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Resumo: No presente artigo, fez-se uma breve introdução a respeito da 
Era dos Dados em que está inserida a sociedade contemporânea, bem 
como as consequências das interações no meio virtual e do 
compartilhamento de dados pessoais com relação à privacidade dos 
usuários. Após, foram apresentadas tentativas de regulamentar o tema no 
âmbito nacional, como por meio do Marco Civil da Internet e da recente 
Lei de Proteção Geral de Dados Pessoais, bem como no âmbito 
internacional, com a elaboração do Regulamento Geral sobre a Proteção 
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de Dados (GDPR). Por fim, buscou-se destacar os possíveis impactos dessa 
nova normativa europeia sobre o direito brasileiro. A base teórica 
utilizada ao longo do artigo conta com obras de Paulo Higa, Ingrid Luisa, 
Marcelo Moura, Charles Emmanuel Parchen, Tomás Santiago, Klaus 
Schwab, Sergio Amadeu da Silveira, Rodolfo Avelino, Joyce Souza. 

Palavras-chave: Dados pessoais, proteção de dados, direito à 
privacidade. 

 

Abstract: In this article, a brief introduction was made about the Data Age 
in which contemporary society is inserted, as well as the consequences of 
interactions in the virtual environment and the sharing of personal data 
in relation to users' privacy. Afterwards, attempts were made to regulate 
the topic at the national level, such as through the Civil Framework of the 
Internet and the recent Law on General Protection of Personal Data, as 
well as at the international level, with the elaboration of the General 
Regulation on Data Protection (GDPR). Finally, we sought to highlight the 
possible impacts of this new European regulation on Brazilian law. The 
theoretical basis used throughout the article includes works by Paulo 
Higa, Ingrid Luisa, Marcelo Moura, Charles Emmanuel Parchen, Tomás 
Santiago, Klaus Schwab, Sergio Amadeu da Silveira, Rodolfo Avelino, Joyce 
Souza. 

Keywords: Personal data, data protection, right to privacy. 

 

Resumen: En este artículo, se hizo una breve introducción sobre la era de 
los datos en la que se inserta la sociedad contemporánea, así como las 
consecuencias de las interacciones en el entorno virtual y el intercambio 
de datos personales en relación con la privacidad de los usuarios. Se 
observa que se hicieron intentos para regular el problema a nivel nacional, 
como a través del Marco Civil de Internet y la reciente Ley de Protección 
General de Datos Personales, así como a nivel internacional, con la 
elaboración del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). 
Finalmente, buscamos resaltar los posibles impactos de esta nueva 
regulación europea en la ley brasileña. La base teórica utilizada en todo el 
artículo incluye obras de Paulo Higa, Ingrid Luisa, Marcelo Moura, Charles 
Emmanuel Parchen, Tomás Santiago, Klaus Schwab, Sergio Amadeu da 
Silveira, Rodolfo Avelino, Joyce Souza. 

Palabras clave: Datos personales, protección de datos, derecho a la 
intimidad. 

 

 

 

 

Introdução 

Diante da evolução do mundo tecnológico, observa-se, cada vez mais, certa 
dificuldade em equilibrar tal desenvolvimento com as normas do ordenamento 
jurídico. Pode-se notar, nesta seara, o surgimento de conflitos dos mais diversos 
níveis, devido à impossibilidade de se prever as situações que podem surgir a partir 
de tais mudanças. 
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De forma mais específica, a sociedade atual se encontra na denominada Era de 
Dados, também denominada Big Data, expressão usada para se referir à colossal 
quantidade de dados coletados dos usuários da web que interagem por meios 
virtuais, com ou sem o seu consentimento, e utilizados das maneiras mais diversas, 
seja por entes privados ou por entes públicos. 

Neste cenário, faz-se necessária a criação de mecanismos para proteção da 
privacidade dos cidadãos que circulam no ambiente virtual, como, por exemplo, a 
elaboração, no Brasil, do Marco Civil da Internet e, posteriormente, da Lei Geral de 
Proteção de Dados e, na Europa, a vigência do Regulamento Geral sobre a Proteção 
de Dados (GDPR). 

Diante desse contexto, emerge a necessidade de se discutir a abrangência da 
nova legislação europeia (GDPR) no território brasileiro, evidenciando os possíveis 
impactos sobre a privacidade dos usuários na rede. 

Dessa forma, o presente trabalho visa responder ao seguinte questionamento: 
de que modo a legislação europeia de proteção e tratamento de dados pessoais 
impacta a privacidade dos usuários da rede no Brasil, levando em consideração a 
legislação pátria? 

A fim de se analisar de maneira profunda o questionamento acima posto, o 
método para confecção do presente trabalho será o dedutivo, o qual se traduz em 
um método racionalista, pois pressupõe a razão como método para chegar à 
resposta do que se busca.  

Analisa-se, assim, o quadro geral, até o particular, por meio do silogismo: de 
duas premissas, retira-se uma terceira logicamente decorrente.  

