a respeito do 

que seja “busca patrocinada” e do que seja “busca orgânica.” 

(Fl. 1316, SEI 0001438) 

 

(...) preocupação quanto à arquitetura diferenciada de fotos 

em espaços publicitários na plataforma Google, bem como 

com suposta discriminação de concorrentes em relação à 

venda de espaço para anúncios com fotos (“PLAs – Product 

Listing Ads”): 

 “(i) recusa de venda de espaço para fotos a concorrentes, ou 

venda mediante condições abusivas (entrega de dados 

concorrencialmente sensíveis do rival); e 

(ii.b) Discriminação de concorrentes em relação à venda de 

espaço para anúncios com fotos, tendo-se entendido relevante 

avaliar, de um lado, se o Google teria privilegiado o seu produto 

(Google Shopping) permitindo que apenas este tenha direito a 

publicar fotos no site Google Buscas e, de outro lado, se o 

Google teria permitido que terceiros adquirissem anúncios com 

foto no Google Buscas, mas não teria permitido o E-Commerce 

(em razão de sua posição concorrente)” 

 

 Na análise do CADE, os mercados relevantes também foram analisados como 

plataformas de múltiplos lados, conforme precedente do tópico anterior, tendo sido as 
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conclusões da análise do caso em questão as seguintes, nos termos do voto do 

Conselheiro Relator, de forma resumida: 

 

“5.Conclusões 

(...) Em relação à conduta de bloqueio de acesso a uma 

estrutura essencial, este ponto foi examinado sob a ótica da 

doutrina da essential facility, tanto tomando-se a página Google 

como essa estrutura, como o PLA o sendo ou ainda a detenção 

de dados como tal. Por todas essas perspectivas se concluiu 

que não estão reunidos os requisitos para considerá-los uma 

estrutura essencial, especialmente porque existem substitutos 

eficazes para os PLAs e para a página de resultados do Google. 

Ainda, não há como dizer que houve bloqueio ao acesso a 

essas estrutura, porque os comparadores têm acesso tanto à 

página de resultados do Google – fato comprovado inclusive 

pelo estudo econômico realizado pelo DEE – quanto aos PLAs, 

desde que apresentem as funcionalidades de compatibilização. 

Além disso, considerou-se que os dados pessoais são ativos 

não-rivais, não-excludentes eubíquos, sendo o diferencial o 

tratamento conferido a essas informações, que diz respeito ao 

próprio know how da Representada, diferente de qualquer 

estrutura essencial. 

A partir dessa constatação também foi possível concluir que não 

resta configurada recusa de venda a concorrentes. Tal fato se 

dá porque comparadores de preço podem inclusive comprar e 

dar lances (bidar) por PLAs, desde que atendidas as 

funcionalidades essenciais para esse produto, como por 

exemplo a existência de botão de compra na página de destino 

do anúncio. Então, trata-se de compatibilidade de funções e não 

recusa de vendas. (...) Tampouco foi caracterizada a conduta 

de venda casada, porque o feed de dados requisitado para a 

veiculação de PLAs na plataforma Google são essenciais para 

o funcionamento dessa estrutura. Sem tais informações não 

seria possível fornecer serviço eficiente para os usuários e 

lojistas/marketplaces se esses dados não fossem demandados. 

Em consequência, conclui que a exigência desses dados faz 
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parte do funcionamento do mercado, não caracterizando 

nenhum tipo de abuso. A alegada falta de transparência em 

relação à veiculação de propagandas também não foi 

comprovada nos autos. (...) Diante disso, considerei não 

confirmadas as condutas de bloqueio de acesso a uma estrutura 

essencial, venda casada e falta de transparência sobre a 

veiculação de publicidade. 

(...) Em suma, estou absolutamente convicto de que não houve 

conduta infrativa por parte do Google, pelos motivos 

extensamente expostos neste Voto. 

