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1  Introdução

No marco dos 30 anos da promulgação do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), como 
é usual em efemérides desta natureza em nossa 
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.tradição jurídica, há lugar para um balanço sobre os 
avanços e conquistas desta legislação que, indis-
cutivelmente, transformou o mercado de consumo 
brasileiro, com significativas repercussões sociais 
e econômicas. Houve aí o papel decisivo da advo-
cacia, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da 
Defensoria Pública, de empresários e empresas, 
e dos próprios consumidores, de assegurar sua efi-
cácia e reconhecimento social.

Todavia, nesta iniciativa da Associação dos 
Advogados de São Paulo, ao publicar volume pró-
prio de sua prestigiada revista em homenagem aos 
30 anos do CDC, entendemos que o maior tribu-
to que podemos prestar é de nos concentrarmos 
no seu futuro, em especial desafiado pelas novas 
tecnologias que produzem profundo impacto no 
mercado de consumo contemporâneo, dando ori-
gem a um novo mercado de consumo digital. Em 
nossos estudos recentes sobre o futuro do Direito 
do Consumidor,1 analisamos os novos objetos do 
consumo digital, em especial a combinação entre 
produtos e serviços, produtos e serviços inteli-
gentes, os quais também denominados aqui como 
“serviços simbióticos”. Nesta oportunidade, se-
guindo a mirar o futuro, cada vez mais integrado e 
interconectado, propomos examinar alguns des-
tes desafios do novo mercado de consumo digital, 
e suas repercussões imediatas para o Direito do 
Consumidor brasileiro.

Como afirmamos, o que caracteriza o mundo 
digital de consumo é sua onipresença2 e envolvi-
mento como uma “medusa”3 na vida das pessoas 

1. Em especial: MIRAGEM, 2019b; e MARQUES; MIRAGEM, 2020, 
no prelo.
2. Veja a “ironia” brilhante dos ensaios de BAUDRILLARD, 2011, 
especialmente p. 45 e ss.
3. A figura de linguagem é de Baudrillard: “Il y a aujourd’hui 
tout autour de nous une espèce d’évidence fantastique de la 
consommation et de l’ abondance, constituée par la multiplication 
des objets, des services, des biens matériels, et qui constitue 
une sorte mutation fondamentale dans l’écologie de l’ espèce 
humaine [...] sous le regard muet d’ objets [...] de notre puissance 
médusée, de notre abondance virtuelle, de notre absence les uns 
aux autres.” (BAUDRILLARD, 1970, p. 17-18). Mais recentemente 
apareceu a figura do “enxame” digital (HAN, 2016, p. 36 e ss.).

comuns: 24 horas conectadas, sem barreiras entre 
a mídia, a mídia social e o mercado de consumo. Se 
é verdade que tudo passa a ser (ou é) consumo no 
meio digital, até mesmo as chamadas mídias so-
ciais hoje já são instrumentos de consumo, “para 
além do consumo” há um grande desafio, pois, 
como afirmou Pierre Levy, a tecnologia do digital 
provoca uma “dissolução interna” (e misturas) das 
categorias de “sujeito” e “objeto” (LEVY, 1993). 

Sobre o sujeito, hoje há uma expansão de for-
necedores, de busca, de pesquisa, de conteúdo, 
de entretenimento, de intermediação, de forne-
cimento em si, que está sendo chamada “econo-
mia das plataformas”,4 mas também o consumidor 
vira “prosumer”5 neste ambiente digital.6 Há tam-
bém o revival dos intermediários ou a valorização 
do fornecedor-“gatekeeper”, o guardião da rela-
ção de consumo ou o controlador-mais-do-que-
-intermediário,7 hoje o grande fornecedor das 
relações de consumo. Sobre o tema, já escrevemos 
acima, revisitando a teoria geral dos serviços.8 

Quanto ao objeto, destaque-se o exemplo da 
União Europeia, que está revendo toda sua legisla-
ção sobre o tema, em 2019 e 2020, pois o digital e 
a nova economia das plataformas transforma tudo 
em “objeto”, em especial os dados e informações 

4. “A digital platform economy is emerging. Companies such 
as Amazon, Etsy, Facebook, Google, Salesforce, and Uber are 
creating online structures that enable a wide range of human 
activities” (KENNEY; ZYSMAN, 2016).
5. A expressão “prosumer” foi criada por Alvin Tofler em 1980, 
no livro A terceira onda, veja MELLER-HANNICH, 2019b, p. 56.
6. Veja MELLER-HANNICH, 2019a, p. 283 e ss.
7. Sobre o revival dos intermediários e facilitadores, veja-se: 
ADAM; MICKLITZ, 2017, p. 45.
8. Veja também MARQUES; MIRAGEM, 2015.

O que caracteriza o mundo digital 
de consumo é sua onipresença e 
envolvimento como uma “medusa” 
na vida das pessoas comuns.
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. dos “sujeitos” e transforma em “acesso”/“access”/
fazeres ou função, o que antes era “mercadoria”/ 
“asset”/“produto’’ ou estrutura, desafiando nossas 
categorias de entendimento e julgamento (BUSCH, 
2018, p. 12). A nossa pergunta principal é se os 
serviços e produtos com conteúdo digital, produ-
tos e serviços “simbióticos” ou “inteligentes” desa-
fiam as definições do CDC e do Código Civil (CC) de 
2002, entre dares e fazeres e quais as consequên-
cias para a proteção dos consumidores.

O consumo digital caracteriza-se por certa 
complexidade (MIRAGEM, 2019a, p. 153 e ss.), seja 
pela inadaptação de nossos instrumentos clássi-
cos (KLEE, 2014, p. 71 e ss.), que valorizam o CDC 
como o mais atualizado documento legislativo 
sobre os fazeres e serviços em geral (MARQUES, 
2000, p. 79-122), seja porque – apesar da abundân-
cia – é perceptível a “falha ou ausência de atividade 
legislativa”, em especial pelo retardo da atualização 
do CDC no tema (o Projeto de Lei nº 3.514/2015), 
ainda não aprovada pelo Congresso Nacional. Na 
ordem jurídica brasileira, simples decreto (Decreto 
nº 7.962/2013) regulamenta aspectos esparsos do 
comércio eletrônico – aliás, de forma muito seme-
lhante ao Projeto de Lei nº 3.514/2015, e mais recen-
temente um novo decreto (Decreto nº 10.271/2020) 
com disposições aplicáveis às relações envolvendo 
países do Mercosul (MUCELIN, 2020, no prelo). Da 
mesma forma, há leis especiais, como a do cadas-
tro positivo (BESSA, 2014), e ainda leis com objetos 
mais amplos sobre as relações digitais e seus efei-
tos, como é o caso do Marco Civil da Internet (Lei nº 
12.965/2014) e da Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD – Lei nº 13.709/2019) – ainda não em vigor.

Destaque-se que todas estas leis gerais “dialo-
gam” entre si e com o CDC (MENDES, 2019, p. 255 
e ss.). Por exemplo, a Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, o chamado Marco Civil da Internet, estabe-
leceu princípios, garantias, direitos e deveres para 
o uso da internet no Brasil (KLEE; MARQUES, 2014, 
p. 469-517) e afirmou expressamente a aplicação 
do CDC às relações de consumo estabelecidas 

por este meio (art. 7º).9 Mas este diálogo das fon-
tes, pela “falha legislativa” antes apontada, não é 
simples e exige grande sofisticação pelo intérprete. 
Aqui talvez a visão do Direito do Consumidor possa 
também ajudar o Direito Privado em geral e a teoria 
do diálogo das fontes, apontar para uma harmoni-
zação de todas estas fontes. Vejamos.

2  O que são estes novos “serviços 
simbióticos” ou inteligentes?

Em seu trabalho seminal sobre a sociedade de 
consumo, Baudrillard chama atenção para a im-
portância dos produtos/“objetos” e serviços como 
“substituição remunerada” das pessoas (ou família) 
na sociedade do fim do século XX.10 O foco do re-
nomado autor é o novo “ambiente” onde estão as 
pessoas, não mais em grupos/políticos ou famílias/
nações, mas no mercado e na sociedade de consu-
mo: estão sozinhas e cercadas por “objetos” mudos. 