Diante disso, será feita uma dedução sobre a legislação de proteção de dados, 
com enfoque na privacidade, que é feita nos dias atuais no Brasil, em comparação 
com a lei de proteção de dados europeia, chegando à síntese de consequências, 
positivas ou negativas, da legislação europeia sobre os usuários da rede no território 
nacional. 

Tal análise será qualitativa, visto que será realizada através da utilização de 
pesquisa bibliográfica e documental. 

No primeiro capítulo do presente trabalho, far-se-á breve explanação do 
contexto histórico no qual se insere a presente discussão, com a apresentação de 
conceitos básicos para melhor compreensão do tema, envolvendo a privacidade dos 
usuários na rede. 

No segundo capítulo, serão apresentadas as soluções até então criadas, no 
âmbito prático, para conter as violações à privacidade dos usuários na rede, bem 
como no âmbito legislativo, apresentando, ainda, a evolução da legislação brasileira 
e o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (GDPR) europeu e suas principais 
disposições. 

No terceiro capítulo, por fim, será feita uma investigação a respeito dos 
impactos, positivos ou negativos, da legislação europeia sobre os usuários da rede 
no Brasil, dando destaque à abrangência da legislação e à aplicabilidade da 
normativa estrangeira no contexto jurídico brasileiro. 
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1. A proteção de dados 

É inegável que o mundo se encontra imerso em uma Era tecnológica que 
reclama inevitável evolução das técnicas legislativas ora vigentes. De fato, o que se 
tem é um mundo globalizado mergulhado na chamada “Quarta Revolução 
Industrial”, que, por sua vez, superou o advento da máquina a vapor, o 
desenvolvimento da energia elétrica e a proliferação dos computadores 
automáticos. 

Em outras palavras, a terminologia “Quarta Revolução Industrial” diz respeito, 
então, ao momento posterior a esses acontecimentos, isto é, à evolução tecnológica 
que existe no contexto atual. 

No entendimento de Klaus Schwab (2016, p. 16), essa revolução industrial se 
iniciou na virada do século e tem como base a revolução digital, sendo ainda 
caracterizada por uma era em que a internet é mais móvel, e os sensores são 
menores, mais poderosos e baratos, e se tem o advento e evolução por meio da 
inteligência artificial e da  aprendizagem automática. 

Observa-se, a partir da evolução tecnológica e das novas possibilidades e 
oportunidades que lhe são inerentes, um marco claro de rompimento com os ideais 
advindos da terceira revolução industrial e das revoluções precedentes, 
transformando a sociedade a níveis nacional e internacional. 

Nesse quarto momento, portanto, dentre as mais diversas áreas abrangidas 
pela quarta revolução industrial, tem-se o advento e expansão da inteligência 
artificial, de modo que a revolução se deu, também, no âmbito intelectual (ESTRADA, 
2016, p. 08). De fato, diferentemente dos outros marcos representativos de 
revolução industrial, no período contemporâneo tem-se uma integração entre as 
áreas do conhecimento, com o foco, principalmente, no desenvolvimento racional 
das máquinas. 

Tal desenvolvimento apresenta direta relação com o conceito de inteligência 
artificial, o qual dispõe de diferentes enfoques os quais se complementam, desde 
sistemas que pensam como humanos, que agem como humanos, que raciocinam, até 
sistemas que, definitivamente, agem segundo a racionalidade (ESTRADA, 2016, p. 
08). Por certo, em épocas pregressas seria inimaginável tamanha evolução, ainda 
mais diretamente relacionada à cognição e ao comportamento – complexo por sua 
natureza – do ser humano. 

No âmbito desse modelo de Indústria, faz-se necessário apresentar, de modo 
preambular, o conceito de “big data”, sendo o “conjunto de dados gigantesco na 
posse de empresas, governos e outras organizações, que são minuciosamente 
analisados utilizando algoritmos computacionais” (ESTRADA, 2016, p. 08). Tais 
dados, os quais são fornecidos, por vezes, espontaneamente, pelos usuários da rede, 
são organizados justamente para posterior análise e utilização em diversos ramos e 
setores da sociedade. 

Utilizando-se do big data, é possível identificar tendências, além de permitir a 
criação de perfis de pessoas, criando correlações com base nos perfis já existentes 
(ESTRADA, 2016, p. 08). Diante disso, torna-se possível uma análise dos perfis de 
consumo das pessoas, a partir das informações dispostas e compartilhadas na rede. 
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Ademais, esses dados são importantes por diversos fatores dentro do âmbito 
empresarial, visto que permitem que sejam feitas previsões de produtividade, 
lucratividade das empresas, quanto o trabalhador produzirá economicamente, 
previsões de superávit, de modo a ajudar em planejamentos (ESTRADA, 2016, p. 09). 
Assim, a coleta de dados se mostra indispensável para o crescimento das empresas 
que estão imersas nesse contexto, que podem utilizar-se de tais funcionalidades a 
seu próprio favor. 

