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Prefácio

Sérgio Ribeiro da Costa Werlang*

As novas tecnologias têm tido várias consequências na vida das pessoas, 
no trabalho, no consumo, no lazer. Regulação e novas tecnologias contém 
textos que foram escolhidos por três professores da FGV Direito Rio: Ar-
mando Castelar Pinheiro, Antônio José Maristrello Porto e Patrícia Regina 
Pinheiro Sampaio. Os três são especialistas em regulação econômica.

Este livro traz um panorama dos problemas regulatórios que as novas 
tecnologias suscitam.

Ivar Hartmann introduz o tema. Começa por argumentar que uma 
comparação com o direito ambiental não é procedente. No direito am-
biental, há proibição de diversas atividades, baseadas no princípio da 
precaução. Como o risco de atividades que deteriorem o meio ambiente 
pode ser catastró!co para a vida na Terra, simplesmente opta-se por proibir 
tais atividades. Hartmann argumenta persuasivamente que tais riscos, no 
caso das novas tecnologias, não são nem de perto comparáveis, de modo 
que não se justi!ca simplesmente proibir por completo alguma atividade.

Assim, inovações não devem ser coibidas a priori. A partir disso, vai 
mais ao cerne da questão: como regular as plataformas, que são mercados 
de dois lados? Hartmann observa que as plataformas têm efeitos de rede 
– quanto mais participantes houver, mais interessantes !cam os serviços 

* Economista e ex-diretor do Banco Central do Brasil. Professor da Fundação Getulio 
 Vargas (FGV).
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8 Regulação e novas tecnologias

oferecidos pelas mesmas. Numa linguagem econômica, as plataformas 
exibem externalidades de rede positivas. Por isso, justi!ca-se a regulação 
econômica do setor. Por !m, o autor nota que grande parte do problema 
é o uso dos dados pessoais e sugere que isso tem de ser regulado tendo-
-se em mente a concorrência, o que traz o conceito de interoperabilidade 
forçada pelo regulador (que será trazido de novo mais adiante por Carol 
Elizabeth Conway, ao discutir a regulação das !ntechs pelo Banco Cen-
tral do Brasil). Esse texto pode ser visto como uma grande introdução 
conceitual ao tema.

No texto seguinte, Luca Belli vai estudar a estrutura em si da regula-
ção. Para isso, ele vai analisar as plataformas de internet e sua regulação. 
Em um trabalho bastante detalhado, Belli observa diversos aspectos da 
regulação. Ressalto aqui a cuidadosa explicação de como os dados pessoais 
são coletados e utilizados. A conclusão que Belli tira de vários exemplos é 
que a autorregulação vai ter papel importante na regulação dessas platafor-
mas. Ou seja, as próprias plataformas acabarão tornando-se reguladoras 
elas mesmas. Um exemplo é a exclusão de mensagens falsas que Donald 
Trump divulgou sobre a eleição norte-americana do ano passado ter sido 
fraudada. A eliminação dessas mensagens foi feita sem haver orientação 
ou norma que obrigasse as diversas plataformas a fazê-la. O texto de Belli 
é realmente instigante, mas acho que nem todos os problemas regulatórios 
poderão ser resolvidos dessa forma. Pode ser que a regulação de fake news 
tenha em boa parte de se sustentar em autorregulação.

No entanto, a regulação do uso de dados pessoais parece ser numa 
direção oposta: de solução centralizada. É desse aspecto que o capítulo 
seguinte, de Carol Elizabeth Conway, trata. Conway vai nos levar em uma 
viagem histórica para entender como as !ntechs são e foram reguladas pelo 
Banco Central do Brasil, mantendo o caráter de inovação e promovendo 
a competição no sistema !nanceiro. Ela é muito feliz ao mostrar como 
o Bacen conseguiu regular aspectos complicadíssimos que a tecnologia 
!nanceira digital traz, sempre no intuito de aumentar a competição. Entre 
outros fatores, comenta muito sobre a interoperabilidade entre diversos 
participantes do mercado e termina por mencionar o mais novo pilar 
regulatório: o sistema !nanceiro aberto (open banking). Essa é, a meu 
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 Prefácio 9

ver, a solução que se tornará o padrão para a regulação do uso de dados 
pessoais. Em particular, como Hartmann deixa claro em sua introdução, 
do ponto de vista econômico faz-se essencial cuidar do dado pessoal. 
Deixe-me esclarecer.

Os conglomerados !nanceiros são altamente regulados. Ao mesmo 
tempo, empresas não !nanceiras, como as que atuam no varejo, têm uma 
vasta rede de negócios ancilares, e seu modelo de negócio está justamente 
em aproveitar-se das informações cruzadas sobre os clientes dessa rede 
de negócios. Este é o modelo chinês – dos ecossistemas digitais de varejo. 
Conglomerados com grande presença de atividades online passam a com-
prar total ou parcialmente outras empresas digitais e utilizam os dados 
dos clientes destas em suas outras atividades. Pela externalidade positiva 
de rede, isso acaba por aumentar sua rentabilidade.