Aceitando o argumento de Baudrillard, no nosso 
“abundante” mundo digital atual, as pessoas con-
tinuam cercadas, mas agora de objetos “digitais”/
serviços ou “caminhos imateriais” na internet/
produtos “inteligentes”, não mais “mudos”: todos 
são “comerciais”, mesmo que em ambientes an-
tes de amizade (“social media”) (RIEFA, 2020), com 
“objetos”/apps/sites e pessoas (“influenciadores” 
(RIEFA; CLAUSEN, 2019, p. 64-74), publicidades e 
“reviewers”) “falando/comunicando/influenciando” 
ininterruptamente, 24 horas por dia, com foco 
no consumo. 

9. Assim o art. 7º, inciso XIII, da Lei nº 12.965/2014: “Art. 7º - O 
acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao 
usuário são assegurados os seguintes direitos: [...] XIII - aplicação 
das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de 
consumo realizadas na internet”.
10. BAUDRILLARD (1970, p. 17-18): “Il y a aujourd’hui tout autor de 
nous une espèce d’évidence fantastique de la consommation et 
de l’ abondance, constituée par la multiplication des objets, des 
services, des biens matériels, et qui constitue une sorte mutation 
fondamentale dans l’écologie de l’ espèce humaine...[...]...sous 
le regard muet d’ objets...de notre puissance médusée, de notre 
abondance virtuelle, de notre absence les uns aux autres”.
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.Somos “sujeitos digitais” (como sugere Teubner, 
2018, p. 155 e ss.), usando plataformas e “apps”, 
que coletam nossos dados e perfis em “big data”,11 
transformando em novos negócios/business e 
intermediando mundialmente, o que eram antes 
“desinteressadas” (LATOUCHE, 2010, p. 105 e ss.) 
caronas, hospedagem de amigos dos amigos, janta-
res, ou empréstimos e doações de objetos usados. 
Uma alegada “simplificação” de relações econômi-
cas e sociais que ocultam modelos complexos de 
distribuição de tarefas, intermediação e remunera-
ção compartimentadas e compartilhadas.

A primeira das grandes questões relacionadas 
ao consumo no mundo digital já foi bem resolvi-
da, que era a correta interpretação da noção de 
gratuidade da oferta de serviços pela internet (em 
especial frente ao art. 3º, § 2º, do CDC). O Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que “a explo-
ração comercial da Internet sujeita as relações de 
consumo daí advindas à Lei nº 8.078/90” e que 

“o fato de o serviço prestado pelo provedor de 
serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a re-
lação de consumo, pois o termo ‘mediante remu-
neração’, contido no art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser 
interpretado de forma ampla, de modo a incluir o 
ganho indireto do fornecedor” (STJ, 3ª T., REsp nº 
1316921-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26/6/2012, 
DJe de 29/6/2012).

Há neste consumo abundante digital e gratuito 
um “sinalagma escondido”, de modo que a oferta de 
produtos e serviços que não sejam necessariamen-
te rentáveis por si mesmos proporciona a atração e 
vantagens decorrentes de outros que sua própria 
gratuidade acaba promovendo. Ou seja, na prática 

“só existem três possibilidades: a) ou o servi-
ço é remunerado diretamente pelo consumidor; 
b) ou o serviço não é oneroso para o consumi-
dor, mas remunerado indiretamente, não havendo 

11. Sobre a mudança digital como uma mudança de valor dos 
“dados”, de uma economia de escassez de dados para uma eco-
nomia de plataformas, com hiperabundância de dados e big data, 
veja SCHWEITZER, 2019, p. 1-2.

enriquecimento ilícito do fornecedor, pois sua van-
tagem tem causa no contrato de fornecimento de 
serviço, que é justamente a remuneração indireta; 
c) ou o serviço não é oneroso de maneira nenhuma 
(serviço totalmente gratuito) e nem o fornecedor 
remunerado de nenhuma maneira, pois, se o fosse 
indiretamente, haveria enriquecimento sem causa 
de uma das partes”. 

Conclui-se, pois, que no mercado de consu-
mo, em quase todos os casos, há remuneração do 
fornecedor, direta ou indireta, como um exame da 
vantagem dos fornecedores pelos serviços ditos 
“gratuitos” pode comprovar (MARQUES, 2019a, 
p. 204-205). 

Uma segunda questão, relativa à publicidade, 
também já foi resolvida pela interpretação corre-
ta do art. 30 e seguintes do CDC, reconhecendo a 
vinculação das mensagens veiculadas pela internet 
(MIRAGEM, 2019a, p. 343 e ss.). 

2.1. Os novos “serviços simbióticos”/ 
“objetos” do consumo digital

A complexidade e a “dualidade”12 do desafio 
digital, como já foi identificado pelo STJ,13 não se 

12. “Há uma certa dualidade – entre o material e o digital – que 
não pode ser ignorada neste julgamento, que está de maneira 
implícita em todos os precedentes mencionados, antes e após 
a publicação do Marco Civil da Internet. Nos autos, está a se re-
mover um conteúdo digital – um conjunto mais ou menos extenso 
de bits que formam uma informação acessível via internet – e não 
os produtos propriamente ditos, fisicamente considerados, da 
plataforma mantida pela recorrente” (STJ, 3ª T., REsp nº 1654221-
SP, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2019, DJe de 
28/10/2019).
13. STJ, 2ª T., REsp nº 1.721.669-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 
j. 17/4/2018, DJe de 23/5/2018.

Somos “sujeitos digitais”, 
usando plataformas e “apps”, 
que coletam nossos dados e 
perfis em “big data”.
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. limita aos novos intermediários e às novas formas 
de oferta e contratação entre consumidores e for-
necedores no mercado de consumo, mas também 
está no resultado do novo paradigma tecnológi-
co da digitalização que significa uma “disruptiva”14 
transformação de produtos e serviços, dando cau-
sa a novos “objetos” inteligentes e digitais da rela-
ção de consumo. 

Há “especial interesse, no atual estágio de de-
senvolvimento tecnológico, os denominados bens 
digitais, também denominados digital assets ou 
digital property. Assim, por exemplo, as mensagens 
de correio eletrônico arquivadas, informações, ar-
quivos (fotos, documentos) disponibilizados em 
rede social ou em site de compras ou em platafor-
mas de compartilhamento de fotos ou vídeos, os 
softwares que contratam licença de uso on-line 
(mediante senha ou código) pelo tempo assegura-
do de fruição, ou arquivos compartilhados em ser-
viços de compartilhamento ou armazenamento de 
dados (p. ex. o armazenamento em nuvem – cloud 
computing). Há, nestes casos, interação entre a 
prestação de um serviço que poderá ser de oferta 
ou de custódia de bens digitais, espécies de bens 
incorpóreos [Uma vez bens sem existência ma-
terial, mas que podem ser objeto de direito, como 
bem ensina a doutrina. Ver, por todos: GOMES, 
Orlando. Introdução ao direito civil. 19ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2007, p. 191-192] cujo interes-
se legítimo de uso, fruição e disposição pertença 
ao consumidor. 

14. A expressão “inovação disruptiva”, original de Clayton 
Christensen em sua obra de 1997 (CHRISTENSEN, 1997), visava, 
sobretudo ao exame dos aspectos relacionados à gestão empre-
sarial e ao fenômeno da disrupção de mercados. A expressão, 
contudo, ganhou sentido mais largo pelo uso, especialmente 
relacionado às inovações decorrentes da tecnologia da infor-
mação e da internet, levando o próprio autor a revisitá-la em ar-
tigo, em coautoria, de 2015, incorporando de forma sistemática 
as inovações decorrentes deste novo paradigma tecnológico 
(CHRISTENSEN; RAYNOR; MCDONALD, 2015, p. 1-11). A utilização 
ampla da ideia de disrupção, contudo, não passou desapercebi-
da, sendo objeto de crítica mais recente daqueles que percebem 
a falta de critérios para seu emprego como causa do seu esvazia-
mento. Neste sentido: GOBBLE, p. 59-61, 2015.

