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RESUMO

Apresenta uma análise acerca da validade do consentimento dos usuários
na utilização de seus dados pessoais por plataformas digitais frente à Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais. Para tanto, utiliza uma abordagem
didático-dedutiva, com base em levantamento bibliográfico e notícias
atuais do tema apresentado. Objetiva solucionar a questão da coleta,
tratamento e compartilhamento das informações dos internautas, os quais
se encontram submetidos às exigências das plataformas digitais e
subordinados à necessidade de inserir ao meio online, tornando a
proteção dos dados indispensável na proteção da privacidade dos
usuários. Identifica o instituto do consentimento como consequência da
falta de transparência nas ações das plataformas, no qual a lógica binária
do “take it or leave it” reflete a ausência da autonomia da vontade em
razão da assimetria de poderes entre o usuário e o agente responsável
pelo tratamento. Com efeito, define o consentimento como uma
manifestação livre do indivíduo, desde que específica e informada,
conforme a LGPD, capaz de autorizar a coleta dos dados do usuário. Em
contrapartida, constata que o consentimento nem sempre é válido, já que
os indivíduos não possuem ciência dos riscos e consequências da
declaração de vontade, além de estabelecer o consentimento como um
procedimento inócuo na proteção dos dados pessoais. Conclui que a
viabilidade de se efetivar a autonomia da vontade ao mesmo tempo em
que se protegem os dados dos usuários tornar-se-ia possível a partir da
limitação ao acesso desses dados por parte das plataformas, visto que há
uma assimetria de poderes nas relações digitais.
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