 

Não obstante, mais uma vez, o processo tenha sido arquivado, a análise do 

CADE, principalmente a do Conselheiro Relator, é de extrema importância para se 

entender a interrelação entre Direito Concorrencial, Direito do Consumidor e Direito à 

Proteção no caso ora sob apreciação. 

Isso porque referido Conselheiro Relator se valeu de um inteiro item apenas 

para tratar sobre a questão dos dados dos usuários. O conselheiro enfatizou a posição 

dos estudiosos em geral, e da doutrina, ressaltando empresas com bancos de dados 

de caráter considerável podem criar uma barreira à entrada de novos rivais no 

mercado. 

Nesse sentido, juristas como RUBINFELD & GAL277, defendem que “a 

acumulação de dados pode produzir efeitos na rede e, portanto, criar barreiras à 

entrada”.  

Prosseguimento na análise, o Conselheiro em questão também analisou alguns 

pontos importantes sobre o funcionamento da plataforma do Google,no que tange à 

questão de captação de dados pessoais dos seus titulares: “Após a coleta de dados 

usando a plataforma, o Google lida com essas informações e […] é exatamente com 

o tratamento desse verdadeiro "Big Data", o Google pode classificá-lo e criar o índice 

de qualidade ".  

Com isso, tem-se que os dados pessoais coletados pelo Google são utilizados 

para que algoritmos criem perfis de usuários, com direcionamento específico dos 

 

277 RUBINFELD, Daniel L .; GAL, Michal. Barreiras de acesso ao Big Data. 59 Revisão da Lei do Arizona 

339, 2017. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4
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resultados para cada tipo de usuário. Trata-se de prática conhecida como Profiling, 

conforme ensina Laura Schertel Mendes278, e que é realizada, no geral, tendo por 

finalidade a " previsibilidade de padrões de comportamento, gostos, hábitos e 

preferências do consumidor "279 

A conclusão, portanto, foi a de que a prática de profiling possibilita uma 

experiência personalizada a cada usuário da plataforma Google, tendo efeitos 

positivos muito claros para os consumidores e, por consequência, também para a 

concorrência. Ademais, o tratamento de grupos de dados pessoais permite um 

conhecimento de forma mais abrangente em relação à forma de uso dos usuários. 

Isso possibilita a tomada de escolhas de negócios mais de formas mais responsivas 

aos usuários da plataforma Google.  

Em relação a isso, foi notado pelo Conselheiro Relator que essa eficácia “ é 

mais difícil de alcançar no mercado de publicidade on-line porque há uma tendência 

do usuário ignorar tais anúncios ”, tal como é demonstrado pela jurista Catherine 

Tucker, pelo fato de que “a maior parte da publicidade on-line não é eficaz porque é 

simplesmente ignorada pelos consumidores. ”. 280 

Ademais, tal como preconizado pelo professor, Daniel H. O’Connor281, 

entendese o ponto de diferenciação de referidas plataformas é o modo pelo quais os 

dados pessoais dos titulares de dados são tratados, e não tão somente a existência 

de dados coletados. Desta feita, o potencial valor concorrencial ou competitivo dos 

bancos de dados pessoais ora analisados, constituídos por dados pessoais, não tem 

por base dados coletados, mas sim a maneira pela qual tais dados serão tratados, tal 

 

278 Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWea

YicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yPHUhYhwVr_Fy5GjGeoicanFI5jnfj6G1JbwffnEXRm88aaHv2JhZaXQxKL

1AtIzCVpeLrcA8lvKyuEfYnt1gH-#_ftn28 

279 MENDES, Laura Schertel. Privacidade, proteção de dados e defesa do consumidor: linhas gerais 

de um novo direito fundamental. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 111 

280 TUCKER, Catherine. Publicidade on-line e antitruste: efeitos de rede, custos de troca e dados como 

um recurso essencial. Abril de 2019. Disponível em: 

<https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2019/04/CPI-Tucker.pdf>. 

