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1. iNVKODucAo

(1).C6digo de Defesa do Consumidor, de 1990, resultado do comando
do art. 48 dos Atom das Disposig6es.Constitucionais Transit6rias, e o Superior
Tribunal de Justiga estao.ligados.peso destino, pols ambos foram criados pda
Clonstituigao da Repablica;.de 1988. A a6irmagao do direito do consumidor
e sua importancia no Brasil contemporaneo devcm muito ao Tribunal da
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Cidadania. Foio Superior Tribunal de Justiga, com suas decis6es de cider
(/ending cases dos saudosos Ministios Silvio de Figueiredo Teixeira: e Ruy
Rosado de Aguiar Jr.,: para sitar alguns dos Brandes Ministros da Corte),
que emprestou decisivo auxilio para assegurar a efetividade do C6digo. Dai
a homenagem sempre merecida a estes grander Ministros e aos atuais, mui-
tos autores de importantes reflex6es doutringrias, homo Antonio Herman

Assam ensinou no e.; STJ: "Dircito do consumidor.: Filmadora. Defeito da: Mer-
cadoria. Responsabilidade da empresa nacionalda mesma marfa (Panasonic).
Economia globalizada. Propaganda. Protegao ao consumidor. Peculiaridade da
esp6cie. Situag6es a ponderar nos castes concretos. Nulidade do ac6rdio estadual
rejeitada, porque suGlcientemente fundamentado. Recurso conhecido e pro③do
no m6rito, por maiaria. 1 - Se a economia globalizada nio mats tem fronteiras
rigidas e estimula e favorece a livre concorr&ncia, imprescindivelque as leis de
protegao ao consumidor ganhem maier expressao em sua exegese, na busca do
equilibrio: que deVe reger as relag6es juridical, dimensionando-se, inclusive, o
tatar risco,:inerente a competitividade do com6rcio e dos neg6cios mercantis,
sobretudo quando em escala internacional, em que presented empresas pode-
rosas, multinacionais, com flliais em vfrios parses, sem falar nas vendas hole
efetuadas pelo processo tecno16gico da informftica e no torte mercado consu-
midor que representa o nosso pals ll - O mercado consumidor, nio hf coma
negar, v6-se hoje 'bombardeado ' diuturnamente por intensa e hfbilpropaganda,
a indufir a aquisigao de produtos, notadhmente os sofisticados de proced6ncia
estrangetra, levando em linda de conta diversosfatores, dentre os quaid, e com
relevo, a respeitabilidade da marci. 111- Se empresas nacioniis se beneficiam
de marcas mundidlmente conhecidis, incumbe-lhes responder tamb6m pdas
defici&ncias dos pro.dutos que anunciam e comercializam, nio sends razofvel
destinar-se ao consumidoras consequ&ncias negativas dos neg6cios envolvendo
objetos defeituosos"(Resp 63.981/SP, Rel. Min. Silvio de Figueiredo Teixeira,
j. 04.05.2000) (TEIXEIRA, Silvio de Figueiredo (chord.). Comenfdrfas ao lzovo
C6d&o Civ{/. Rio de Janeiro: Forense, 2011).
Assam ensinou no e. STJ: "Seguro. Inadimplemento da segurada. malta de paga-
mento da 61tima prestagao. Adimplemento substantial. Resolugao. A companhia
seguradora nio pode dar por extinto o contrato de seguro, por feta de pagamento
da 61tima prestagao do pr&mio, por tr&s raz6es: a) sempre recebeu as prestag6es
com atraso, o que estava, alias, previsto no contrato, sendo inadmissivel que
apenas rejeite a prestagao quando ocorra o sinistro; b) a segurada cumpriu subs-
tancialmente com sua obrigagao, nio sends a sua malta suHiciente para extinguir
o contrato; c) a resolugao do contrato deve ser requerida em juizo, quando seri
possivelavaliara importancia do inadimplemento, su6lciente para a extingao do
neg6cio. Recurse conhecido e provide" (Resp 76.362/MT. Rel. Min. Ruy Rosado
de Aguiar, D/ 1.'.04.1996). Nefse sentido: AGUIAR JtlJNIOR, Ruy R6sado de.
A boa-fina relagao de consumo. Revisfa de I)ireffo do Cons minor, Sio Paulo,
v. 14, p. 20-27, abr. 1995.
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BENJAM1007. nt6nio Herman et a]. C6dlgo deDl€Hesa do Co/zsumfdar. Sio Paulo:

SANSEVEmNO, Paulo de Tarso Viera. Pri/zr@io da rep rnfao fZzfqgxu/. Sio Paulo:

Entry outm$ ANDRIGHI, Fatima Nancy. Clitisulas gerais e a protegao da pessoa.

2008. P. 289 295. vo (org.J. Ofreifd avi/ cozzfemporaneo. Sio Paulo: Atlas,
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(...) a exploragao comercialda internet sujeita as relag6es de con-
sume da[advindas a Lei n:' 8.078/90 je que] o cato de o servigo
prestado peso prov&dor de servigo de internet ser gratuito nio
desvirtua a relagao de consumo, bois o terms 'lmediante remune-
ragao': contido no art. 3.', $ 2.', do CDC, deve ser interpretado de
forma ampla, de modo a incluir o ganbo indireto do fornecedor
(STJ, Resp 1.316.921/RJ, 3.' burma; Rel.. Min. Nancy Andrighi, j.
26.06.2012, OJe 29.06.2012).