Da mesma forma, a aplicação da internet sobre 
produtos e serviços permite que passem a ser-
vir a novas utilidades, especialmente ao permitir a 
conectividade de produtos, de modo que possam 
coletar e transmitir dados com a finalidade de otimi-
zar sua utilização, assegurando precisão, eficiência 
nos recursos e melhor atendimento do interesse 
do consumidor. Trata-se do que vem sendo comu-
mente denominado de internet das coisas (internet 
of things ou IoT ), e repercute nas relações de con-
sumo, tanto na redefinição do dever de qualidade 
(finalidade legitimamente esperada do produto ou 
serviço) quanto em novos riscos que eventual de-
feito da prestação pode dar causa. 

Na mesma linha, a multiplicação da capacidade 
de processamento de dados dá causa ao desen-
volvimento de softwares para interpretação de da-
dos externos ou ambientais, de modo a determinar 
a atividade consequente de objetos inanimados 
(produtos, e.g.), o que está na origem da denomi-
nada inteligência artificial (Artificial intelligence ou 
AI), e permite, inclusive, a possibilidade de autoa-
perfeiçoamento do próprio bem, a partir do uso da 
linguagem (machine learning) [Machine learning é 
um dos modos de desenvolvimento da inteligên-
cia artificial. Por intermédio da padronização de 
um conjunto de dados, ou por repetidas tentativas 
usando aprendizado por reforço, pode-se conduzir 
um software a maximizar um critério de desempe-
nho, a partir da interpretação de um determinado 
contexto, adotando a partir dali aquele significado 
para padronizar suas reações. Veja-se: ALPAIDYN, 
Ethem. Machine learning. Cambridge: MIT, 2016, 
p. 161-162]. Nesse caso, a adoção da inteligência 
artificial em produtos e serviços permite um grau 
de automatização na relação entre o fornecedor e 
o consumidor, reduzindo a interação entre ambos 
e intensificando a padronização do atendimento 
ou do fornecimento de produtos ou serviços. A re-
percussão na relação de consumo pode ser vis-
lumbrada tanto pela maior agilidade ou precisão no 
atendimento do interesse do consumidor quanto 
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.pela potencialização dos riscos decorrentes de um 
vício ou defeito na interpretação a ser feita pelo sis-
tema informatizado em relação a dados externos e 
sua resposta automatizada” (MIRAGEM, 2019b).

Se tivermos que resumir esta diversidade de 
“novos produtos e serviços” do mundo digital, 
três aspectos foram estudados (MIRAGEM, 2019a, 
p. 123 e ss.): 1. os denominados bens digitais (que 
incluem serviços digitais), em relação aos quais 
tanto a oferta e fornecimento quanto sua fruição 
supõem a existência da internet; 2. a conexão en-
tre estes bens digitais, o que vem sendo denomi-
nado como internet das coisas, que compreende 
a integração entre objetos e serviços que se rea-
lizem por intermédio deles, agregando-lhes uti-
lidade a partir de infraestrutura que permite sua 
conexão à internet; e, por fim, 3. a inteligência 
artificial, crescentemente utilizada tanto no de-
senvolvimento de produtos e serviços como tam-
bém no relacionamento entre os fornecedores e 
seus consumidores.

Relembre-se, por fim, do objeto dos serviços. 
Mister destacar que estes serviços no mundo di-
gital são múltiplos e complexos, e hoje há serviços 
conectados ou incluídos nos chamados “produtos 
digitais” ou “inteligentes”. É uma nova fase do con-
sumo, não exatamente só de serviços digitais, mas 
de produtos inteligentes (“smarts objects”), bens 
que apresentam uma nova simbiose entre produto 
e serviço, entre hardware e software, bens que in-
cluem um serviço ou conteúdo digital (“embedded 
digital content”) até chegar na Internet das Coisas 
(BUSCH, 2018, p. 14). Estamos acostumados com 
que um produto tenha o valor que o “bem” ou sua 

matéria possui, o hardware, na nova linguagem 
da informática. O novo aqui não é que os produ-
tos prestam “serviços”, até mais valiosos que os 
produtos materiais, mas sim que o produto tenha 
valor maior ou menor conforme o software (o ser-
viço ou aplicativo implantado, capacidades, utilida-
des ou chips) que possui. Realmente, os produtos 
receberam utilidades pela telefonia, pela televisão, 
pela internet. Duas consequências têm sido tiradas 
dessa nova “simbiose”, como denominou Antônio 
Herman Benjamin:15

“a qualidade do produto é redefinida, pois ele 
só tem a qualidade esperada se o software nele 
instalado funcionar e de forma coadunada com o 
hardware ou produto em si; há responsabilidade so-
lidária nessa nova cadeia de fornecimento de servi-
ço do art. 14, que inclui o produtor […]”.16

15. Assim, 2ª T., REsp nº 1.721.669-SP, Rel. Min. Herman 
Benjamin, j. 17/4/2018, DJe de 23/5/2018.
16. Assim a decisão leading case do e. STJ: “Processual ci-
vil e consumidor. Telefonia. Responsabilidade solidária entre 
as empresas fornecedoras de produtos e serviços. Existência 
de simbiose. Sistema de Pabx. Falha na segurança das liga-
ções internacionais. Risco do negócio. 1. Trata-se, na origem, 
de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com 
Consignação em Pagamento contra a Telefônica Brasil S.A., 
com o escopo de declarar a inexigibilidade da dívida referente 
a ligações internacionais constante das faturas telefônicas dos 
meses de outubro e novembro de 2014, nos respectivos valores 
de R$ 258.562, 47 (duzentos e cinquenta e oito mil e quinhentos 
e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) e R$ 687.207, 
55 (seiscentos e oitenta e sete mil e duzentos e sete reais e cin-
quenta e cinco centavos). 2. Consta dos autos que as partes 
celebraram contrato de consumo, cujo objeto é o fornecimento 
de linhas telefônicas, serviços especiais de voz, acesso digital, 
recurso móvel de longa distância DD e DDD e recurso interna-
cional, local ou de complemento de chamada, para serem utili-
zadas em central telefônica – PABX, adquirida de terceira pessoa. 
3. Conforme narrado, criminosos entraram no sistema PABX da 
empresa recorrente e realizaram ilicitamente diversas chamadas 
internacionais, apesar de esse serviço estar bloqueado pela ope-
radora. 4. A interpretação do Tribunal de origem quanto à norma 
insculpida no art. 14 do CDC está incorreta, porquanto o servi-
ço de telecomunicações prestado à recorrente mostrou-se de-
feituoso, uma vez que não ofereceu a segurança esperada pela 
empresa consumidora. 5. A responsabilidade pela reparação dos 
danos causados à recorrente não pode recair somente na empre-
sa que forneceu o sistema PABX, mas também na operadora, que 
prestou o serviço de telefonia. Ademais, o conceito de terceiro 
utilizado pelo Tribunal bandeirante está totalmente equivocado, 
pois apenas pessoa totalmente estranha à relação de direito Ô 

O novo aqui não é que os 
produtos prestam “serviços”, mas 
que o produto tenha valor maior 
ou menor conforme o software.
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. Nesta nova realidade, a aproximação dos da-
res e fazeres no mundo digital: produtos e serviços 
inteligentes passam por uma simbiose e conexão 
nunca vista, ganhando novas e impressionantes 
utilidades de consumo (MARQUES, 2019b, p. 320 e 
ss.), e repercutindo na própria divisão dos regimes 
de responsabilidade previstos pelo CDC.