Sabe-se, nesse cenário, que essas empresas se utilizam da mineração de dados 
(data mining), com a exploração de uma base de dados, utilizando algoritmos 
adequados, com objetivo de obter conhecimento sobre determinado assunto de seu 
interesse. Para tanto, é feita uma extração forçada das informações para posterior 
revenda a terceiros que irão oferecer publicidade direcionada e segmentada, sendo 
que o objetivo é transformar o dado bruto em dado categorizado e de fácil acesso, 
gerando, portanto, agregação de conhecimento (PARCHEN, 2018, p. 06). Quando 
ocorre essa revenda de dados adquiridos com a utilização gratuita do software, há 
consequente compartilhamento de dados pessoais de usuários que, muitas vezes, 
não sabem que seu consentimento fornecido anteriormente foi estendido para 
diversas outras áreas além do esperado. 

Dessa forma, a base da mineração de dados é uma expropriação não 
consentida do conjunto de dados pessoais ou não que, por sua vez, retroalimenta o 
processo de mineração, pois há necessidade de se buscar cada vez mais dados para 
depois serem vendidos (PARCHEN, 2018, p. 06). Nota-se, pois, que apesar de tal 
desenvolvimento tecnológico ser, a princípio, benéfico para a sociedade, é possível 
que acarrete o uso indiscriminado e abusivo por parte de grandes empresas ou de 
órgãos governamentais, afetando diretamente a privacidade dos usuários da rede. 

 

1.1 O direito à privacidade em meio ao mercado de dados pessoais  

No Brasil, é possível encontrar no texto do art. 5º, X, da Constituição Federal 
que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação”. Percebe-se, também, que a própria Carta Magna brasileira assegura a 
proteção à privacidade dos indivíduos, estabelecendo a vida privada como 
inviolável. 

No entanto, no âmbito da evolução tecnológica, é possível observar, 
diariamente, diversas violações da privacidade das pessoas pelo uso indiscriminado 
de dados pessoais por parte das empresas e até mesmo por parte dos órgãos 
governamentais.  

Em uma primeira análise, verifica-se que as grandes empresas detentoras do 
mercado de dados, tais como Google e Facebook, atuam comercializando amostras 
que resultam do tratamento de dados retirados das ações dos indivíduos reunidos 
em seus bancos de dados, nos quais cada pessoa recebe um número de identificação 
(ID) (SILVEIRA; AVELINO; SOUZA, p. 222). De fato, é de simples constatação o fato 
de que grande parte dos usuários não tem conhecimento desse processo. 

Essas empresas que armazenam os dados dos usuários utilizam-se destes com 
fins de comercialização, vendendo tais informações e dados pessoais para outras 



Luana Scandian Batista  
Marcelo Fernando Quiroga Obregón 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  6 

N.º 62, OCT-DIC 2020 

empresas sem que seja perceptível, e isso tudo respaldado pelo contrato de adesão 
que os internautas clicam para aceitar sem sequer ter lido. Em defesa, empresas 
como o Google afirmam que suas atitudes não violam a privacidade, pois as pessoas 
aceitam os termos de uso que autorizam essa coleta de dados (ESTRADA, 2016, p. 
02). O que se pode notar, no entanto, é que as pessoas aceitam os termos de uso pelo 
fato de que, caso não aceitem, não poderão acessar o serviço na sua integralidade. 

Em outras palavras, tem-se que as empresas, quando da prestação de 
determinado serviço ou disponibilização de produto no âmbito virtual, impõem ao 
usuário a obrigatoriedade de adesão a um termo específico, de modo que não lhes é 
permitido o consumo do respectivo serviço ou produto sem que seja fornecido, de 
forma expressa, o “consentimento” do usuário. A questão por trás disso é justamente 
o limite desse consentimento e até que ponto isso pode vir a afetar a privacidade de 
cada um. 

Destaque deve ser dando, também, à forma de agir das agências de publicidade 
no Brasil, que atuam diretamente com grandes empresas como Google e Facebook, 
contratam empresas com softwares que captam e interpretam dados, por meio do 
mapeamento de navegação dos usuários da internet, que aponta padrões de 
comportamento e preferências (SILVEIRA; AVELINO; SOUZA, p. 225). O que os 
usuários muitas vezes não têm conhecimento é justamente que o cruzamento desses 
dados gera anúncios personalizados para cada membro da rede, moldados de 
acordo com os seus próprios interesses pessoais. 

Um exemplo desse cruzamento de dados é o caso dos rastreadores de GPS, que 
armazenam dados para disponibilizar aos anunciantes, como o Waze, que detecta se 
o cliente está próximo de alguma empresa anunciante e disponibiliza um anúncio 
nesse sentido (SILVEIRA; AVELINO; SOUZA, p. 226). Os usuários, ao receberem esses 
anúncios, não são informados dessa transmissão de informações pessoais por parte 
dos aplicativos. 