281 O'CONNOR, Daniel H. (2016). Entendendo a concorrência da plataforma on-line: mal-entendidos 

comuns. Diário Eletrônico da SSRN. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
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como observado por Catherine Tucker, que entende que  “a resposta à pergunta sobre 

se os dados são valiosos para a segmentação da publicidade on-line é que 

depende. […] Na maioria das vezes, os dados que os usuários criam quando 

navegam na Internet não são tão valiosos”282. 

Assim sendo, a importância dos dados pessoais captados irá depender, dentre 

outros fatores, de uma analise casuísticas, a partir dos fatos concretos, incluindo o 

mercado relevante que esteja envolvido na análise. Por essa razão, o Conselheiro 

Relator do caso conclui que   relevância dos dados para o mercado de "comparação 

de preços" é questionável, pois "o que é mais importante nesse campo é oferecer aos 

usuários muitas opções confiáveis de produtos e não necessariamente resultados 

personalizados, ao contrário da pesquisa genérica em que a intenção do usuário não 

é conhecida antecipadamente ”. 

Referido Conselheiro adiciona que essa constatação reforça a conclusão 

apresentada por Daniel H. O ' Connor no sentido de que "os dados são uma espécie 

de contribuição não rival e não exclusiva ", e também é comum dizer que os dados 

frequentemente apresentam um caráter onipresente [...] expresso por 

seus existência generalizada e generalizada em toda parte. "283 . 

Como reflexo disso, apesar de se constituir como uma barreira à entrada de 

novos rivais em um determinado mercado relevante, permite-se “serviços mais 

personalizados - que já poderiam ser mitigados pela eficiência gerada pelos usuários, 

oferecendo serviços mais personalizados, adaptados ao perfil do consumidor - muitas 

empresas ainda têm acesso para os mesmos dados de uma 

determinada pessoa ” . Assim, “o diferencial competitivo não é a mera posse desses 

dados brutos, mas o que é feito com esses dados” ou, em outras palavras, como são 

processados, conforme mencionado. 

Esse precedente do CADE é muito relevante à medida que fica evidenciado 

que o tratamento de dados pessoais pode ser um fator que traz eficiências aos 

 

282 TUCKER, Catherine. Publicidade on-line e antitruste: efeitos de rede, custos de troca e dados como 

um recurso essencial. Abril de 2019. Disponível em: 

<https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2019/04/CPI-

Tucker.pdf>. Acesso em 31.05.2019. 

283 O'CONNOR, Daniel H. (2016). Entendendo a concorrência da plataforma on-line: mal-entendidos 

comuns. Diário Eletrônico da SSRN. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn10
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titulares dos dados pessoais usuários de referidas plataformas, que acabam por 

conseguir serviços mais personalizados, de acordo com seu perfil (profiling) feito a 

partir da análise de seus dados por algoritmos. 

Nesse sentido, a conclusão do Conselheiro Relator no sentido de que, no que 

tange a questão dos dados pessoais, não se afigura possível “atribuir a propriedade 

de um banco de dados expressivo como uma barreira à entrada ou instalação 

essencial. […] Não existem ações que bloqueiem o acesso a infra-estruturas 

essenciais ”, concluindo, por consequência, que não se pode falar em qualquer 

infração concorrencial relativa à coleta e tratamento de dados e também de seu 

tratamento.  

Um importante trecho de voto no caso ora sob análise foi a do Conselheiro 

Paulo Burnier, ao mencionar que o precedente em questão levou o CADE a questionar 

e refletir se “o direito da concorrência possui as ferramentas certas para lidar com 

abusos no meio digital”, tendo referido conselheiro entendido que a resposta para tal 

questionamento é positiva.  