A riqueza do século XXI são os “fazeres” globali-
zados, dos serviços clássicos, aos produtos imate-
riais e inteligentes, os “serviços digitais”, aos dados 
dos consumidores.17 O CDC já em 1990 aproximou 
o regime do fornecimento de produtos (“dares”) e 
de serviços (“fazeres”), garantindo sua importância 
para regular o mercado de serviços, e tratou dos 
bancos de dados negativos.

Como já escrevemos, uma “das principais re-
percussões das novas tecnologias da informação 
sobre o mercado de consumo, e sua aplicação em 
produtos e serviços, consiste na aproximação des-
tas categorias. O CDC, ao definir produto e serviço 
como objetos da relação de consumo, distingue 
claramente o primeiro como um bem, e o segundo 
como ‘qualquer atividade fornecida no mercado de 
consumo’. Em certa medida, projetam na prestação 

Ô material pode receber essa denominação. Os Hackers que in-
vadiram a central ‘obtiveram acesso ao sistema telefônico da víti-
ma’ e dispararam ‘milhares de ligações do aparelho’ para números 
no exterior. 6. Não há dúvida de que a infração cometida utilizou 
as linhas telefônicas fornecidas pela recorrida, demonstrando 
que o seu sistema de segurança falhou na proteção ao cliente. 
Assim sendo, existe evidente solidariedade de todos os envol-
vidos na prestação dos serviços contratados, permitindo-se ‘o 
direito de regresso (na medida da participação na causação do 
evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo con-
sumidor’, REsp 1.378.284/PB, Relator o eminente Ministro Luis 
Felipe Salomão. 7. O risco do negócio é a contraparte do proveito 
econômico auferido pela empresa no fornecimento de produtos 
ou serviços aos consumidores. É o ônus a que o empresário se 
submete para a obtenção de seu bônus, que é o lucro. Por outro 
lado, encontra-se o consumidor, parte vulnerável na relação de 
consumo. 8. Os órgãos públicos e as suas empresas concessio-
nárias são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes 
e seguros aos consumidores em conformidade com o art. 22 do 
CDC. 9. Recurso Especial provido” (2ª T., REsp nº 1.721.669-SP, 
Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/4/2018, DJe de 23/5/2018).
17. Assim a Diretiva Europeia nº 2019/770, de 20 de maio de 
2019, sobre certos aspectos relativos aos contratos de forneci-
mento de conteúdos e serviços digitais e suas definições.

objeto da relação de consumo, a distinção clássi-
ca entre as obrigações de dar e fazer, consagradas 
no direito obrigacional [MIRAGEM, Bruno. Direito ci-
vil: direito das obrigações. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2018, p. 165 e ss.]. Ao permitir a conectividade de 
produtos, a partir da qual passa a contar com novas 
funcionalidades – como é o caso, especialmente, 
da internet das coisas e da aplicação da inteligên-
cia artificial – passa a existir, em muitas situações, 
uma interdependência entre produto ou serviço, de 
modo que sua utilidade e valor supõe esta relação. A 
rigor, essa dependência acompanha o desenvolvi-
mento da tecnologia da informação. Conectividade 
pressupõe serviços que se realizam por intermé-
dio da utilização do produto. O modo como se dá o 
proveito do consumidor é que varia. Assim o valor 
de um smartphone estará cada vez menos na sua 
utilidade original de realizar ligações telefônicas, e 
mais na capacidade de armazenamento de dados 
e aplicações de internet que permitem a realiza-
ção de uma série de tarefas, com diferentes níveis 
de interação humana. No domínio da internet das 
coisas, a tecnologia acoplada ao produto permite 
a execução de tarefas, e desta funcionalidade re-
tira seu valor. Há situações paradigmáticas, inclu-
sive, quando o próprio fornecimento de um novo 
produto tende a depender da correta execução de 
uma funcionalidade associada a outro produto (ex. 
das impressoras 3D que produzem novos objetos). 
O mesmo se diga em relação à aplicação da inte-
ligência artificial, cujo principal aspecto distintivo 
diz respeito, justamente, à capacidade de atuação 
autônoma a partir de software para realização de 
tarefas (serviços) no interesse do usuário. A relação 
entre a noção tradicional do produto, que oferece 
toda sua utilidade ao consumidor após a tradição, 
pelo qual se transfere, usualmente, a propriedade e 
a posse, é alterada a partir deste novo paradigma 
tecnológico da sociedade da informação. A princi-
pal situação diz respeito aos produtos cuja utilidade 
suponha sua conexão a um determinado software 
oferecido pelo mesmo fornecedor ou por terceiro. 
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.Neste caso, o produto adquirido pelo consumidor 
com tecnologia da internet das coisas ou de inteli-
gência artificial, tem seu uso e fruição dependente 
do correto funcionamento do software, hipótese na 
qual, havendo falha no fornecimento deste, restrin-
ge-se sua utilidade, ou mesmo perde todo o valor. 
Isso pode dar causa a maior catividade do consu-
midor quando dependa de uma licença de software, 
ou de sua atualização, inclusive implicando na tran-
sição do modelo de negócios em relação a ‘produ-
tos inteligentes’ do novo mercado de tecnologia da 
informação, da simples compra e venda de consu-
mo tradicional, para um modelo de licenciamento 
[SCHAUBE, Renate. Interaktion von Mensch und 
Maschine..., 373] exigindo uma relação continua-
da com o fornecedor para preservar a utilidade do 
bem” (MIRAGEM, 2019a, p. 146).

Em outras palavras, há agora dependência do 
fazer, ou do software, do imaterial (dados coletados 
e um chip ou celular), que são mais valiosos que o 
produto (hardware) em si. E a conexão do produto 
com a internet (das coisas ou de inteligência artifi-
cial em produtos) acaba por aumentar esta depen-
dência e condiciona a plena utilidade esperada a 
um serviço que pode ou não ser prestado de for-
ma contínua e, como afirmamos antes, resultam na 
conclusão de uma prevalência do serviço prestado 
em relação ao produto em si, considerando que dele 
se retira a utilidade esperada pelo consumidor.18 

2.2. Do necessário diálogo das fontes na 
interpretação e aplicação das normas ao 
consumo digital

Como já afirmamos, 
“a proteção do consumidor, frente a este novo 

paradigma tecnológico, não reside exclusivamen-
te nas normas do direito do consumidor, mas na 

18. Veja-se, neste sentido, as considerações do estudo coorde-
nado pela União Europeia, sobre o desafio de atualização da sua 
Diretiva nº 85/374/EEC, sobre responsabilidade do fornecedor 
pelo fato do produto, frente às exigências da economia digital: 
EUROPEAN UNION, 2018, p. 39.

compreensão destas em comum com outras le-
gislações, como é o caso das atinentes à proteção 
de dados pessoais, à defesa da concorrência, ao 
processo civil, dentre outras” (MIRAGEM, 2019b, 
p. 17-62).

Se o objeto dos negócios jurídicos de consu-
mo atuais não são as “coisas” simples, corporais 
ou imateriais, mas sim bens digitais ou serviços 
complexos envolvendo produtos inteligentes e 
software, a complexidade destas prestações, do 
prometido e do esperado, transforma o sinalagma 
desta relação de consumo e o que é a qualidade 
da prestação, no tempo e na sua totalidade. Assim, 
vários fenômenos devem ser destacados e analisa-
dos: totalidade, cooperação, equilíbrio e conexida-
de (MARQUES, 2000, p. 79 e ss.). Outros desafios se 
avistam,19 principalmente quanto ao consentimen-
to, dados e fraudes,20 e sobre novos tipos de pu-
blicidade e marketing que os cruzamentos do “big 
data” permitem, em especial a crescente publicida-
de infantil21 na internet, os influenciadores (RIEFA; 
CLAUSEN, 2019, p. 64 e ss.) e as TVs adressáveis. 