Percebe-se, pois, que o mercado de dados pessoais se tornou fonte de receita 
para grandes empresas, sendo, portanto, parte fundamental para segmentar a 
publicidade e organizar amostras de consumidores de acordo com o seu perfil de 
consumo (SILVEIRA; AVELINO; SOUZA, p. 229). Isso significa que as pessoas são 
categorizadas de acordo com o que consomem, e todos esses dados estão 
armazenados virtualmente. 

O que acontece, de fato, é que os usuários da rede não são capazes de saber, 
com clareza, tudo o que é feito a partir da coleta, tratamento e destinação de seus 
dados pessoais. Na verdade, não é possível saber quem os detêm, quem os trata, 
quem os transmite e de que modo esses dados estão sendo utilizados, razão pela 
qual, muitas vezes, sequer têm conhecimento de que estão sofrendo violações em 
suas privacidades e intimidades. 

É possível verificar, nos últimos tempos, o incipiente surgimento de inovações 
no âmbito tecnológico e também no âmbito legislativo, a fim de conter essas 
violações, que parecem ser cada vez maiores aos direitos dos usuários da rede, 
oriundas da comercialização desenfreada de dados. 
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2. O regulamento da privacidade de dados no Brasil e na Europa 

 

2.1 Evolução tecnológica voltada para proteção da privacidade dos 
usuários 

De modo inicial, cumpre destacar que o problema da privacidade também é 
enfrentado, de forma incisiva, no âmbito prático. De fato, essa questão não é 
debatida apenas no âmbito legislativo, uma vez que se faz necessária, cada vez mais, 
a criação de mecanismos palpáveis aptos a proteger os usuários na rede, uma vez 
que as mudanças geradas por alterações legislativas não são rapidamente 
verificadas na prática. 

No âmbito prático, uma das principais soluções para o problema da 
privacidade na web, de caráter internacional, foi a apresentada por Tim Berners-
Lee, criador do World Wide Web (www), com a apresentação do Projeto Solid 
(ONE..., 2018), que surgiu nesse contexto de abusos à privacidade dos consumidores 
dos serviços da internet. No estopim dessa situação, com o escândalo do uso de 
dados pessoais do Facebook na eleição dos Estados Unidos, ele pensou em uma 
forma de lidar com isso, que foi o Projeto Solid (MOURA, 2018). 

O Projeto Solid apresenta uma descentralização da web, em que os usuários 
passariam a controlar os próprios dados, tendo posse exclusiva destes, de modo que 
não mais estariam sujeitos ao poderio das grandes empresas detentoras dos dados 
na internet. Dentro da plataforma, haveria o “Solid POD”, que seria o local para 
armazenamento das informações pessoais, integrados no mesmo sistema, de modo 
que não seria necessário sincronizá-los, pois tudo faria parte de um sistema 
exclusivamente pessoal (LUISA, 2018). Saliente-se que o próprio usuário seria o 
responsável pelo armazenamento dessas informações, alimentando o sistema com 
novas informações e determinando ainda quem poderia acessar os dados. 

Conclui-se, pois, que o Projeto Solid é “um projeto de código aberto que 
promete dar ao usuário a palavra final sobre como seus dados são armazenados e 
tratados” (HIGA, 2018). Nota-se que o objetivo do projeto é descentralizar a Web de 
modo a retirar o poder e monopólio das grandes empresas (SANTIAGO, 2018), de 
sorte que os usuários não estariam mais sujeitos às violações de dados perpetradas 
por estas. 

Dessa forma, a ideia de Tim Berners-Lee foi de solucionar as preocupações 
existentes em torno do futuro da Web, que é a falta de controle das pessoas das 
próprias informações (HIGA, 2018). Para pôr em prática essas ideias, desenvolveu a 
Startup Inrupt. 

Essa empresa teria como função principal viabilizar esse projeto apresentado, 
transformando o projeto Solid em algo comercial, de maneira que o Solid 
funcionasse com base nos princípios de segurança por ele almejados (LUISA, 2018). 
Isso significa que o objetivo principal de desenvolver essa Startup foi de retirar da 
teoria as ideias que surgiam diante desse contexto de inúmeras violações à 
privacidade dos usuários. 
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Diante disso, a tela da Inrupt reúne as funções de diferentes aplicativos, como 
Whatsapp, Google Drive, Spotify, porém, os dados seriam totalmente pessoais, de 
modo que o controle seria apenas do indivíduo, e não mais das grandes corporações 
(MOURA, 2018). Utilizando da tecnologia da Startup, estariam disponíveis aos 
usuários as principais funções que são buscadas na rede, como de streaming de 
música, de compartilhamento de fotos e de envio de mensagens. 

No entanto, é importante destacar que existem dificuldades e críticas em torno 
da vigência desse projeto, considerando que o mercado é dominado por grandes 
empresas. Resta saber, neste ponto, se os desenvolvedores de aplicativos se 
interessariam por essa plataforma sem ter acesso aos dados dos usuários, por 
exemplo (LUISA, 2018). Ademais, é evidente que o projeto não seria apoiado por 
parte das empresas que lucram com violações da privacidade dos usuários com a 
detenção dos dados. 