Sobre a análise do CADE envolvendo assuntos de proteção e processamento 

de dados, o Conselheiro Paulo Paulo de Resende284 fez uma importante colocação, 

por meio de seu voto, no qual se afirma que “Reconheço que o ideal seria que uma 

agência reguladora, e não o CADE, lidasse com mercados digitais, que cada vez mais 

se assemelham a monopólios naturais. Um órgão perene, com capacidade técnica e 

maiores poderes para fiscalizar. Acredito, inclusive, que isso acontecerá um dia. Já 

criamos, a exemplo da União Europeia, uma Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados (ANPD).  Vários autores e autoridades discutem, ao redor do mundo, o 

caminho para enfrentar essa nova fronteira regulatória. Mas, até lá, não temos 

alternativa a não ser nos contentar com as ferramentas de que dispomos atualmente, 

e espero que a proposta de intervenção aqui apresentada contribua para esse 

processo.”. Com isso, fica clara a posição do CADE no sentido de que cada 

autoridade, seja a concorrencial, seja a de proteção de dados, sejam as autoridades 

 

284 Disponível em: 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWea

YicbuRZEFhBt-

n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOb7zCED8xFaPtzbbFzZwbYG0BT53ujuMaYMPpCdFOaTuvzMyNgmMp

TDbKv4sFlPB4lTYmyALHegSb-8qXRrs1h 
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relativas ao direito do consumidor, devem permanecer restritas às suas respectivas 

área de atuação no que tange a aplicaçãode penalidades, mas não se pode excluir 

que estas analisem questões relativas a outras áreas para se determinar se ocorreu 

algum tipo de ilícito em suas respectivas áreas de atuação. 

Por fim, a Conselheira Paula Farani de Azevedo Silva teceu também 

importantes comentários no sentido de que  

A Conselheira Paula Farani de Azevedo Silva contribuiu comentando em 

seu voto que “No ambiente digital, o uso de dados pessoais para personalizar a 

experiência dos serviços também pode gerar o lock-in dos usuários”. 

 Nesse sentido, cita-se o estudo do Relatório do Parlamento Europeu 

denominado “Challenges for Competition Policy in a Digitalised Era”, analisando a 

questão da integração de múltiplas plataformasm que pode gerar sinergias relevantes 

para os usuários dos serviços, que ficam acostumados com a experiência 

proporcionada em suas rotinas: 

 

“A integração de várias plataformas por meio de dados do 

usuário cria sinergias das quais os consumidores e anunciantes 

se beneficiam, mas, ao mesmo tempo, também cria efeitos de 

bloqueio para ambas as partes. Os consumidores se 

acostumam aos serviços de que gostam. Depois que esses 

serviços se tornam parte integrante de suas vidas diárias, eles 

ficam menos dispostos a mudar para outros serviços. Eles estão 

ainda menos dispostos a mudar quando a experiência de um 

serviço individual (por exemplo, usando um mecanismo de 

pesquisa) depende do uso de outros serviços (como email, 

serviços de geolocalização ou serviços de mídia social, por 

exemplo, alternando entre as nuvens da Apple e da Microsoft). 

O uso de perfis de dados pessoais causa esse efeito. Quaisquer 

limites para transferir esses dados para um concorrente impõem 

custos de mudança para os consumidores.”285 

 

285 PARLAMENTO EUROPEU, Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy. Disponível 

em: < 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU(2015)542235_EN.pd

f>, acesso em 17/07/2020. 
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Nesse sentido, referida Conselheira arremata entendendo que “(...) o que 

ocorre é que a plataforma incrementa seu valor na medida em que atrai consumidores 

dos múltiplos lados da plataforma, como uma externalidade da rede”, e, além disso, 

“em associação, a plataforma consegue atar os usuários, porque eles já se 

acostumaram com o serviço e enfrentariam custos relevantes – muitas vezes, 

impeditivos – para trocar de plataforma.” Assim, conclui que se tornou imprescindível 

aos usuários da internet e utilização da plataforma do Google. 

 

3.3. Outras decisões administrativas relevantes decididas pelo Procon-SP, 

SENACOM e Misnitério Público do Distrito Federal e Territórios 

 

Além dos casos mencionados acima, menciona-se alguns outros, em esfera 

administrativa. 