Mesmo que tudo deja (e 6) consUmo, "para a16m do consumo" hf uM
grande desafio, pris, como afirm6u Pierre Levy, a tecnologia do digital
provoca uma "dissolugao interna" (e misturas) das categorias de "sujeito" e
"objeto'lP Sobre o su/elmo, hoje hf uma expansao de fornecedores, de busca,
de pesquisa, de conteado, de entretenimento, de intermediagad, de forhe-
cimento em si, na que este sendo chamada 'bconomia das plataformas':
mas tamb6m o consumidor lira "prosumer"l' Dense ambiente digital e,
para alguns, pode merecer menos protegao. Quanto ao oQefa, destaque-se
o exemplo da Uniio Europeia, que este revendo toda a sua legislagao sabre
o fema, em 2019 e 2020, pois o digitale a nova economia das plataformag
transforma judo em "objeto'l em especial os dados e informag6es dos
"sujeitos': e transforms em "acesso"/dress/fazeres ou fungao, o que antes
era "mercadoria/produto"/esse.f ou estrutura, desaflando nossas categofias
de entendimento e julgamento. ':

Data relevfncia de dots aspectos principais do mundi digital, e
maid particularmente do mercado de consumo digital: 1) os servigos e
produtos com conteQdo digital, produtos e servigos "simbi6ticos" ou
I'inteligentes': que desaHam as definig6es do CDC e do C6digo Civil de
2002, entre dares e fazeres; e 2) o revival dos intermedifrios ou a valori-
zagao do fornecedor-gatekeeper, o guardiao da telagao de consumo ou o

9

1'0

LEVY. Pierre. As tecnologias da intelig&ncia. Tradugao Carlos da Costa. Rio de
Janeiro: Ed. 34, ]993.
A expressao prosz4mer foi criada por Alvin. Taller em 1980, no livvo A ferreira
otzdci. Veda MELLER HANNICH, Caroline. WarzdeJ der Verbrczzz/ferro/fen: Das
Recht der Verbraucher und Prosumer in der Sharing Economy. Berlin: Duncker
& Humbo[t, 20 ] 9. p. 56.
BUSCH, Christoph..Wandlungen des Verbrauchervertragsrecht auf dem Weg
zum digitalen Binnenmarkt. In: ARTZ, Markus; GSELL, Beale (Hrsg.) . Verbrazz-
cherverfragsrec/zf und d gila/er Bitznenmarkt. Tiibingen: Mohr, 2018. p. 12.
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controlador-mais-do-que-intermedifrio,:: hoje o grande fornecedor das
relag6es de consumo, na chamada economic das plataformas.l;

O :consumo digitalcaracteriza-se por certa complexidade,'' deja pda
inadaptagao de nossos instrum6ntos clfssicos,'s que valorizam o CDC como
mais atualizado documento legislativo sobre os fazeres e servigos em gerd,ia
deja porque - apesar da abundfncia - 6 perceptivela "falha ou aus6ncia de
atividadelegislativa ': em especialpelo retardo da atualizagio do CDC no temp
(o Projeto de Lei3.514/2015) ainda nio apr(i'ada belo Congresso Nacional. Na
ordem juridica brasileira, simpler decreto(Decreto 7.962/2013) regulamenta
aspectos esparsos do com6rcio eletr6nico - alias, de forma muito semelhante
ao Projeto de Lei3.514/2015 e maid recentemente um novo decreto (Decreto
l0.271/2020) com disp6siq:6es aplicgveis a$ relax:6es envolvendo parses do
Mercosul.i7 Da meslna forma, hileii especiais, como a do cadastro positivo, '*
e ainda leis com objetos maid amplos sobre as relag6es digitais e seus efeitos,
homo 6 o caso do Mlarco Civil: da Internet (Lei 12.:965:/2014), e a I,ei Geralde
Protegao de Dados L'LGPD (Lei 1.3.709/2019) - ainda nio eih vigor.

.&. ....; I : ..I ' '. :.. va
:j
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Sobre o revival d6s intermedifrios e "facilitadores'l Veja -se: ADAM, Leonie;
MICKLITZ, Hang:WIVerbraucher uhd Online Plattfoniien. In: MICKLITZ=

Hans-Wolfgang; REISCH, Lucia A.; J00ST, Gesche; ZANDER-HAYAT, Helga
(Hrsg.). Uerbrauc/zerrec/zf 2.0: Verbraucher in der digitalen Welt. Baden Baden:
Nomos, 2017. p. 45.

KENNEY. Martin; ZYSMAN,.John. The Rise of the Platform Economy. Issues,
H XXXll, n. 3, Spring 2016..Disponivel em: https://issues.org/the-rise,of-the-
platform-econoihy/. Acesso eh: 15 abr. 2020: 'IA digitalplatform economy is
emerging. Companies such as Amazon, Etsy, Facebook, Google, Salesforce, and
User are creating online structures that enable a Wide range ofhuman activities':
MIRAGEM, Bruno. Curio de diref to do co/zsumidor. 8. ed. Sio Paulo: RT, 2019:
p; 153:e ss.

KI,EE, Antonia Espindola Longoni. CoMdrcfo e/efrtinico: Sio Paulo: RT, 2014. p.

MARQUES: Claudia Lima. Proposta de uma teoria geraldos servigos com base
no C6digo de Defesa do Consumidor - A evolugao das obrigag6es envolvendo
servigos remunerados direta ou indiretamenfe. Ae&jsfa del)ireifb ;io Conkumfdor.
Sio Paulo, v. 33, p. 79-122, 2000.