Para além do âmbito dessa tecnologia criada por Tim Berners-Lee, é possível 
observar também uma preocupação por parte dos desenvolvedores com a 
privacidade dos usuários no que tange ao dinheiro eletrônico, bitcoin. Diante da 
criação dessa criptomoeda, destaque deve ser dado ao “blockchain”, também 
denominado “o protocolo da confiança”, que foi definido, inicialmente, no código 
fonte do bitcoin. 

De maneira específica, o blockchain é uma base de dados na qual a informação 
flui entre usuários sem a participação de intermediários, compondo um conjunto de 
informações registradas contendo todas as transações processadas no sistema 
(ALECRIM, 2017). Em outras palavras, cada bloco do blockchain está conectado com 
o bloco anterior e com o bloco da frente, formando, assim, uma cadeia de blocos. 

Com o objetivo de certificar a informação nessa cadeia de blocos, de modo a 
evitar fraudes, o blockchain conta com uma prova de trabalho, que é um protocolo 
que valida a transação em um computador ou em outro dispositivo (ALECRIM, 
2017). O que se nota, na verdade, é que esse procedimento é seguro, haja vista que 
tudo é feito de forma criptografada. 

Pode-se averiguar, diante do exposto, que o defraudador teria de ter o controle 
de mais da metade desses blocos, de sorte que tal mecanismo praticamente 
impossibilita a adulteração de informações, assegurando a privacidade dos usuários 
desse serviço. 

Diante disso, pode-se afirmar que o próprio mundo tecnológico buscou evoluir 
no que tange à violação de dados dos usuários, no sentido de que são criados 
mecanismos protecionistas que visam ao amparo dos consumidores desses serviços. 

 

2.2 Evolução legislativa no Brasil e o novo Regulamento Geral sobre 
Proteção de Dados (GDPR) europeu 

No campo legislativo brasileiro, destaque deve ser dado à Lei n.º 12.965/2014, 
mais conhecida como o Marco Civil da Internet, que foi pioneira no Brasil no que 
tange à proteção de dados, ao estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres 
para o uso da Internet no Brasil.  
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O primeiro momento em que a Lei se refere especificamente à privacidade dos 
usuários da rede se dá no inciso II, art. 3º, ao categorizar como princípio da 
disciplina do uso da internet no Brasil a proteção da privacidade. Em sequência, no 
capítulo II, que trata dos direitos e garantias dos usuários, assegura-se aos usuários 
diversos direitos, dentre os quais a inviolabilidade das comunicações privadas (art. 
7º, II), bem como o sigilo de suas comunicações privadas armazenadas (art. 7º, III). 

Ademais, sublinhe-se o teor do inciso VIII do art. 7º da mesma Lei, que 
assegura aos usuários informações claras sobre como os seus dados estão sendo 
utilizados, desde a coleta, uso, armazenamento, tratamento, até a proteção de dados. 
Após, o art. 8º da Lei dispõe que “A garantia do direito à privacidade e à liberdade 
de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de 
acesso à internet”. 

Por fim, no Capítulo III, que trata da provisão de conexão e de aplicações de 
internet, especialmente no art. 11, tem-se a seguinte disposição: 

Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de 
registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de 
aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, 
deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à 
privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos 
registros. 

[...] 

§ 3º Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da 
regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da 
legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento 
de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações. 

Nota-se o incipiente nascimento de uma tentativa de regulamentar esse 
quadro de incertezas que transborda por entre os usuários da rede no que diz 
respeito à privacidade, uma vez que, muitas vezes, não sabem como as informações 
pessoais depositadas na rede estão sendo utilizadas ou compartilhadas na Internet 
– ou até mesmo fora dela. 

Mais recentemente, em 2018, entrou em vigor a Lei n. 13.709/2018, que 
alterou disposições do Marco Civil da Internet, e dispõe sobre a proteção de dados 
pessoais. Saliente-se, neste ponto, que grande parte dos artigos da lei entrará em 
vigor apenas em agosto de 2020. 

De modo inicial, convém sublinhar que a Lei apresentou, logo em seu artigo 1º, 
o seu intuito de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade, além 
do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Além disso, observa-
se, como principal mudança com relação ao Marco Civil da Internet, a criação da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e do Conselho Nacional de 
Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, cujo objetivo é de resguardar a 
privacidade em diferentes âmbitos. 

O que se verifica, no entanto, é que apesar de não haver mudanças expressivas 
e práticas a respeito da privacidade dos usuários e do consequente uso dos dados 
por parte das empresas, é notória a preocupação do legislador em proteger esse 
direito fundamental, que se mostra cada vez mais indispensável para os usuários da 
rede. 
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No contexto internacional, cumpre, novamente, destacar que, em 2018, entrou 
em vigor o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados Europeu, que regula o 
tratamento dos dados, bem como dispõe sobre a privacidade dos usuários na rede. 