O primeiro caso diz respeito a um processo administrativo iniciado no Procon-

SP286 , que, ao cabo, culminou na imposição de multas sobre o Google Brasil e a 

Apple Computer Brasil Ltda. (“Apple Brazil”), no montante de R $ 9.964.615,77. 

Trata-se de processo iniciado após irregularidades supostamente interligadas 

ao aplicativo denominado "FaceApp"287 , de terceiros, e também a sua "Política de 

Privacidade" e de "Termos e Serviços" .  

Conforme exposto pelo PROCON, teriam ocorrido a indisponibilidade dos 

termos de uso em português, impossibilitado a plena tomada de conhecimento e 

exercício de direito dos consumidores, termos de serviços injustos, e também a 

partilha indevida de dados com terceiros.  

No âmbito do Ministério Público do Distrito Federal, em sua Comissão de 

Proteção de Dados Pessoais, há diversos casos dignos de serem destacados, 

 

286 Disponível em: https://www.procon.sp.gov.br/noticia.asp?id=6060 

287 Um aplicativo que permite que as pessoas simulem como elas pareceriam mais velhas, mais jovens 

ou não. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn16
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destacando-se o caso envolvendo a Netshoes, com aplicação de multa de R$ 

500.000,00288  por falha em proteção de segurança da informação. 

No âmbito do SENACON, a empresa de telefonia Oi fou multa em R$ 3,5 

milhões por violações das regras de proteção ao consumidor relativas à proteção de 

dados, pois haveria um software, a empresa Phorm, que estaria fazendo o 

mapeamento de tráfego de dados dos usuários, fazendo um profiling desse perfil, que, 

posteriormente, era comercializado, de modo que houve falta de transparência, 

violação de princípios de boa-fé e também dos dados pessoais de titulares. 

Ademais, o SENACON enfatizou em nota técnica289 com data de abril de 2019 

a sua preocupação no que se refere à competência predominante da ANPD sobre os 

outros órgãos públicos para fins de aplicação da LGPD.  

A preocupação diz respeito ao fato de que, embora haja um verdadeiro diálogo 

entre a ANPD e também entre outros órgãos públicos que são responsáveis pela 

proteção do consumidor, a LGPD, através de modificações feitas MP 869/2018 e 

também pela Lei no 13853/2019, estabelecida no art. 55-K, define a predominância 

da ANPD para assuntos que dizem respeito à proteção de dados pessais em relação 

aos outros órgãos públicos para os fins da LGPD. Assim, conforme referida nota 

técnica, a “ primazia da ANPD sobre outros órgãos públicos para os fins da 

LGPD […] cria discussões e questões relacionadas à sua constitucionalidade e até 

incerteza jurídica e, mais seriamente, prejuízo potencial aos direitos dos 

consumidores ”. 

Trata-se de questão pelo qual a nova competência preponderante da ANPD 

pode acabar comprometer a execução e o andamento das medidas e processos 

administrativos em andamento que estão sendo feitos por outros órgãos 

administrativos, tais como o SENACOM-MJ, sem prejuízo, também, de 

outros processos administrativos que possam ser iniciados. Este cenário, inclusive, 

não está de acordo com a realidade da União Europeia, por exemplo, onde é possível 

encontrar autoridades independentes e / ou mesmo competências concorrentes. 

 

288 ESTADÃO Em: Giovanna Wolf. A Netshoes fecha acordo e vai pagar R $ 500 mil por vazamento de 

dados. Disponível em: https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,netshoes-pagara-r-500-mil-por-

vazamento-de-dados,70002708743. 