MUCELIN, Guilherme. ]nf]u&ncias do Mercosu] na protegao do consumidor
no com6rcio eletr6nico no Brasil: comentirios acerca de conteddos normativos
do Decreto n..7.962/2013 e do DecreED n. l0.271/2020. Revisfa de Z)/reifo do
Cqnszzmidor,.v. 129, 2020.

BESSA, Leonardo Roscoe. Cadasfrapos/fil/o: comentfrios a Lei 12.414, de 09 de
junhode2011. SaoPaulo:RT,,2014. . , , ; ..1

e ss
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Destaque-se que today wsas leis gerais "dialogam" entre si e coM o
CDC."9 Por exemplo, ;a Lei12.965, de 23 de abril de 2014, o chamado Marco
Civilda Internet, 6uou principios, garantias, direitos e deveres para o uso da
internet no Brasil:' e a6Jrmou expressamente a aplicagao do CDC is relag6es
de consumo estabelecidas por esse mqio (art. 7).:: No entanto, esse dialogo
das fontes, pda "falha legislativa" antes apontada, nio 6 facile exide grande
sonlsticagao pele int6rprete e magistrado. Aqui talvez a visio do direito d(2
consumidor possa tamb6m ajudar o direito privado em gerd.

2. CONSUMO.DIGITAL:NOVOSSUJEITOS/
INTERMEDIARIOS E:0BJETOS, SZRVIQOS E .
PRODUTOSINTELIGENTES ,

a' :}.+

Em .seu trabalho seminalsobre a sociedade de consumo, Baudrillard
chama atengao para a importancia dos produtos/"objetos" e servigos como
"substituigao remunerada" das pessoas (ou familia) na sociedade do fim do
s6culo XX.22 O taco do renomado autos 6 o novo "ambiente" onde estio as

pessoas, nio maid em grupos/Politicos ou familial/nag6es, mas no mercado
e na sociedade "de consume": estio sozinhas e cercadas par "objetos" mudos.

19 MENDES, Laura Schertel. O diflogo entre o Mii'co Civildalnternet e o C6digo
de Defesa do Consumidor. In: MARQUES, Claudia Lima(coord.) Dfreffoprlvado
e desenvolvimenfo eco/z6mico; estudos da Associagao Lush-.Mena de Juristas
(DUV) e da Rede Alemanha Brasil de Pesquisas em Direito do Consumidor.
Sio Paulo: RT, 2019. p. 255 e ss;
KLEE, Antonia Espindola Longoni; MARQUES, Claudia Lima. Os direitos do
consumidor e a regulamentagao do uso da internet na Brasil: converg6ncia no
direito is informag6es claus e completas nos contratos deprestagao de servigos
de internet. In: SALOMAO, George; LEMON, Ronaldo(coordl). Marco Civ / da
/rzferzzef. Sio Paulo: Atlas, 20] 4. p. 469-517.
Assam, o art. 7.', Xlll, da Lei 12.965,2014: ':Art. 7.' O acesso a internet 6 essencial
ao exercicio da cidadania, e ao usufrio sio assegurados os seguintes direitos:(...)
XllJ - aplicagao das normasde pr6tegao e defesa do consulfiidor.nas relag6es
de consume realizadas na internet ':

BAUDRILLARD, Jean. I,asociefddecomommatfon cit.,p. 17 18: "11yaaujourd'hui
tout autor de nous une espdce d%vidence fantastique de la consummation et de
I' abundance, constitute parka multiplication des objets, des services, des biens
mat6riels, et qui constitue une forte mutation fondamentale dens IZcologie de
lbspice humaine...(...)...sous le regmd muet d ' objets...de notre puissance h6dus6e,
de notre abundance virtuelle, de notre absence ies Uns:auX .aytfes':

2Q

21

22:
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Aceitando o argumento de Baudrillard, no nosso "abundante" mundo
digital atual as pessoas continuam cercadas, mas agora de(ibjetos "digitais"/
servigos ou "caminhos imateriais" na internet/produtos "inteligentes'; nio maid
"mudos": todos sio "comerciais': mesmo que em ambjentes antes de amizade
(social media),:; com "objetos"/Apps/Sites e pessoas("influenciadores';:' publi-
cidades e reviewers) "fdando/comunicando/influenciando" ininterruptamente,
vinte e quatro horas por dia, com.taco no consumo. Somos "sujeitos digitais"
(conforme Teubner):s usando platdormas e "apps" que coletam nossos dados e
perfis em bfgdafa,26 transformando em novos neg6cios/business e intermediando
mundialmente o que eram antes "desinteressadas":' caronas, hospedagem de
amigos dos amigos, jantares, ou empr6stimos e doag6es de objetos usados.

Destaque-se que a atividade legislativa na Uhiio Europeia sobre o fema
digital 6 grande nos dltimos anon a assinalar o desafio que esse consumo
digital representa. Em 2019, a Diretiva 2019/770 do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 20 de maio de 2019, sobre certos aspectos relatives
aos contratos de fornecimento de conteQdos e servigos digitais; a Dire-
tiva 2019/771 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de
2019, relativa a certos aspectos dos contratos de compra e venda de bens,
que altera o Regulamento (UE) 2017/2394; e a Diretiya 2009/22/CE, que
revoga a Diretiva 1999/44/CE, incluindo os bens com servigos anexos; e o
Regulanlento (UE) 20i9/11SO do Parlamento Europeu e do Conselho, de
20 de junho de 2019, relativo a promogao da equidade e da transpar6ncia
para os utilizadoreS profissionais de servigos de intermediagao em linha
(regulando tanto os "buscadores" como as plataformas de intermediagao

23.'