Esse Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (GDPR), implementado na 
Europa a partir de 25 de maio de 2018, de n.º 2016/679, inovou no que tange à 
proteção de dados pessoais no mundo, uma vez que até aquele momento não existia 
uma legislação densa e abrangente sobre esse tema que pudesse ter um alcance para 
além do continente europeu. Em realidade, com a entrada em vigor do referido 
Regulamento, foi revogada a Diretiva de Proteção de Dados Pessoais (Diretiva 
95/46/CE, de 1995), que adentrava superficialmente ao cenário de processamento 
de dados no contexto europeu. 

Superada a tentativa anterior de regulamentação da temática, o novo 
regulamento europeu, já no art. 1º do Primeiro Capítulo, apresenta como objeto e 
objetivo o estabelecimento de regras e direitos relativos à proteção, tratamento e 
circulação de dados pessoais.  

Destaque deve ser dado ao art. 3º do Regulamento, no item 1, cujo texto 
estabelece que o regulamento se aplica ao tratamento de dados pessoais efetuado 
no contexto das atividades de um estabelecimento de um responsável pelo 
tratamento ou de um subcontratante situado no território da União, 
independentemente de o tratamento ocorrer dentro ou fora da União. Percebe-se, 
neste ponto, que é possível que o Regulamento tenha influência direta sobre 
empresas que estejam fora do contexto da União Europeia.  

A partir da vigência do Regulamento, as empresas que atuam atingindo ou 
utilizando, de alguma forma, os dados pessoais dos usuários, deverão seguir 
determinadas regras para coleta e utilização dos dados armazenados. Tais regras, 
por sua vez, atingem diretamente a privacidade dos usuários. 

Em linhas gerais, os navegantes da rede terão mais conhecimento a respeito 
de como serão utilizados os seus dados, uma vez que as empresas deverão utilizar-
se de linguagem acessível, explicitando de que modo os dados estão sendo coletados 
e com que finalidade serão utilizados. Nota-se, pois, que os usuários poderão, por 
exemplo, fornecer, de forma mais bem informada, consentimento sobre 
determinado termo de privacidade. 

Saliente-se, neste ponto, que o art. 4º do Regulamento, em seu item 11, define 
“consentimento” como manifestação de vontade livre, específica, informada e 
explícita, pela qual o titular dos dados aceita, mediante declaração ou ato positivo 
inequívoco, que os dados pessoais que lhe dizem respeito sejam objeto de 
tratamento. Ademais, o Regulamento também explicita as condições aplicáveis ao 
consentimento no geral, bem como trata das condições aplicáveis ao consentimento 
de crianças em relação aos serviços da sociedade de informação. 

Oportuno sublinhar, em sequência, o teor do artigo 5º do Regulamento, o qual 
apresenta os princípios relativos ao tratamento de dados pessoais, dando destaque 
ao fato de que os dados pessoais devem ser tratados de forma lícita, leal e 
transparente com relação ao titular dos dados. Destaca, ainda, que os dados devem 
ser recolhidos para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, além de ser 
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tratados de forma totalmente segura, informações estas que são mais bem 
detalhadas no decorrer do Regulamento. 

Na sequência, o capítulo IV estabelece obrigações gerais ao responsável pelo 
tratamento e subcontratante, definindo, em linhas gerais, as diretrizes e deveres que 
devem ser respeitados, com vistas a assegurar que o tratamento de dados esteja 
sendo realizado em conformidade com o Regulamento, além de tratar da 
comunicação a ser realizada à autoridade de controle e ao usuário em caso de 
eventual violação de dados pessoais. 

Verifica-se, pois, que as empresas que se utilizam da coleta de dados deverão 
agir de forma transparente, explicitando qual será o uso daquele dado coletado, 
além do fato de que o usuário terá, por si, controle da finalidade de utilização de suas 
informações pessoais, cabendo-lhe a possibilidade de oferecer consentimento 
informado e livre. 

Constata-se, diante disso, que o Regulamento, no decorrer de suas disposições, 
demonstrou preocupação com a privacidade dos usuários da rede, os quais sempre 
estiveram em uma posição de vulnerabilidade frente à coleta e utilização de seus 
dados pessoais. 

Diante disso, cumpre explicitar, de forma clara, de que modo esse 
Regulamento pode afetar diretamente os usuários da rede e as empresas que 
coletam dados, mesmo que estejam situados no território brasileiro e não na União 
Europeia. 

 

3. O impacto da legislação europeia sobre o Brasil 

De modo inicial, destaque-se que, no âmbito judicial, apesar de incipiente, é 
possível verificar a utilização do direito comparado, em especial do GDPR, mesmo 
que de forma principiológica, na fundamentação de decisões nos tribunais e, em 
especial, no Superior Tribunal de Justiça. 