289 SENACOM-MJ, Nota técnica 4/2019 / GAB-SENACON / SENACON / MJ, disponível em 

https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1555356484.15/nota-tecnica-senacon .pdf . 
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No entanto, é de se mencionar que o art. 55-J, que inserido na LGPD ppor meio 

da Lei no 13853/2019, determina, respectivamente, em seus itens IV e XXIII, que a 

ANPD tem competencia para supervisionar e aplicar sanções no caso de 

processamento de dados realizado em violação do LGPD , por meio de processo 

administrativo que garanta o direito à defesa , o direito a uma ampla defesa e o direito 

de apelação e articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer seus 

poderes em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas 

a regulamentação . Nesse sentido, o parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece que “a 

ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores 

específicos de atividade econômica e governamental devem coordenar suas 

atividades, nos respectivos âmbitos de atividade, a fim de garantir o cumprimento de 

suas funções com a maior eficiência e promover o bom funcionamento dos setores. de 

acordo com legislação específica e com o processamento de dados pessoais de 

acordo com a LGPD. 

Assim, percebe-se que,, embora haja o problema de competência 

predominante mencionado pelo SENACOM, conforme trechos acima, o parágrafo 

legal mencionado acima pode ser entendido como um modo de solucionar esse 

problema ou, ao menos, de coordenar melhor os diferentes órgãos públicos 

responsáveis pela aplicação da LGPD. 
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CONCLUSÕES E UM PANORAMA PARA O FUTURO 

 
O presente trabalhou, como visto, abordou, em suma, a importância econômica 

de dados pessoais em um contexto mundial altamente tecnológico marcado por uma 

economia dirigida por dados e pela presença do big data, tendo demonstrado a 

evolução de uma economia baseada em conhecimento, para uma economia dirigida 

por dados, e a discussão de uma terceira evolução teórica, de uma teoria da economia 

dirigida por algoritmos, para então analisar a interrelação entre os direitos à proteção 

de dados pessoais, direito do consumidor e direito concorrencial, demonstrando-se 

tratar de três áreas autônomas do Direito, mas com pontos de interrelação entre si. 

De fato, como foi possível perceber, atualmente, dada a importância dos dados 

e mesmos dos algoritmos, principalmente de big techs, presentes em todos os ramos 

da vida cotidiana, que lidam com dados na atual conjuntura social, econômica e 

cultural pelo qual o mundo se encontra, e a importância astronômica que a proteção 

de dados pessoais passou a ter nesse contexto, não é concebível mais se falar 

apenas no direito à proteção de dados pessoais como um direito decorrente da 

privacidade ou da vida privada, mas sim como um direito autônomo, que não decorre 

de nenhum outro direito, e nem com outro direito se confunde, mas sim um direito que 

possui uma lógica própria, não apenas relacionada ao indivíduo, de proteção de seus 

dados pessoais, no sentido de proteção própria dos direitos individuais relativos à 

personalidade, mas também relacionada à proteção sob uma ótica de garantia da 

concorrência e limitação de poderio de empresas e setor público sobre os dados 

pessoais de indivíduos, de modo a vincular as ações daqueles a objetivos legítimos, 

informados, específicos e em consonância com o bem coletivo. 

Assim, no contexto do desenvolvimento do tema ora analisado, a análise do 

segundo capítulo permitiu entender, de uma maneira panorâmica, quais são os 

sistemas protetivos do direito do consumidor, do direito à concorrência e do direito à 

proteção e dados pessoais, e quais são as evoluções legislativas e mesmo 

jurisprudenciais no Brasil mais recentes que adequam essas proteções ao contexto 

de uma economia e sociedade digitais.  

O direito da concorrência, o direito do consumidor e o direito à proteção de 

dados, portanto, possuem lógicas distintas. O primeiro regula, em suma, o mercado e 

a eficiência econômica, e, pela via reflexa, também os consumidores e os cidadãos 

em geral, que passam a contar com mecanismos para, entre outras finalidades, se 
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garantir preços justos de produtos e serviços, evitar distorções e falhas de mercado 

que poderiam prejudicar não apenas cidadãos, consumidores, mas também empresas 

concorrentes, de modo a se garantir os objetivos e princípios estabelecidos na 

Constituição Federal, e a se fazer cumprir o quanto delineado pelo art. 170 da 

Constituição Federal. O segundo, o direito do consumidor, por seu turno, regulamenta 