24:

2'5

26

RIElIA, Christine. Beyond e-commerce: some thoughts on regulating the disruptive
eject of social(media) commerce. Re fsftz de Direifo do Colzsumidor,,v 128, 2020.

RIEFA, Christine; CLAUSEN, Laura. Towards Fairness in Digital Influencer '
Marketing Practices. EuC]W], - Jour/za/ ofEuropea/z Consumer and ]14arkef I,aw,
v. 2, P. 64 74, 2019. .. .

TEUBNER, Gunther. Digitale Rechtssubjekte. Arc;zfv des Cfvi/fsfisc;ze Praxis
AcP, v. 218, p. 155 e ss., 2018.
Sobre a mudanga digital coma uma mudanga de valor dos "dados': de uma
economia de escassez dedados para uma economia de plataformas, com hipera-
bundfncia de dados e b data, veja SCHWEITZER, Heike. Digitale Platformen
als private Gesetzgeber: ein Perspektivwechselfur die europaische "Plattform-
-Regulierung ': ZEUS, v. 1, p. 1:2, 2019.
LATOUCHE, Serge. Sorfir de /a soci6fd de cohsommaffon. Paris: LLL, 2010. p.
105ess. I.,.;: :;:''::: , ;; : ;:.L

.i

27
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sfricfo sezzsu, em especial as do consuhio colaborativo, s/faring:eco?zolmy ou
economia das plataformas).:' ;

A primeira das grander quest6eg relacionhdas ao c6nsumo no mundo
digitalja foibem resolvida, que era a correta interpretagao da nogao de gra-
tuidade da oferta de servigos pda internet (6m especialem race do &t. 3.', S
2.', do CDC) . Hf nesse t:onsumo bbundante digitale gratuito um "sinalagma
efcondido ': de modo que a oferta de produtos e servigos que nio sejair
necessariamente rentfveis por si mesmos proporciona atragao e 'vantagens
decorrentes de outros que sua pt6pria gratuidade acaba promovendo. Por-
tanto, na prftica,

i;r '

(...) s6 existem tr6s possibilidades: a) ou o servigo 6 remunerado
diretamente peso consumidor; b) ou o servigo nio 6 oh4roso para
o consumidor, mas reinunerado indirdtamente, nio. havendo
enriquecimento ilicito do fornecedor, pris o seu enriqueC:imento
tcm causa no contrato de; fornecimento de serVigo, causa esta que 6
justamente a reMuneragao indireta; c) ou(i servigo nio 6 oneroso de
maneira nenhuma(servigo totalmente gratuito) e nem o fornecedor
remunerado de nenhuma maneira, pols, se o fosse indiretamente,
haveria enriquecimento sem causa de uma das;panes. Conclui-se,
pois, que no mercado de consumo, em quake todos os cason, ha
remuneragao do fornecedor, diretA ou iiidireta, homo um Bxame
da vantagem dos fornecedores pelts servigas datos "gratuitos" pride
Comprovar.29 ; "

.j '

Uma segunda questao, que diz respeito a publicidade, tamb6m ja foi
resolvida pda intepretagao correta dos arts. 30 e seguintes do CDC,-reco-
nhecendo a vinculagao das mensagens veiculadas pda internet.;' Cutnpre,
desse modo, explorar as solug6es a novos problemag que surgem da realidade
negocia] pda internet, cuja importancia indica que brCvemeHte devei'i6 ser
objeto de exame pelo Poder Judicifrio. }'" :

29:

30

A/FELLER:tItAN:NICH,:, 'Caroline. Wafzdei der Merbrau/ferro//en;;: Das :Recut der
Verbraucher und Prosumer in der Sharing Economy cit., p. 13 e ss. ;
MARQUES,Claudia Lima. Art. 3.'. In: MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN,
Antonio Herman de Vasconcelos; MIRAGEM, Bruno. Comenfdrfos ao C6dfgo
de D(:leia do Consumidor. Sio Paulo: RT, 2019. p. 204-205.
MIRAGEM, Bruno. Curse de direfto do colzsumfdor cit., p. 343 e ss.
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2.1. Desafios das rela€6es deconsumo nasplataformas: fornecedor-
-gatekeePereconsumidor'frost/mer , : : , .

-f

" Resp 2316 921/RJ, 3.' Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.06.2012, Z)le
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estabelecidas no espago vrtualnao faz com que escapem da aplicagao de
normal de ordem ptlblica, entre as quads, quando se irate de rQlag6es de
consume, destaca-se ;o CD;C.

Em seu relat6rio para o governs da Alemanha, Caroline A4eller-Han-
nich analisa de modo exaustivo a jurisprud6ncia demi sobr6 o tema d
.destaca que o maior problema do consumo (e do proszzmer) na economia
colaborativa 6 a malta de transpar6ncia que prejudica a prevengao de danoi
aos consumidores e dificulta ao consumidor saber a queen recorrer no casa
em que venha a sofrer prejuizos em razio da contratagao.;* A pergunta,
nesse contexts, 6: quem seriam os verdadeiros fornecedores e o consumidor
de cada ,casa?