Neste ponto, dá-se ênfase no voto do Ministro Relator Luis Felipe Salomão, no 
REsp n.º 1.348.532, cujo julgamento se deu no dia 30/11/2017. A controvérsia, no 
mérito, versava sobre a abusividade e ilegalidade de cláusula de contrato de 
prestação de serviços de emissão, utilização e administração de cartão de crédito 
oferecido, prevista em contrato de adesão que autorizava que o banco contratante 
compartilhasse dados dos consumidores com outras entidades financeiras. Frise-se, 
pois, que a controvérsia não se encontrava na possibilidade de compartilhar ou não 
os dados, mas sim de o consumidor poder optar, de forma amplamente consentida 
e livre, por autorizar esse compartilhamento. 

Em primeiro grau, o juízo sentenciante concluiu que a referida cláusula é 
abusiva, por afrontar, diretamente, garantias constitucionais, afirmando que não é 
possível que o fornecedor de produtos e serviços compartilhe dados do consumidor 
sem a sua prévia autorização, e, por se tratar de contrato de adesão, o consumidor 
não teria recebido a oportunidade de autorizar ou não o compartilhamento de seus 
dados. Tal entendimento foi confirmado em segundo grau. 

No julgamento do Recurso Especial, o ministro Relator deu ênfase ao fato de 
que a cláusula em referência é abusiva por não atender aos princípios de 
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transparência e confiança, os quais regem a relação consumerista no Brasil, pelo fato 
de que a exposição desses dados poderia gerar inúmeras intromissões não 
consentidas na vida do consumidor. 

Em sequência, o ministro Relator utilizou-se do direito comparado em sua 
fundamentação de voto, dando relevância ao Regulamento 2016/679 (GDPR), o 
qual, como já mencionado, revogou a Diretiva 95/46/CE. Neste ponto, convém 
realçar o trecho em referência, que se refere especificamente ao GDPR: 

“Após tormentoso processo de elaboração, em abril de 2016, o Regulamento (EU) 
2016/679 (GDPR), do Parlamento e do Conselho, é aprovado, revogando a Diretiva 
95/46/CE. Destaque-se que o art. 5º daquele documento (GDPR) consagra, entre 
os princípios fundamentais relativos aos dados pessoais, que a recolha dos dados 
somente poderá existir com fins específicos, além de estabelecer a minimização 
dos dados (apenas aquilo que for estritamente necessário), sempre para um fim 
concreto, além de estabelecer que referido processo seja transparente, leal e 
lícito. Jorge Barros Mendes, em recente artigo sobre a matéria, preceitua que, quanto 
ao consentimento, a partir do novo documento, deve ser dado de forma expressa, 
clara, de modo inteligível, de fácil acesso e numa linguagem clara. O próprio GDPR 
define o consentimento do titular de dados como uma manifestação de vontade 
livre, específica, informada e explícita, pela qual o titular dos dados aceita, 
mediante declaração ou ato positivo inequívoco, que os dados pessoais que lhe 
dizem respeito sejam objeto de tratamento" (In: Revista Luso-Brasileira de Direito 
do Consumo. vol. VII. n. 27. set. 2017, p. 22). E conclui o advogado lusitano: Esta 
alteração na forma de prestar consentimento terá como principais alterações, 
desde logo, a proibição de caixas pré-selecionadas no momento da recolha de 
dados. O titular tem de declarar de forma expressa que autoriza e permite a 
recolha e o tratamento dos seus dados pessoais. (Op. Cit. p. 23)” 

Verifica-se, da leitura da ementa acima, o destaque dado ao já mencionado art. 
5º do Regulamento Europeu, o qual assevera que a coleta de dados apenas poderá 
existir com finalidade específica, além do fato de que essa coleta deve ocorrer de 
forma transparente para o usuário/consumidor do serviço, o qual, por sua vez, deve 
fornecer consentimento livre, específico, informado e explícito. 

Não bastasse, o ministro Relator ainda fez referência a outras legislações que 
tratam de processamento e compartilhamento de dados pessoais, como o Ato de 
Proteção de Informações Pessoais, de 1º de abril de 2005, do Japão, bem como 
referenciou a proteção constitucional da privacidade nos Estados Unidos, baseada 
na quarta emenda, que garante aos cidadãos americanos que não haverá mandados 
e buscas sem que haja uma causa provável. 

Observa-se, da análise do voto supramencionado, a importância dada à 
legislação estrangeira sobre o tema, uma vez que o ministro Relator, em parte da 
fundamentação de seu voto, utilizou-se de direito comparado relativo ao 
compartilhamento de dados pessoais para justificar o seu convencimento. Diante 
disso, o acórdão, neste ponto, foi mantido, considerando ilegal e abusiva a cláusula 
ora atacada. 

Superada essa utilização do direito comparado como fundamentação de 
decisões, faz-se oportuno frisar que apesar da existência da legislação brasileira que 
trata sobre o tema em discussão, o GDPR não pode ser, simplesmente, ignorado 
pelos brasileiros. Em realidade, apesar de a legislação europeia, aparentemente, 
possuir abrangência estritamente europeia, as suas determinações também devem 
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ser respeitadas por qualquer um envolvido na transmissão de dados que tenha 
relação, direta ou indireta, com a União Europeia.  

