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Segurança Digital: Europa aplicou mais de 272 milhões em multas desde a entrada em vigor do
Regulamento Geral de Proteção de Dados (“GDPR”).

Desde que entrou em vigor, o Regulamento Geral de Proteção de Dados já originou cerca de 272,5
milhões de euros em coimas na Europa, além de mais de 281 mil notificações enviadas aos órgãos
reguladores dos estados-membros.

O levantamento foi feito pela sociedade internacional de advogados DLA Piper e demonstra a efetividade
com que o GDPR é tratado na Europa e as altas penalidades para quem descumpre as normas de proteção de
dados.

Em Portugal, as coimas aplicadas perfizeram o valor de 424 mil euros, sendo reportadas em 2020 o total de
301 violações de dados à Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD). A Itália é o Estado-Membro com
maior volume total de coimas aplicadas, sendo 69,3 milhões de euros ao longo dos dois anos de vigência das
penalidades.

A multa mais alta relacionada ao GDPR foi imposta à Google pela autoridade francesa, decorrente de supostas
violações ao princípio da transparência e falta de consentimento válido, no montante de 50 milhões de euros.

Trata-se de um prenúncio do que está por vir no Brasil, sendo que a partir de agosto de 2021 será permitida a
penalização de eventuais infratores da Lei Geral de Proteção de Dados por parte da autoridade nacional de
proteção de dados, recomendando-se a imediata adequação por parte de todos aqueles que tratam dados de
pessoa física.

Fonte: Jornal Económico; Mobiletime

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/regulamento-da-protecao-de-dados-gerou-mais-de-272-milhoes-de-euros-em-multas-na-europa-694111
https://www.mobiletime.com.br/noticias/19/06/2020/google-conselho-de-estado-frances-confirma-multa-de-50-milhoes-de-euros/#:~:text=O%20Conselho%20de%20Estado%20franc%C3%AAs,prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20dados%20do%20pa%C3%ADs.


Criptomoedas: Banco Central Europeu estuda a criação do Euro Digital

A Comissão Europeia está a analisar, juntamente com o Banco Central Europeu a criação do euro digital,
como forma de “complemento das soluções de numerário e de pagamento”, visando fortalecer o euro a
nível mundial.

Segundo a Comissão Europeia, “um número crescente de bancos centrais no mundo está a examinar a
possibilidade de introduzir moedas digitais dos bancos centrais e, embora os bancos já tenham acesso ao
dinheiro do banco central em formato digital através das suas reservas, a nova tecnologia abre a
possibilidade de uma moeda digital de retalho que seria diretamente acessível às famílias e empresas”.

A ideia ganhou força no âmbito europeu por conta da digitalização do setor de banca e do surgimento das
criptomoedas. O BCE formou um grupo de trabalho sobre o tema, que identificou como potencial
benefício para a criação do euro digital o apoio a digitalização da economia da UE. De acordo com o
grupo de trabalho do BCE, “um euro digital poderia também mitigar parcialmente os desafios do declínio
observado nas relações bancárias correspondentes nas transações transfronteiriças, resultante da
racionalização de custos pelos bancos, expectativas regulamentares e mudanças na forma como este
serviço é prestado”.

Diante disso, a CE e o BCE irão em conjunto prosseguir nos esforços para assegurar um “setor financeiro
digital europeu forte e vibrante e um setor de pagamentos bem integrado para responder às novas
necessidades de pagamento na UE”.

Lembre-se que no final de setembro de 2020 a Comissão Europeia propôs a “primeira legislação
comunitária sobre ativos digitais, mais conhecidos como criptomoedas, por meio do denominado
Regulamento sobre Mercados em Criptomoedas.

Fontes: Jornal Económico

https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/bruxelas-estuda-com-bce-introducao-de-euro-digital-para-complementar-numerario-690299


Business Litigation: LGPD é utilizada por trabalhadores contra seus empregadores.

Após pouco mais de 04 (quatro) meses de sua vigência, a LGPD já tem sido utilizada por empregados
para fundamentar processos contra seus empregadores. Nesse sentido, segundo pesquisa encomendada
pelo Valor Econômico e produzida pela Data Lawyer, até novembro de 2020, a LGPD já aparecia em 139
ações trabalhistas, que totalizavam o valor de R$139 milhões de reais.

A maioria das ações se refere a forma com que os dados dos empregados eram armazenados e utilizados
pelos empregadores e ao direito de transparência. Como exemplo, podemos citar o processo nº 010
0903-15.2020.5.01.0026, em trâmite perante a 16ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em que uma ex-
funcionária da empresa Pró-Saúde, de São Paulo, solicitou na justiça o acesso aos seus cartões de ponto,
sob a argumentação que o documento pertence à trabalhadora e, com base na LGPD, ela deve ter a posse
e ciência do seu conteúdo. Além do controle de ponto, a ex-funcionária solicitou o termo de compensação
de jornada de todo o seu contrato.

Também à discussões acerca dos “novos” modelos de aulas gravadas e das possíveis violações aos
direitos da personalidade. No presente caso, a “professora alega (processo nº 0100797-
30.2020.5.01.0551) que há, no caso, violação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pelo número
de aulas semanais, já que alunos de diferentes turmas estariam tendo acesso ao conteúdo. Sobre o uso de
material didático e vídeos gravados em plataforma da escola, afirma que em nenhum momento a
universidade se comprometeu por escrito a segurança dos dados.”

Lembramos que o empregador possuí direito ao armazenamento dos dados dos seus empregados, desde
que consubstanciados em alguma autorizadora da LGPD, devendo, contudo, adotar política de
privacidade que garanta proteção e acesso aos titulares.

Fonte: Valor Econômico

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/01/20/trabalhadores-usam-a-lgpd-para-buscar-direitos-na-justica.ghtml


Recuperação de Empresas: O que é a Bazuca Europeia e o Fundo de Recuperação da UE.

Conhecido como “a bazuca europeia”, o fundo de recuperação da UE visa apoiar a retomada do
crescimento econômico dos estados-membros, dando complemento a política iniciada por meio do
programa Europa 2020.

O montante total do Fundo de Recuperação são 750 mil milhões de euros.

Segundo o primeiro-ministro de Portugal e presidente do Conselho da União Europeia, António Costa, “a
bazuca vai servir para implantar grandes reformas estruturais. O Serviço Nacional de Saúde, a habitação,
a administração pública, a criação de grandes projetos industriais e a digitalização são as áreas
prioritárias sobre as quais incidirão as reformas estruturais do programa de recuperação financiado pelo
dinheiro europeu”.

Mais da metade dos valores da “bazuca europeia” será entregue a fundo perdido, tendo o escopo de
garantir uma rápida recuperação após a crise gerada pela Covid-19.

Portugal se beneficiará de 45 mil milhões, sendo 30 mil milhões de euros do orçamento para os próximos
sete anos, a que acrescem 15,3 mil milhões de euros em subvenções, havendo ainda a possibilidade de o país
pedir empréstimos, se o desejar.

Por conta disso, surge no horizonte novas oportunidades de investimentos para aqueles que desejam abrir ou
expandir seus negócios para a Europa, gozando de benefícios que outrora seriam inimagináveis.

Fonte:. Jornal de Negócios

https://www.jornaldenegocios.pt/podcast/o-dinheiro-da-europa-descomplicado/detalhe/o-que-e-a-bazuca-europeia-e-o-fundo-de-recuperacao-da-ue