Conforme ja escrevemos,;9 entre as vfrias transformag6es que o desen-
volvimento tecno16gico e das comunicag6es vem operandi na sociedade de
consumo .contemporanea" este o surgim:ento da;denominada economia do
compartilhamento, tamb6m conhecida coma consumo colaborativo. Elsa
economia dita do compartilhamento :(s/kari/zg ecollolny) concebe novos
modelos de neg6cio nio mais concentrados na aquisigao da propriedade
de bens e na formagao de patrim6nio (individual), mas no uso em comum
- por vfrias pessoas interessadas - das utilidades oferecidas por .um mesmo
bem.'' A estruturagao desses neg6cios ganha forma pda internet e se df tanto
sob o modelo peer-to-peer (P2P) quanto pelo modelo bz4sfness-to-business
(B2B), ou sqa, entre pessoas nio profissionais e entre empresarios. Ha
vfrias formal de interpretar o fen6meno. Desde uma interpretagao com
6nfase econ6mica, que df conta de uma redugao de custos e otimizagao de
recursos em razio do compartilhamento, at6 uma interpretagao cultural,
que identifica Hesse novo modelo favorecido pda .internet uma genuina

38

39

MOLLER:HANNICH, Car61ihe. Mendez der \zerbtdu/i&ffo7Zcn:, Dis :Recut der
Verbraucher und Prosumer in der Sharing Economy .cit., p. 98- '
MARQUES, Claudia Lima; MIRAGEM, Bruno. Economia do compartilhamento
deve respeitar os direitos do consumidor. 2015. Disponfvelem; w\w.concur.com.
for/2015-dez-23/garantias-consumo economic-compartilhamento respeitar-di-
reitos-consumidor. Acesso em: 9 jun. 20] 7.
MARQUES, Claudia Lima. Coll/7azzfa no comdrcio e/efr6nlco eaprofef'2o do con-
sumfdor: um-estudo dos neg6cios jurfdicos de consume no com6rcio :eletr6nico
cit., P. 32 e ss.:
MELLER HANNICH, Caroline.Economiacompartilhadaeprotegao doconsumidon
In: MARQUES, Claudia Lima(chord.). Dfreffoprfl.'ado e dAelzvoZvimmto econ6mfm:
estudos da Associagao Luso-Alemi de Jurista$(DUV) e da Rode Alemanha-Brasil
de Pesquisas em Direito do Consumidor, Sio Paulo: RT, 2019. p. 283 e ss.

40

41
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inspiragao de reagan ao consumismo e adesio ao consumo sustentivel.42
Por outro dado, tamb6m serve para.viabilizar o acesso a bens e utilidades
de maior cusco (a exemplo do car-s/zarfng), mediante precisa definigao das
necessidades a serem sati$feitas (transporte eventual) e o disp6ndio apenas
daquilo que for utilizado(mensalid4de, gasolina. utilizada. de. um local a
outro, sem pagar estacionamento).

Muitos setores da economia sio profundamente afetados por elsa nova
forma de oferecer e consumir produtos e servigosno mercado; como 6 o
caso do transporte. de pessoas, ou a locagao de autom6veis,43 e o comparti-
Ihamento de veicujos, a hospedagem turistica, a utilizagao de ferramentas,
entre outros. Quem opts pele compartilhamento, de um dado, quer fruir da
maior'utiljdade possive] dos bens de sua propriedade, e ser remunerado por
lsso, em carfter eventualou nio. Por outro dado, quem procure usar os bens
sem adquiri:los visualiza a oportunidade de investir apenas o necessfrio para
satisfazer sua Decessidade momentanea, abrindo mio de imobilizar parte de
deus recursos: em bens que. de;que tara uso apena$ eventualmente. A tend6n-
cia 6 de franca expansao, $ossibilitada pda criatividade e aesenvo1;4mento
de novak plataf ormas de neg6cios na'internet pglas denominadas empresas
scarf- ⑥s, reconhecidas :pele estruturagao de modelos de neg6cio inovadores
em.diversos s6tofes. '

Em todos.eases casos este presente o fen6meno da conexidade contra-
tual,a e se. deve. perguntar, justamente, se podem ser caracterizadas come
... ;- :lecidas. entre quem desqa contratar arelag6es de consume aquelas estab ' : '"'''"-'---
utilizagao e o outro que oferece e compartilha o uso de um bem, mesmo
nio sends um.empresario ou profissianal que realize a atividade de modo

I)rganizado A16m disso, situag8es jf:conhecidas de pessoas comuns que
langam mao, de modo espontaneo e eventual, da internet para vander coisas
usadas. A rigor, essas situa$6es em que nio este presente uma organizal;ao
proHlssiona], ou o exercicio habitual da atividade para.a obtengao de ucm
naoseconsideramrelag6esdeconsumo. ' ' "' ""';

''.: 'l.:,. 11;! q '

'\ . ; ;..:JP it

b.-: #''l- ' :.

::''

j .: i.::'".:.:. .. ' ..::' ':.- lil
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43 LATOUCHE, Serge. Sorfir de /a socfdff de consommafio/z cit., p. 105 e ss.