as relações de consumo propriamente ditas, relações desiguais marcadas por partes 

de diferentes graus de capacidade e poderio de detenção de informação, poder 

econômico e poder de barganha, e com a presença marcante da hipossuficiência do 

consumidor. Por fim, o último, o direito à proteção de dados, como dito, regulamenta, 

ao mesmo tempo, uma esfera de proteção do direito à personalidade, e, também, uma 

esfera de proteção de ordem pública, no sentido de se regulamentar como as 

empresas e órgãos públicos lidam com os dados pessoais dos titulares, de modo a 

evitar distorções e falhas de mercado que sejam prejudiciais ao bom convívio social e 

que se valham da utilização indevida de dados pessoais para fins potencialmente 

escusos ou não pretendidos em um estado democrático de direito. 

São, portanto, âmbitos de proteção distintos. É justamente nesse sentido que 

o terceiro capítulo trouxe um importante panorama sobre as discussões e análises de 

casos práticos e jurisprudenciais mais relevantes, com enfoque principal no Brasil, 

mas também fazendo uma análise de dois importantíssimos casos ocorridos na 

Europa (na Alemanha e na Itália) envolvendo o Facebook, que guardam relação com 

a interrelação entre proteção de dados, direito do consumidor e direito concorrencial, 

e que permitiram estabelecer como as diferentes autoridades vem fiscalizando as 

empresas e práticas abusivas no contexto econômico e social atual, diante da alta 

digitalização da sociedade e economia.  

Ficou claro, por essas análises, que embora autoridades concorrenciais 

tenham analisado questões relativas a proteção de dados, estas apenas foram 

necessárias à medida que diziam respeito a ilícitos antitruste. Além disso, fica claro 

que cada uma das três esferas de proteção, quais sejam, direito à proteção de dados, 

direito à privacidade e direito concorrencial são esferas distintas, cada qual com seu 

microssistema separado de proteção, cada qual com sua lógica, conforme visto no 

capítulo 2, e também nas decisões do capítulo 3, 

Como foi possível perceber, seja nas decisões do CADE analisadas, seja nas 

decisões das autoridades concorrenciais da Alemanha e Itália, não há que se falar em 

um “cross over” ou entrelaçamento entre a proteção jurídica (e sua efetivação) ao 
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direitos à privacidade, do consumidor e concorrencial, pois são ramos distintos, cada 

qual com seu microssistema de proteção distinto. Ficou claro na análise desses casos  

que mesmo que um determinado fato implique, simultaneamente, em violações 

potenciais às três esferas de proteção distintas, cada órgãos fiscalizador relativo a 

cada uma dessas esferas deixa claro nos casos apresentados que um não se imiscui 

em questões de competência relativas aos outros órgãos de atuação, mas apenas 

age analisando questões de outros ramos na medida em que tal análise é salutar para 

se chegar a um resultado no que tange a competência de cada órgão. 

Percebeu-se, nas análises concorrenciais, que os mercados digitais ficam cada 

vez mais complexos, e que as lógicas atuais, mesmo princípios, começam a ter que 

serem revisitados, tal como o caso da autodeterminação informativa, que passa a ser 

impossível de ser aplicada em alguns casos, como no caso de decisões 

automatizadas, falando-se, atualmente, mais acertadamente, em accountability e 

mecanismos de compliance, além de um monitoramento mais agressivo por parte das 

autoridades públicas nesse sentido. 

Uma perspectiva para o futuro aponta que os relatórios de impacto à proteção 

de dados poderão evoluir para verdadeiros relatórios de impacto de algoritmo, em 

uma nova forma da sociedade e economia atuais, nos quais se está a se evoluir de 

uma economia dirigida para dados para uma economia dirigida por algoritmos. 

Tais novas realidades, cada vez mais, representarão novos desafios às 

autoridades públicas e legisladores, que terão que lidar de maneira crescente com 

esses novos desafios. 
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