Um estudo (BERBER; ATABEY, 2020, p. 14-38) 
sobre a “Addressable TV”22 demonstra que agora há 
um “omnichannel” marketing, que usa todas as telas 
e meios de comunicação (“cross-device media”), 
no chamado “cross-screen-approach”, pois é pos-
sível enviar publicidades “direcionadas” tanto nas 
telas móveis (celulares, tablets) e computadores 

19. Assim bem registra o relatório do Conselho de Especialistas 
em Direito do Consumidor (Sachverständigenrat für 
Verbraucherfragen – SVRV) do Ministério da Justiça e Defesa do 
Consumidor alemão publicado em: MICKLITZ; REISCH; JOOST; 
ZANDER-HAYAT, 2017, p. 9.
20. STJ, 3ª T., REsp nº 1786157-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 
j. 3/9/2019, DJe de 5/9/2019.
21. STJ, 2ª T., REsp nº 1558086-SP, Rel. Min. Humberto Martins, 
j. 10/3/2016, DJe de 15/4/2016. E, na doutrina, DIAS (2011) e 
D’AQUINO (2017).
22. A definição de “Addressable TV” é a seguinte: “Addressable 
TV is a method of delivering highly targeted advertising to 
individual households in both live and playback modes. Ads 
are delivered through cable, satellite and Internet Protocol TV 
(IPTV) delivery systems and set-top boxes”. Disponível em: www.
eyeviewdigital .com/blog/addressable-t v-watching-future-
television/. Acesso em: 2 mar. 2020.
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. em geral (“desktop”) conectados à internet, às re-
des de TV a cabo e aos streamings quanto nas TVs, 
as smart TVs (OTT) e as on-line TVs (OTV, TVs co-
nectadas à internet, CTV), que permitem que cada 
“casa/TV/Tela” receba uma outra publicidade,23 
conforme os dados coletados pela própria TV e os 
outros produtos inteligentes e “IPs” daquela família, 
agora identificáveis geograficamente e pelo perfil 
(“profiling”) para o marketing direcionado, tudo com 
um só “consentimento sequencial”.24 

Em outras palavras, há uma pluralidade de 
expectativas na prestação “inteligente” e no tempo, 
que necessitará de um necessário diálogo entre 
estas fontes (KLEE; MARQUES, 2014, p. 469-517).25 
Em especial, o diálogo das fontes do CDC, do Marco 
Civil da Internet, da LGPD e da Lei do Cadastro 
Positivo deve se dar (MIRAGEM, 2019a, p. 153 e ss.). 
O CDC, editado em 1990, e que considera qualquer 
regra específica sobre a internet, deve ser a regra 
principal. Daí a importância de sua atualização – em 
especial do Projeto de Lei nº 3.514/2015 – com a in-
clusão de novo capítulo sobre comércio eletrônico, 

23. Veja a informação da Google: “Addressable TV advertising is 
the ability to show different ads to different households while they 
are watching the same program. With the help of addressable 
advertising, advertisers can move beyond large-scale traditional 
TV ad buys, to focus on relevance and impact”. Disponível em: 
ht tps: //w w w.th ink withgoogle .com /market ing-resources/
addressable-t v-adver t is ing-personal-v ideo-exper ience/. 
Acesso em: 2 mar. 2020.
24. O estudo realizado na Turquia conclui pela necessidade de 
adaptar o consentimento a este “ecosystema” de dados e que 
também na TV “adressable” se inclui formas de “trocar” o perfil 
para “família” (SwitchInFamily) ou crianças (SwitchIN Child), pois 
são telas “familiares” e não individuais (BERBER; ATABEY, 2020, 
p. 38).
25. Igualmente: BESSA, 2014; e MENDES, 2019, p. 255 e ss.

bem como do aperfeiçoamento das disposições 
sobre práticas abusivas no mundo digital, e a pre-
visão de regras sobre a aplicação da lei brasileira 
ao comércio eletrônico internacional de consumo 
(por intermédio da alteração do art. 9º da Lei de 
Introdução às Normas de Direito Brasileiro – Lindb), 
mais adequado às características do consumo 
atual e ao novo turismo de massas.

Nos mesmos termos, destaca-se a utilidade do 
método do diálogo das fontes para correta apli-
cação do Direito a estas situações de simbiose 
tecnológica, de complexidade de casos e da multi-
plicidade legislativa de diferentes aspectos destas 
novas tecnologias. 

Destaque-se em especial recente decisão 
do e. STF que, ao suspender a eficácia da MP nº 
954/2020, que autorizava o compartilhamento de 
dados de consumidores de telefonia com o IBGE, 
acabou por reconhecer a existência de um direito 
fundamental à proteção de dados (MENDES, 2015, 
p. 182-203). O julgamento, embora não tenha ainda 
a publicação da integralidade dos votos, é exem-
plar, pois abre os olhos para a abundância de dados 
e uma nova economia que está por nascer e deve 
ser regulada.26

O plenário do STF, de forma unânime, negou 
que os dados on-line, mesmo que não sejam “da-
dos sensíveis”, uma vez na internet, tenham ape-
nas o efeito daqueles em papel. Os dados ganham 
escala, perenidade e, principalmente, possibilida-
des novas de cruzamento de big data, que antes 
não existiam. Esta decisão é um marco, na medi-
da em que faz com que não se possa mais consi-
derar a defesa do consumidor on-line do mesmo 
modo que a das relações de consumo tradicio-
nais. A igualdade é de proteção (como impõem as 
diretrizes das Nações Unidas sobre proteção do 

26. Sobre a mudança digital como uma mudança de valor dos 
“dados”, de uma economia de escassez de dados para uma eco-
nomia de plataformas, com hiperabundância de dados e big data, 
veja SCHWEITZER, 2019, p. 1-2.

Destaca-se a utilidade do 
diálogo das fontes para correta 
aplicação do Direito a situações 
de simbiose tecnológica.
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.consumidor de 2015), mas é identificado um maior 
risco de danos.27 

A decisão do caso do IBGE é um marco também 
para o diálogo das fontes, pois bem demonstra que 
tudo é consumo, e consumo é cidadania, mesmo 
durante circunstâncias excepcionais como ocor-
re por ocasião do enfrentamento da pandemia de 
coronavírus. Como afirmamos, o mundo digital 
de consumo é a “medusa”,28 onipresente tela total29 
dos cidadãos-consumidores. Daí a necessidade 
de rever as normas do CDC e sua atualização (em 
especial o Projeto de Lei nº 3.514/2015) também 
em face da LGPD e os novos desenvolvimentos do 
consumo digital.

3  Atualização do CDC para o 
mundo digital frente à nova 
economia das plataformas e à 
inteligência artificial

As iniciativas de atualização das normas de 
proteção do consumidor, inclusive já com trami-
tação prolongada no Parlamento (caso do Projeto 
de Lei nº 3.514/2015, aprovado por unanimi-
dade no Senado Federal, e hoje na Câmara dos 
Deputados), são desafiadas pela rápida trans-
formação do mundo digital. Fenômenos que se 
acentuam com a expansão do mercado digital, 
como é o caso da aplicação da inteligência ar-
tificial e do tratamento de dados, e em especial 
a importância do consumo compartilhado30 e o 
aparecimento do prosumer,31 assim como o cres-
cimento dos serviços e produtos simbióticos, 
produtos com fazeres incluídos ou inteligentes, 

27. Veja, sobre os novos danos às pessoas no mundo digital, 
RIEFA; CLAUSEN, 2019, p. 64-74; e RIEFA, 2020. Na responsabi-
lidade mais geral, veja SICILIANI; RIEFA; GAMPER, 2019.
28. A figura de linguagem é de BAUDRILLARD, 1970, p. 17.
29. Veja a “ironia” brilhante dos ensaios de BAUDRILLARD, 2011 
(1997), especialmente p. 45 e ss.
30. Veja MELLER-HANNICH, 2019a, p. 283-294. E organizado 
pela mesma autora: MELLER-HANNICH, 2019b.
31. Veja MELLER-HANNICH, 2019b.

e a chamada economia das plataformas,32 mere-
cem exame apropriado.