SaOSSET ITURRASPE Jorge. Confrafos carl os: grupos y redes de contratos.
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Destaque-se, contudo, que today essay situag6es de consumo colaborativd
pda internet utilizam plataforma digitalmantida por algu6m que se disp6e
a viabilizar espago ou instrumento de ofeHa por interm6dio de um sf te ou
aplicativo. O Site ou aplicativo atua nio apenas coma um facilitador, mas
tamb6m como aquele que torna vigvele, por vezes, estrutura um determinado
modelo de neg6cio. Em outros termos, o site ou aplicativo permits o acesso
a h⑩/away e se coloca como guardian desse acesso, um gatekeeper("guardiao
do acesso") que assume o dever, ao oferecer o servigo de intermediagao ou
aproximagao, de garantir a seguranga do modelo de neg6cio, despertando
a confianga getal ao tornf-lo disponivelpela internet. No direito brasileiro,
estario qualificados indistintamente como provedores de aplicag6es de
internet, de at:ordo com a definigao que estabeleceu o art. 5.', Vll, c/c o art.
15 da Lei 12.965/2014. Exide a norma que se constituam na forma de pessoa
juridica, exercendo a atividade de maneira organizada, profissiohalmente e
com bins econ6micos. , .. :

E aconfianga no meio oferecido para as trocab e &t)mpartilhamentos a
base do comportamento das panes, leValldo-as a aderir ad modelo de neg6ci6
e, por intenn6dio de determinada plata6orma(fife otiaplicativo), manifestar
a vontade de celebrar o neg6cio. Exide-se dado dominio de Certas informa-
g6es sobre quem se disp6e a oferecer o bem para uso c6mpartilhad6, ou as
caracteristicas do produto ou servigo ofertado, ou daqdele que pretende obter
a contraprestagao em dinheiro, a segurarlga sabre ;o modo coma se viabiliza
o pagamento. Nesseg cason, poderao participar, inclusive, outfos agentes,
homo aqueles que administram os meios de pagamehto para adiihpl&mento
do contrato(arranjos eletr6nicos de pagamento come o Paypal, cait6es de
cr6dito etc.), ou ainda seguradores, no cano em que a plataforma se disp6e a
garantir certos interesses das pessoas envolvidas no neg6cio. E;o cato noti-
ciado peta imprensa britinica em:2014, sobte empresa atudnte no comliar-
tilhamento de casas e acomodag6es para interessados (-Airbnb), e qub, ap6g
a ma publicidade realizada por inquilinos desonestos que causaram danos
aos donor dos im6veis locados, promoveu o aumento do valor da cobertura
de seguro de danos em favor dos locadores nessas situag6es como modo de
atrair«novosintele$sados.4s: . ;:. ' ':.::; , :: :;

Nesses castes, os deveres de lealdade sio exigiveis de todos, mas a per-
gunta que surge 6 quaid posigao daquele que organiza e mant6m o sire ou o

45 Conforme informagao da reportagem publicada na edigao do jbrnal londrino
.F/ze Observer, na edigao de ] 2 out. 2014, Tech monthly: sharing economy: ③orld
of sharing, p. 14.
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aplicativo de internet, e que ddselnpenha elsa atiVidade com carfter econ6-
mico, remunerando-se direta (por percehtuald6s valores contratados ou por
taxas fixas) QU indiretamente(por publicidade ou formagao e negociagao de
banco de dados, por exemplo). O dever dense guardiao (gafbkeepec guardian
do acesso) sera o de garantir a seguran€a do meir negocialoferecido, em uma
esp6cie de responsabilidade em rede (network /gabi/ify), cuja exata extensao,
contudoj serf deHinidA caso a caso, conforme o nivelde intervengao que tcnha
sobre o n:eg6cio. A economia do corhpartilhamento 6 economia, bzzsiness,
custa algo, ha presenga de um consumid(it. Hf situag6es em que po.derf haver
responsabilidade do intermediador pda satisfagao do dever principalde pres-
tagao do neg6cio objeto de intermediagao com o consumidor. Entretanto, na
Major parte das vezes, aquele que apenas aproxima e intermedeia o neg6cio
deverf garantir a seguranga e con6lahga no meio oferecido para realize-lo,
nio respondendo, necessariamente, pdas prestag6eS ajustadas entre panes.

O crit6rio para a exatd distingao dessas situag6es reside no pr6prio con-
te6do do servigo ofertado peso site ou aplicativo de internet, ao qual, coma
regra, uma vez viabilizando a oferta de produtos e servigos no mercado de
consumo, atraia incid6hcia do C6digo de Defesa do Consumidor e caracteriza
aquele que o explora come fornecedor de serVigos.(art. 3.'). Contudo, para
caracterizar-se o vicio ou defeito do servigo, como 6 pr6prio ao sistema de
responsabilidade do fornecedor, deverf ser determinado de antemio quais
os fins (art. 20) ou a seguranga (art. 14) que legitimamente seriam esperados
pelts consumidores46 com relagao ao servigo oferecido por aquele que explora
o site ou aplicativo que promove a intermediagao entre as panes.

Tratando-se de servigos de intermediagao, portanto, nio bastard a qua-
liHicaq:ao daquele que a promove com fins econ6micos como fornecedor. A
exata medida da responsabilidade daquele .que explora o site ou aplicativo
que viabiliza o cgnsumo colaborativo mediante compartilhamento de bens
e servigos deriva da confianga despertada - e data necessidade da precisa
deflnigao de:vicio ou defeito da prestagao -, o que dependera do exame casa
a caso, do modelo de neg6cio organizado a partir do sire ou. aplicativo.