Além disso, os dados pessoais também são usados em diferentes pla-
taformas digitais, as quais são pouco ou não reguladas. Ou seja, enquanto 
o Bacen está regulando o uso da informação para permitir a competição 
entre !ntechs e grandes bancos, as empresas não !nanceiras ainda podem 
usar os dados pessoais de modo pouco ou nada regulado. Quem tiver 
qualquer dúvida a respeito, basta ver a descrição dada por Belli, em seu 
texto neste livro, de como aparelhos aparentemente inocentes que temos 
em nossas casas estão constantemente coletando informações e repassando 
não só para o fabricante, mas também para terceiros.

A seguir, temos o capítulo elaborado por Daniel Dias, que se concentra 
em analisar a responsabilidade civil em três áreas: a Lei Geral de Processa-
mento de Dados (LGPD), o comércio eletrônico (cujos aspectos tributá-
rios serão vistos no capítulo escrito por Gustavo Fossati) e os provedores 
de postagens de terceiros. É um texto bem elaborado e com conclusões 
objetivas sobre o estado da arte no nosso direito nesses aspectos. Ressalto 
aqui a LGPD, lei esta que veio, entre outros aspectos, trazer a de!nição 
precisa dos direitos de propriedade dos dados pessoais – estes pertencem 
ao indivíduo que os gerou. Essa lei é a base para que a regulação do open 
banking exista.

No capítulo !nal, Gustavo Fossati discorre sobre como deve ser feita a 
tributação do comércio online de bens e serviços e dos bens digitais. Men-
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10 Regulação e novas tecnologias

ciona a guerra de competências entre estados e municípios para tributar os 
itens mencionados. Sugere a adoção de um imposto sobre valor agregado 
(IVA) geral (mais ou menos na linha da proposta de Bernardo Appy, que 
está na Câmara dos Deputados), que englobaria ICMS, ISS, PIS/Co!ns e 
IPI – embora Fossati não tenha mencionado este último explicitamente 
em seu texto. A vantagem dessa uni!cação seria permitir ao Brasil seguir 
a sugestão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), que ainda está em discussão.

Em resumo, este livro traz grandes contribuições que nos ajudam a 
compreender a essência por trás da regulação dessas novas tecnologias. 
Seria interessante estudar, num próximo volume, a regulação do uso dos 
dados pessoais. Como estender a ideia que o open banking traz para em-
presas e conglomerados não !nanceiros?
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Apresentação

Armando Castelar Pinheiro 
Antônio José Maristrello Porto 

Patrícia Regina Pinheiro Sampaio

Esta obra traz uma coletânea de textos sobre o tema da regulação do uso 
das novas tecnologias da informação, as quais têm transformado radi-
calmente o mundo em que vivemos. São textos escritos por professores 
especialistas nos temas e que irão compor o cabedal de conhecimento 
construído no âmbito do Projeto de Difusão de Conhecimentos em Di-
reito, Economia e Justiça (DEJ).

O DEJ tem por objetivo apresentar, provocar e disseminar re"exões 
acerca da relação entre direito e economia aplicada à atividade jurisdi-
cional. Sua atuação é dada por meio de atividades de ensino e pesquisa 
conduzidas pela FGV Direito Rio em parceria com tribunais e suas escolas 
judiciais. Este livro faz parte do esforço de expandir a abrangência aca-
dêmica do projeto, com a !nalidade de trazer novas temáticas essenciais 
para a sociedade e, consequentemente, para as re"exões jurídicas. Dessa 
maneira, espera-se que os escritos constantes desta obra ajudem a dar 
e!ciência e objetividade ao debate em curso sobre os con"itos regula-
tórios existentes no âmbito da absorção dessas novas tecnologias pela 
sociedade brasileira.

Ao !nal da leitura dos capítulos, acreditamos, será possível melhor 
avaliar a complexidade e a interdisciplinaridade dos temas aqui abarcados, 
que bem ilustram quão difíceis são as questões ligadas à regulação das 
novas tecnologias. Por outro lado, também se poderá perceber que há 
bastante re"exão sobre como avançar nessa seara.
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12 Regulação e novas tecnologias

Por tudo isso, e pelo esforço realizado para coligir em texto tantas 
re"exões de tão alta qualidade, registramos nossos mais sinceros agradeci-
mentos aos autores dos textos aqui compilados, que aceitaram gentilmente 
nosso convite para fazer parte desta nova empreitada acadêmica do projeto 
Direito, Economia e Justiça. Esperamos que suas contribuições gerem 
diversos novos estudos e inspirem novos debates e re"exões.
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