3.1. O diálogo das fontes do CDC com a 
LGPD: da “opacidade” à transparência de 
dados em face da inteligência artificial

Como é afirmado na União Europeia, 
“a inteligência artificial (IA) comporta uma série 

de riscos potenciais, tais como a opacidade do pro-
cesso de tomada de decisões, a discriminação com 
base no género ou outros tipos de discriminação, a 
intrusão na nossa vida privada ou a utilização mali-
ciosa [...]” (COMISSÃO EUROPEIA(2020) 65 final). 

Efetivamente, a proteção de dados pessoais 
é projeção de direitos fundamentais (MIRAGEM, 
2019a, p. 160).

A utilização crescente da inteligência artificial33 
(produtos e serviços inteligentes, internet das coi-
sas, plataformas de buscas, de intermediação, aju-
dantes virtuais, atendentes virtuais, etc.) deve ter 
reflexos na proteção dos consumidores. Não por 
acaso, ensina Hans Micklitz que, mais do que de-
finir, o importante é identificar os impactos dessas 
ações na vida dos consumidores.34 

32. Veja o artigo de KENNEY; ZYSMAN, 2016. E também ADAM; 
MICKLITZ, 2017, p. 45-102.
33. Segundo ensina Efing, “sistemas de Inteligência Artificial 
são apenas máquinas que cumprem suas tarefas conforme sua 
programação. Eles não são dotados (por enquanto) de capa-
cidade de autodeterminação moral, livre-arbítrio ou de refletir 
sobre seus atos. Não possuem consciência e são indiferentes a 
quaisquer formas de repressão. Máquinas podem ser treinadas 
para tomar decisões a partir da avaliação das opções disponí-
veis para alcançar um objetivo. Qualquer decisão equivocada 
pode gerar danos colaterais, inclusive com risco à vida humana”. 
Citando Luger, o autor ensina que hoje “inteligência artificial cor-
responde ao ramo da ciência da computação que se ocupa da 
automação do comportamento inteligente, em todas as suas ver-
tentes” (EFING; ARAÚJO, 2019).
34. Há discussões acerca do conceito de inteligência artificial. 
Por se tratar de sistemas, processos e máquinas complexas, bem 
como por envolver questões filosóficas e até mesmo médicas 
acerca do que vem a ser inteligência e o que seria artificialida-
de, temos que a sua definição é menos importante do que seus 
efeitos para fins do Direito do Consumidor. Seu funcionamento 
e sua utilidade, assim, são relevantes no que toca às consequên-
cias jurídicas de tal tecnologia (MICKLITZ, 2018, p. 13).
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. Defendemos recentemente que, se os siste-
mas “de inteligência artificial comportam riscos, 
devem existir regras claras que permitam abordar 
os sistemas de inteligência artificial de alto risco 
(como os de saúde, brinquedos, cosméticos, car-
ros automatizados, transporte, etc.) [Veja a aná-
lise de EFING, Antônio Carlos; ARAÚJO, Jailson 
de Souza.O uso dos carros autônomos, seus ris-
cos e perigos jurídicos, in Revista de Direito do 
Consumidor, vol. 126/2019, p. 81 – 102, Nov - Dez / 
2019 (DTR\2019\42433)] sem sobrecarregar as re-
gras de defesa dos consumidores, em um diálogo 
das fontes que permita combater de modo efetivo 
as novas práticas comerciais desleais, proteger 
os dados pessoais e a privacidade dos consumi-
dores, evitar o assédio e a discriminação de con-
sumo. Efetivamente, os sistemas de inteligência 
artificial usados no mercado de consumo devem 
ser ‘transparentes, rastreáveis e garantir a super-
visão humana,’ [Release do Livro Branco, acessível 
in: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ 
detail/pt/ip_20_273] mantendo os direitos huma-
nos” (MARQUES; MUCELIN, no prelo).

Há uma “opacidade” dos algoritmos, e que de-
monstra a necessidade de transparência e suas 
funções no mercado de consumo. O princípio da 
transparência está presente (veja os princípios 
da OEA)35 na legislação de proteção de dados e no 
Direito do Consumidor (art. 4º, caput, do CDC).

Chamamos atenção que traçar um perfil dos 
consumidores (perfilização ou profiling) permite 
tomar decisões automatizadas, por isso a LGPD 
afirma que tais dados são equiparados a dados 
pessoais. A LGPD não menciona a perfilização,36 e 

35. Preliminary Principles and Recommendations on Data 
Protection (The Protection of Personal Data), OEA/Ser.G CP/
CAJP-2921/10 rev. 1 corr. 1, 17 October 2011. Disponível em: 
http://www.oas.org/dil/CP-CAJP-2921-10_rev1_corr1_eng.pdf. 
Acesso em: 6 jul. 2020.
36. Veja a definição europeia no Regulamento Geral de Proteção 
de Dados, Regulamento (Ue) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 27 de abril de 2016: “Art. 4º. Definições. Para efei-
tos do presente regulamento, entende-se por: 4) «Definição de 
perfis», qualquer forma de tratamento automatizado de dados Ô 

trata apenas de dados anonimizados (LGDP, art. 5º, 
inciso III: “dado anonimizado: dado relativo a titular 
que não possa ser identificado, considerando a uti-
lização de meios técnicos razoáveis e disponíveis 
na ocasião de seu tratamento”). Porém, adverte, 
no art. 12, § 2º, que poderão “ser igualmente con-
siderados como dados pessoais, para os fins des-
ta Lei, aqueles utilizados para formação do perfil 
comportamental de determinada pessoa natural, 
se identificada”.

Aqui é importante lembrar a proibição de discri-
minação com base nos dados sensíveis (que, se-
gundo o art. 5º da LGPD, são os de “origem racial ou 
étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação 
a sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde ou à 
vida sexual, dado genético ou biométrico”), pois, se-
gundo seu art. 6º, 

“As atividades de tratamento de dados pessoais 
deverão observar a boa-fé e os seguintes princí-
pios: [...] IX - não discriminação: impossibilidade de 
realização do tratamento para fins discriminatórios 
ilícitos ou abusivos”.37

A LGPD traz claramente a noção de proteção da 
pessoa (consumidor), verdadeiro dono dos dados, 
e afirma seus princípios:

“Art. 2º - A disciplina da proteção de dados 
pessoais tem como fundamentos: I - o respeito à 
privacidade; II - a autodeterminação informativa; 
III - a liberdade de expressão, de informação, de 
comunicação e de opinião; IV - a inviolabilidade da 
intimidade, da honra e da imagem; V - o desenvol-
vimento econômico e tecnológico e a inovação; 
VI - a livre-iniciativa, a livre concorrência e a defesa 

Ô pessoais que consista em utilizar esses dados pessoais para 
avaliar certos aspetos pessoais de uma pessoa singular, nomea-
damente para analisar ou prever aspetos relacionados com o seu 
desempenho profissional, a sua situação económica, saúde, pre-
ferências pessoais, interesses, fiabilidade, comportamento, lo-
calização ou deslocações”. Disponível em: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679. Acesso 
em: 22 jul. 2020.
37. Para detalhes, veja-se: MIRAGEM, 2019c.
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.do consumidor; e VII - os direitos humanos, o livre 
desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o 
exercício da cidadania pelas pessoas naturais”.

Também o CDC, nos seus arts. 39 e 51, relaciona 
uma série de práticas e cláusulas abusivas. O art. 
4º, caput, do CDC, impõe o princípio da transpa-
rência, e seu inciso I, o reconhecimento da vulne-
rabilidade do consumidor, que não sabe se foi ou 
não discriminado, neste novo grande mercado de 
dados (MARQUES; MUCELIN, 2018, p. 393-415), daí 
a necessidade de uma equidade nova de transpa-
rência e de revisão eficiente destes algoritmos e 
seus resultados.