O desenvolvimento de fires e aplicativos que promovam alternativas de
consume compartilhado de bens e servigos associa-se, em gerd, ao melhor
interesse do consumidor, uma vez que permitem uma melhor utilizagao de
produtos e servigos e, ao mesmo tempo, podem 6omentar a concorr&ncia com
setores organizados da economia, melhorando suas praticas. Tratando-se de
servigos oferecidos no mercado de consume, hf incid6ncia da legislagao de

46
MIRAGEM, Bruno. Czzrso de dfreffo do consumidor cit., 5. ed., p. 532-533
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protegao do consumidar. Uma pergunta final que traduz as di6lculdades de
lidar com as inovag6es trazidas pda internet diz respeito a necessidade de
regulagao especifica, ou nao, dessas vfrias situag6es de compartilhamento.
A questao tem maior destaque, n8turalmente, quando se concerH& a servigof
cuJ a prestagao se d&, na economia tradicional, sob d regime regulado - caso da
po16mica entre o aplicativo Uber e os servigos de taxi. A nosso ver, contudo,
o: reconhecimento da aplicagao do CDC a oferta de aplicag6es de internet em
gerd(art. 7.', Xlll, da Lei 12.965/2014 - March Civil da Internet) 6, por si,
uma garantia aos consumidores de produtos e servigos, inclusive nos modelos
de consumo colaborativo em que aquele que promote a intermediagao atua
pro6lssionajmente. Nesses termos, deve'se ter em conta que o excesso: de
regulamentagao especi6lca e difusa pode inibir a formagao de um ambiente
seguro para inovagao. Deve o CDC aplicar-se em dialogs com o Marco Civil
da Internet e outras fontes, para assegurar a adequada protegao da confianga
despertada pdas novas tecnologias, como 6 o casa das situag6es de consume
colaborativo desenvolvidas por interm6dlo da internet. :

2.2. O consumidor ogafekeeper-controladoreoproszimer: controle
6 a shave do fornecimento de produtos e servigos "indiretos"
nasplataformas . .

Note-se que a prestagao de servigos ou a oferta de bens (materiais e
imateriais) podem ser realizadas por interm6dio de uma plataforma digital,
at6 por pessoas que nio atuam necessariamente coma pronissionais, nem
se organizam sob a forma empresarial. E o caso daquele que deseja alugar
um dos c6modos da sua casa, pOr temporada, para um casa] de turistas, ou
o que divide o uso do seu autom6velou de certas ferramentds com outras
pessoas intel'essadas, visando repartir os custos dessa utilizagao ou mesmo
ser remunerado e obter certo lucre dessa atividade. Aqui hf a presenga
entio do "ofertante-consuhiidor-nio prdfissional" ou prosume7', como 6
denominado internacionalmente, um civil ou consumidor que atravessa
o limite para ser "produtor" ou ofertat prddutos e servigos aos "clfssicos'
consum:iclores.47

Classificar esse ofertahte "nio proHissional" como consumidor 6 dificil,
pols 6 o fornecedor-aparente perante o consiJmidor clfssieo, mas tamb6m
coma fornecedor sfricfo sense, aind& mais considerando a forma do gatekeeper.
Sobre o tema jf escrevemos:

47 M]ZLLER-lIANNICli[, Caro]ine. Waned/ der Uerbrczzz7zerro/Zell: Das Recut der
Verbraucher und Prosumer in det Sharing Economy cit., P. 17.
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.49

Assim, MARQUrespelaudis almaos dRA(lIEumBruno Economia do compar-

so
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compartilhamento (risco-controle, mats do risco-proveito) aparecem de
forma destacada na economia do compartilhamento, pris em contratos
de consumo temps "quase" dais copsumidores realizando uma relagao de
consumo totalmente controlada(e desenhada, do encontro, is informag6es
prestadas, ao tipo de execugao, de entrega e de pagamento, ao contrato e suas
clfusulas ou "polfticas" e "praticas") peso fornecedor "aparente/oculto ': o
aplicativo. Aqui ha confianga no fornecedor aparente(ou principal, que tenta
ser "oculto '! mas que 6 a "marfa" do neg6cio compartilhado, nome e marca
que o consumidor "conhece" e confia), o aplicativo, e nas caracteristicas do
neg6cio, que ele controla totalmente.s' Tamb6m na Lei Geralde Protegao de