De fato, o Regulamento abrange qualquer empresa que participe da coleta, 
armazenamento, processamento e compartilhamento de dados de cidadãos 
europeus, de modo que o simples fato de a empresa estar sediada no Brasil ou em 
qualquer outro país não a imuniza do alcance da lei. Um exemplo de situação do dia-
a-dia é de consumidores europeus realizando compras em lojas virtuais, as quais 
deverão respeitar o Regulamento ainda que não pertençam à União Europeia. 

Isso significa que as empresas brasileiras que coletam, armazenam, processam 
e compartilham dados de usuários não podem se esquivar da obrigação de conhecer 
e respeitar cada ponto do Regulamento, os quais foram brevemente detalhados no 
tópico anterior, uma vez que este lhes é completamente aplicável. Destaque-se, 
ainda, que em caso de descumprimento ou violação das previsões ali dispostas, é 
possível que a empresa seja condenada ao pagamento de indenizações e/ou multas. 

Frise-se, neste momento, as disposições previstas no Capítulo VIII do 
Regulamento, as quais se direcionam a casos extremamente graves, atribuindo 
sanções que podem vir a ser aplicadas em caso de descumprimento da normativa 
prevista no Regulamento. Oportuno sublinhar a previsão do art. 82, que estabelece 
o direito de indenização, asseverando que qualquer pessoa que sofra danos 
materiais ou imaterias decorrentes da violação do regulamento tem direito a 
receber indenização a ser paga pelo responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante por conta dos danos sofridos. Ademais, o art. 83 estabelece as 
condições gerais para aplicação de multas, que levam em consideração a natureza, 
gravidade e duração da infração, o dolo ou negligência na infração, a iniciativa do 
responsável pelo tratamento para atenuar os danos, dentre outras condições ali 
enumeradas. 

Constata-se, pois, que além de entregar indenização à vítima da violação de 
dados, em caso de esta sofrer danos materiais ou imateriais decorrentes da violação 
do regulamento, a empresa também pode vir a ser compelida ao pagamento de 
multa, em caso de violação das previsões do regulamento em si, razão pela qual se 
faz indispensável o conhecimento da Lei. Isto posto, é possível afirmar, também, que 
a possibilidade de aplicação de multas e do pagamento de indenização assegura 
maior garantia de respeito ao regulamento, que carrega como consequência maior 
respeito à privacidade dos usuários da rede. 

Neste ponto, considerando que o Regulamento Europeu possui abrangência 
territorial para além da União Europeia, podendo alcançar qualquer empresa que 
forneça produtos ou serviços para cidadãos europeus e acabe por se envolver em 
alguma etapa do processamento do dados desses usuários, também impacta 
diretamente na privacidade dos usuários da rede.  

Diante disso, percebe-se evidente impacto sobre os usuários da rede, tanto no 
Brasil, quanto nas demais nações, uma vez que lhes foram garantidos direitos 
básicos no que tange à utilização de seus dados pessoais, assegurando, ao menos 
teoricamente, maior respeito à privacidade na rede.  
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Conclusão 

No primeiro capítulo do presente trabalho, buscou-se realizar uma breve 
explanação do contexto histórico da Quarta Revolução Industrial e a importância da 
utilização dos dados nos dias atuais, bem como explicou-se, em linhas gerais, a 
comercialização e utilização de dados por parte de grandes empresas, e seus reflexos 
sobre a privacidade dos usuários da rede. 

No segundo capítulo, foi apresentada a criação de mecanismos tecnológicos 
voltados para a proteção da privacidade dos usuários na rede, bem como foi 
apresentada a evolução legislativa da temática no Brasil, com o Marco Civil da 
Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados. Ademais, destaque foi dado ao 
Regulamento Geral sobre Proteção de Dados da União Europeia, que trata da 
temática central deste artigo. 

No terceiro e último capítulo, foram apresentados possíveis impactos dessa 
nova normativa estrangeira no direito brasileiro, desde a aplicação em 
fundamentação de decisões, à aplicação no campo prático das empresas envolvidas 
na coleta, tratamento e transmissão de dados pessoais, e de que modo essa 
normativa assegura, ao menos teoricamente, a privacidade dos usuários da rede. 

Dessa forma, é possível evidenciar que a situação do uso indiscriminado de 
dados por parte das empresas que detêm esse monopólio e seus efeitos na 
privacidade dos usuários vem sendo objeto de preocupação, em grande parte dos 
países, no âmbito legal e no contexto tecnológico.  

No Brasil, o ponta pé inicial dessa regulamentação se deu por meio do Marco 
Civil da Internet e, posteriormente, por meio da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais, sendo que no âmbito internacional a normativa de maior importância é o 
Regulamento Geral sobre Proteção de Dados da União Europeia, que, conforme 
demonstrado, impacta diretamente sobre os brasileiros.  

Tais normativas tratam de um primeiro passo para que seja garantida a 
privacidade dos usuários da rede, os quais, até hoje, encontram-se à mercê da 
supremacia das grandes empresas detentoras de dados pessoais. 
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