O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), de 
sua vez, também exige transparência (MIRAGEM, 
2019a, p. 154 e ss.), tanto como dever do “respon-
sável pela transmissão, comutação ou roteamento” 
quanto no dever de “agir com transparência e infor-
mar de modo transparente, claro e descritivo sobre 
práticas relacionadas ao gerenciamento, à mitiga-
ção de tráfego e à segurança da rede” (art. 9º, § 2º, 
inciso II, Marco Civil da Internet). O diálogo entre o 
Marco Civil da Internet e o CDC é completado pela 
LGPD, que menciona a transparência nos arts. 6º, 
inciso VII; 9º, § 1º; 10, § 2º; 40 e 50, § 2º, inciso I. 

Merece registro, ademais, a definição do princí-
pio da transparência, presente no art. 6º, inciso VI, 
da LGPD, como 

“garantia, aos titulares, de informações claras, pre-
cisas e facilmente acessíveis sobre a realização do 
tratamento e os respectivos agentes de tratamento, 
observados os segredos comercial e industrial”.

O diálogo entre estas fontes do CDC, LGPD, 
Marco Civil da Internet e Lei do Cadastro Positivo 
deixa claros os direitos dos consumidores. Note-se 

que o art. 43, § 1º, do CDC traz o embrião de um di-
reito de explicação, agora desenvolvido pela LGPD, 
ao estabelecer que “os cadastros e dados de con-
sumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros 
e em linguagem de fácil compreensão”, devendo ser 
“disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive 
para a pessoa com deficiência” (art. 43, § 6º). Isso 
significa um “esclarecimento adequado”, que teria 
o condão de assegurar os direitos à comunicação 
sobre a inclusão em arquivos de consumo, ao aces-
so, à correção, à retificação e à exclusão de infor-
mações (MIRAGEM, 2019a, p. 211). O art. 43 do CDC 
é útil hoje, pois inclui toda as formas de “arquivo” ou 
compilação de dados e em diálogo com a LGPD, 
quando esta entrar em vigor, já assegura uma boa 
proteção dos dados negativos. A Lei do Cadastro 
Positivo também menciona o diálogo com o CDC 
e a legislação de proteção de dados (MIRAGEM, 
2019a, p. 439 e ss.).

3.2. Atualização do CDC (em especial 
o Projeto de Lei nº 3.514/2015) e os 
desafios do consumo digital hoje

Se o mundo digital propõe desafios e novos da-
nos exsurgem, as Diretrizes das Nações Unidas so-
bre direitos do consumidor (UNGCP) são claras ao 
afirmar o princípio da equivalência/igualdade entre 
o consumo on-line e off line. A Diretriz 5 da UNGCP 
afirma que é expectativa legítima do consumidor 
(legitimate needs) hoje este princípio e a proteção 
da privacidade:

“( j) A level of protection for consumers using 
electronic commerce that is not less than that 
afforded in other forms of commerce; 

(k) The protection of consumer privacy and the 
global free flow of information”.

O Projeto de Lei nº 3.514/2015, de atualização 
do CDC, reforça pelo menos cinco dimensões da 
proteção de dados antes mencionadas: a auto-
determinação, a privacidade, a transparên-
cia, a segurança das informações e o combate 
à discriminação.

O diálogo entre o Marco Civil da 
Internet e o CDC é completado 
pela LGPD.
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. Ao incluir um novo capítulo relativo ao comércio 
eletrônico, já de início menciona expressamente a 
privacidade, a autodeterminação e o diálogo com 
a proteção de dados do consumidor, atendendo 
as diretrizes das Nações Unidas em seu art. 45-A.38 
Igualmente, inclui na relação de direitos do consu-
midor (art. 6º do CDC) série de direitos básicos di-
retamente associados à proteção no mundo digital, 
a saber: a privacidade, segurança das informações 
e dados pessoais (art. 6º, inciso XI), liberdade de es-
colha frente a novas tecnologias e rede de dados, 
vedada qualquer forma de discriminação e assédio 
de consumo (art. 6º, inciso XII).

Melhor seria, inclusive, que autodeterminação 
informativa, prevista na abertura do novo capítulo 
sobre comércio eletrônico, fosse ela própria rela-
cionada como direito básico do consumidor, em 
seu art. 6º, a exemplo da referência expressa ora as-
segurada pela própria LGPD. Também seria o caso 
de assegurar expressamente um direito básico dos 
consumidores à correção de seus dados pessoais, 
assim como ao bloqueio de mensagens, e de con-
firmação expressa da oferta no meio eletrônico, 
providências em acordo com o necessário reforço 
da confiança no mercado digital.

Por outro lado, note-se que o projeto de atuali-
zação do CDC cria um novo dever do fornecedor, 
de identificar vazamentos de dados, conferindo-lhe 
obrigação de “informar imediatamente às autori-
dades competentes e ao consumidor sobre vaza-
mento de dados ou comprometimento, mesmo que 
parcial, da segurança do sistema”. Guarda a regra, 
por razões notórias, semelhança ao procedimento 
já consagrado pelo Código em relação ao recall de 
produtos e serviços. Neste particular, embora não 
seja possível falar em um recall de dados, o dever 

38. “Art. 45-A - Esta seção dispõe sobre normas gerais de prote-
ção do consumidor no comércio eletrônico e a distância, visando 
a fortalecer sua confiança e assegurar sua tutela efetiva, median-
te a diminuição da assimetria de informações, a preservação da 
segurança nas transações e a proteção da autodeterminação e 
da privacidade dos dados pessoais.”

de alerta auxilia a promoção de medidas de conten-
ção dos danos, e inclusive para aperfeiçoamento 
dos sistemas de tratamento.

Não trata o Projeto de Lei nº 3.514/2015, con-
tudo, sobre a economia compartilhada e a econo-
mia das plataformas, matéria que já tem avançado 
estágio de sua disciplina em outros sistemas jurí-
dicos. Note-se que a jurisprudência já vem sendo 
confrontada com a responsabilidade do fornece-
dor gatekeeper,39 e sua participação na relação de 
consumo.40 Nos vários modelos de negócio por pla-
taforma, a intermediação do negócio, e a busca do 

39. “Código de Defesa do Consumidor aplicável na hipótese. 
Plataforma que integra a cadeia de fornecedores, pois realiza a 
divulgação de imóveis de anfitriões a si vinculados. Princípio da 
solidariedade. Consumidor que pode escolher quem irá acionar. 
Faculdade da empresa ré de ingressar posteriormente com ação 
regressiva contra a anfitriã. Responsabilidade objetiva. Exegese 
dos artigos 2º, 3º, 7º, 14 e 30 do CDC. Responsabilização cabí-
vel na hipótese. Dano moral. Configuração...” (TJSC, 3ª Câmara 
de Direito Civil, Apelação Cível nº 0301222-37.2018.8.24.0039, 
Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, j. 16/4/2019). No mesmo senti-
do: “Plataforma de serviços ré que, de toda sorte, responderia por 
promessa de fato de terceiro não realizado, nos exatos termos do 
art. 439 do CC, sem que se pudesse cogitar da escusa prevista 
no art. 440 do mesmo estatuto, quer por não demonstrada a rati-
ficação da obrigação pelo terceiro, quer porque a eventual desis-
tência do negócio, pelo terceiro, se inseriria no risco da atividade 
empresarial da demandada. Consequente responsabilidade civil 
da ré pelo ocorrido, pouco importando os motivos invocados pe-
los participantes da relação para o respectivo inadimplemento” 
(TJSP, 19ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1101154-
11.2018.8.26.0100, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 9/9/2019, 
p. 24/9/2019).
40. Assim decidiu o TJSP: “Ainda que o Airbnb não seja o efetivo 
anfitrião ou locador dos imóveis oferecidos, é dessa empresa que 
o consumidor busca a prestação do serviço que lhe garanta uma 
hospedagem tranquila, no local ali divulgado, pelo preço previa-
mente ajustado, e com a garantia da empresa de que o consumi-
dor não está sendo vítima de uma fraude ao aceitar se hospedar 
em um imóvel indicado na plataforma; logo, Airbnb responde, sim, 
por eventuais danos causados aos consumidores, incumbindo 
a ela, querendo, e se for o caso, buscar eventual reparação de 
danos causados por atos praticados por terceiros - Se o consu-
midor enfrentou problemas durante a hospedagem, a empresa 
ré tinha a obrigação de tomar as medidas necessárias para ve-
rificar o que estava ocorrendo com o hóspede, o qual contatou 
diretamente o anfitrião porque a própria Airbnb lhe deu essa 
opção para que dificuldades fossem solucionadas, em tese, de 
maneira mais rápida, em razão das alegadas milhões de hospeda-
gens que a plataforma administra” (TJSP, 30ª Câmara de Direito 
Privado, Apelação Cível nº 1009888-93.2017.8.26.0320, Rel. Lino 
Machado, j. 25/7/2018, p. 27/7/2018).
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.parceiro contratual,41 exige diligência de todos os 
envolvidos,42 inclusive pela posição do gatekeeper 
na promoção da confiança sobre a qualidade es-
perada.43 Outra possibilidade é apenas seguir a lei 
argentina e incluir, entre as “atividades dos 

41. “Responsabilidade Civil. Danos materiais e morais. Prestação 
de serviço. Locação de imóvel de temporada pela plataforma di-
gital AIRBNB. 1. Hipótese em que autora locou imóvel situado na 
Austrália, país em que iria fazer curso de inglês. Infestação do 
imóvel por percevejos, que provocou na autora reação alérgica, 
causando-lhe inúmeras erupções e feridas pelo corpo. Tentativa 
frustrada de solucionar o problema com a limpeza e desinsetiza-
ção do imóvel. Circunstância em que a autora foi obrigada a deixar 
o imóvel bem antes do término da locação. Falha na prestação do 
serviço configurada. 2. Danos materiais. Acolhimento, em parte, 
da pretensão recursal, com a majoração da indenização por da-
nos materiais para inclusão do valor total despendido pela autora 
com a locação do imóvel. 3. Danos morais. Fixação pela sentença 
em R$ 4.000,00. Majoração para R$ 10.000,00. 4. Sentença refor-
mada, em parte. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, 
em maior extensão. Recurso, em parte, provido. Dispositivo: de-
ram parcial provimento ao recurso” (TJSP, 19ª Câmara de Direito 
Privado, Apelação Cível nº 1013261-89.2017.8.26.0011, Rel. João 
Camillo de Almeida Prado Costa, j. 13/5/2019, p. 17/5/2019).
42. “Recurso inominado. Reparação de danos. AIRBNB. 
Plataforma digital que permitiu reservas para o mesmo local na 
mesma data. Infração ao dever de assistência ao consumidor. 
Reacomodação dos consumidores em outro local por inicia-
tiva própria. Reembolso que atesta fato do serviço. Imóvel lo-
cado em alta temporada. Frustração inicial da viagem de lazer. 
Responsabilidade civil por perda do tempo útil. Recurso provido 
para condenar o recorrido à obrigação de indenizar por danos 
morais” (TJSP, 1ª Turma Cível, Foro de Taubaté, 5ª Vara Cível, 
Recurso Inominado Cível nº 1006295-03.2017.8.26.0079, Rel. 
Fábio Fernandes Lima, j. 23/7/2019, p. 24/7/2019).
43. “Prestação de serviços de intermediação de hospeda-
gem – Relação de consumo – Consumidoras que encontram, no 
exterior, acomodações totalmente divergentes daquelas apre-
sentadas na plataforma da recorrente – Responsabilidade obje-
tiva da fornecedora – Fortuito interno – Risco da própria atividade 
na internet – Danos morais configurados – Transtornos incomuns 
e anormais – Angústia, aflição e desespero evidentes – Valor da 
reparação moral razoável e proporcional – Sentença mantida – 
Recurso não provido (TJSP, 2ª Turma Cível, Recurso Inominado 
Cível nº 1011124-90.2015.8.26.0016, Rel. Luís Eduardo Scarabelli, 
j. 21/6/2016, p. 21/6/2016).
44. “Consumidor – Contrato de transporte firmado através de 
plataforma digital (Uber) – Acidente causado por vício de quali-
dade do veículo que transportava a vítima – Defeito na tampa 
do porta-malas que atingiu abruptamente a cabeça da vítima 
causando lesão corporal – Responsabilidade civil da operadora 
da plataforma eletrônica uma vez integrante da cadeia de con-
sumo auferindo evidente lucro sobre a atividade de transporte 
viabilizada pelo aplicativo – Danos materiais não comprovados 
documentalmente – Danos morais reconhecidos e restritos ao Ô 

fornecedores”, a “concessão da marca”, pois é esta 
marca (Uber,44 AirBnb, BlaBlaBlacar, etc.) que cria a 
confiança do consumidor.45

Registre-se, por fim, que o Projeto de Lei nº 
3.514/2015 define regras para reforço dos cuida-
dos da informação, demonstração de manifesta-
ções de vontade e controle das práticas abusivas 
no mundo digital (MIRAGEM, 2019a, p. 153 e ss.), 
além de aspectos relativos à internacionalização 
destas relações de consumo, decisivas para as-
segurar a efetividade dos direitos dos consumi-
dores brasileiros.

4  Síntese conclusiva

O que aqui denominamos de “serviços simbió-
ticos”, produtos que incluem um serviço, produtos 
e serviços inteligentes, pode ter muitas denomina-
ções,46 e o importante é a certeza da análise dos 
desafios que impõem à efetividade do Direito do 
Consumidor. Realmente, as transformações causa-
das pelo consumo digital e as relações de consumo 
estabelecidas pela internet merecem o olhar atento 
do intérprete, e inclusive fomentam a atualização do 
Direito, pela articulação das várias fontes normati-
vas que confluem para o consumo digital: o próprio 
CDC, o Marco Civil da Internet, a LGPD e outras nor-
mas especiais.

Ô sofrimento com a lesão corporal sofrida (corte na região da 
sobrancelha agravado pelo processo de tratamento a que se su-
jeitou a vítima) – Dano estético não demonstrado – Arbitramento 
da indenização em R$ 12.000,00 – Sentença reformada em 
parte – Recurso parcialmente provido” (TJSP, 1ª Turma Cível, 
Recurso Inominado Cível nº 1014379-51.2018.8.26.0016, Rel. 
Rogério Marrone de Castro Sampaio, j. 26/4/2019, p. 26/4/2019).
45. Veja na Argentina a conhecida definição da Ley nº 24.240, 
de 1993: “Artículo 2º  — PROVEEDOR. Es la persona física o 
jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera 
profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, 
montaje, creación, construcción, transformación, importación, 
concesión de marca, distribución y comercialización de bienes 
y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo 
proveedor está obligado al cumplimiento de la presente ley”.
46. Sobre a polêmica em relação à divisão realizada pela direti-
va sobre compra e venda e a diretiva sobre conteúdo digital na 
Europa, veja-se: FAUST, 2018, p. 99 e ss.
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. A disciplina das relações de consumo na inter-
net passa pela distinção entre o novo, que exigirá 
inclusive atualização legislativa (assim o Projeto de 
Lei nº 3.514/2015, em tramitação na Câmara dos 
Deputados após aprovação unânime do Senado 
Federal), e aquilo que será atuação diligente e cons-
trutiva do intérprete, atualizando o sentido e alcance 
das normas legais em vigor. Para tanto, o exame das 

categorias afirmadas pelo Direito do Consumidor 
nestes 30 anos desde sua promulgação mere-
cem atenção e visão de futuro do jurista brasileiro. 
Deve-se lançar o olhar não apenas à resolução de 
disputas e conflitos, mas sobretudo a como preve-
ni-los, reduzindo os riscos que, em razão das novas 
tecnologias e da internet, acompanham as próprias 
vantagens oferecidas ao consumidor. 
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