5:1 Assim a decisio do STJ para com6rcio fisico; "Recurse esfecial. Agro de inde-
nizagao. Danes material e moral. Relagao de consumo. Defeito do produto.
Fornecedor aparente. Marca de renome global. Legitimidade passiva. Recurso
especialdesprovido. Insurg6ncia recursalda empress r6. Hip6tese: A presente
controv6rsia cinge-se a definir o alcance da interpretagao do art. 3 .' do C6digo
de Defesa do Consumidor, a fim de aferir se na exegese de referido dispositive
contempla-se a figura do fornecedor aparente - e, consequentemente, sua res-
ponsabilidade , entendido como aquele que, sem ser o fabricante direto do
bem defeituoso, compartilha a mesma marca de genome mundialpara comer-
cializagao de deus produtos. 1. A adagio da teoria da apar&ncia peta legislagao
consumeriita conduz a conclusio de que o conceita legaldo art. 3.' do C6digo
de Defesa do Consumidor abrange tamb6m a figura do fornecedor aparente,
compreendendo aquele que, embora nio tends participado diretamcnte do
processo de fabricagao, apresenta-se come talpor ostentar Dome, marco ou
outro sinalde identificagao em comum com o bem que foifabricado por um
terceiro, assumindo a posigao de realfabricante do produto perante o mercado
consumidor. 2. O fornecedor apareate em prol das vantagens da utilizagao
de marca internacionalmente reconhecida, nio pode se eximir dos anus da{
decorrentes, em atengao a teoria do risco da atividade adotada pele C6digo
de Defesa do Consumidor. Dessa forma, reconhece-se a responsabilidade
solidfria do forneccdor aparente para arcar com os danos causados pelos bens
comercializados sob a mesma identificagao (nome/marca), de modo que Testa
configurada sualegitimidade passiva para a respectiva aWaD de indenizagao em
razio do cato ou vjcio do produto ou servigo. 3. No presente caso, a empresa
recorrente deve ser caracterizada coma fornecedora aparente para fins de
responsabilizagao civilpelos danos causados pda comercializagao do prbduto
defeituoso que ostenta a marca Toshiba, ainda que nio tenha fido sua fabricante
direta, pois ao utilizar marca de expressaa global, inclusive com a insergao da
mesma em sua razio social, beneflcia se da confiahga previamente angariada
por elsa perante os consumidores. E de rigor, portanto, o reconhecimento
da legitimidade passiva da empresa r6 para arcar com os danos pleiteados na
exordial. 4. Recurse especialdesprovido" (STJ, Resp 1.580.432/SP, 4.' Turma,
Rel. Min. Marco Buzzy, j. 06.12.2018, 1)/e 04.02.2019).



Cap. 18 . DESAF]os DO ST] E o FUTURO po DIREITO.E)o CONSUMIDOR,NO BRASIL 1495

Dados aparece a Hlgura do ToperqdQr" e do "controlador':s:. O Regulamento
europeu 2019/1150s; prefere usar a expressao gerd."intermediador" e "faci-
litador" de novos modelos de neg6cio, que nos parecem fracas demais para
essen intermediarios, que influenciam predominantempnte - ou controlam
mesmo - o neg6cio de consumo. ..

Se pud6ssemos criar uma figura de linguagem para descrever esse
neg6cio, serra do cflice, em que o consunidor e o fornecedor aparente
estio coda um em um lado da borda do alice e 6 o fornecedor "conhecido/
oculto" e principal, o aplicativo que desenha a base do cflice, que constr6i
o "caminho" do neg6cio, abre ou nio a porta para amboy (gatekeeper) ocu-
parem suas posig6es negociais e ainda a forma de "preencher" o cglice com
o consume (sqa transporte de um lugar a 6utro, o aluguelde uma casa na
praia, o fornecimento de refeig6es, o aluguelde uma bicicleta ou carro. . . para
o consumidor compartilhar).

Ponies de Mirandajf ensinava que o cliente-contratante no contrato de
transporte, hole o consumidor, pretende o que chamou d$ "ciclo elaborativo
do resultado'ts' Essa visio holistica das expectativas legitimas e finalidades
pode ser projetada sabre o consumo digitale atil, hoje para de6lnir quem 6
o fornecedor na economia das plataformas, e que nio parece ser o proszzmer:
6 aquele que controla o "ciclo elaborativo do contrato de consumo ': into 6,
o gatekeeper. Sua nio responsabilizagio teri que ser regulada por lei, pris,
quanto maid controlar, inais deverf responder, e as situag6es cinzentas -
mesmo com o Marco Civilda IntCrnetss -, se nio aprovada a atualizagao do
CDC (PL 3.514/2015) com normas claus para a disciplina dotema no mundo
digital, trario inseguranga e disputas judiciais cada vez mats frequentes.

52

53

MENDES, Laura Schertel; DONEDA, Danilo. Reflex6es iniciais gabe a nova Lei
Geralde Protegao de Dados. Revfsfa de Direffo do Consumidor, Sio Paulo, v. 27,
n. 120, p. 469-483, nov./dez. 2018.
O Regulamento 2019/1150, de 20 de junho de 2019, 6 sobre os "utilizadores
pronlssionais" de servigos de intermediagao em linha, sabre economia do com-
partilhamento. Veja o relat6rio da Comissio e do Parlamento, disponivel em:
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/201706091PR77014/
sharing-economy-parliament-calls-for-clear:eu-guidelines.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Trafado de d£reffo pr/dado.
Atualizagao Bruno Miragem. Sio Paulo: RT, 2012. v. 46, P. 64.
LIMA, Cintia Rosa P. A responsabilidade civil dos provedores de aplicagao de
internet por conteddo gerado por terceiro antes e depois do Marco Civil da
Internet (Lei n. 12.965/14). Revisfa da FaczzZdade de Dire/to (USPS, v. 110, P.
155-176,2015. :. :: ; ' ''
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3:. OS NOVOS "OBJETOS" E "SERVE(;0S SIMBl6TICOS"
DO CONSUMO DIGlrlAL

A complexidade e a "dudlidade"s' do desafio digital, homo jf foi iden-
ti6lcado pelo Superior Tribunalde Justiga,s' nio se limitam aos novos inter-
medifrios e is novak formas de oferta e contratagao entre consumidores e
.fornecedores no mercado de consumo, mas tamb6m estio no resultado do
novo paradigma tecno16gico da digitalizagao que significa uma. "disruptiva"s'
transformagao de produtos e servigos, dando causa a novos "objetos" inteli-
gentes e digitais da relagao de consumo.

3.1. Os bens digitais, a conexio desses bens e os serviq:os
"inteligentes" e a intelig6ncia artificial

Como ja escrevemos, ha

(...) especial interesse, no atual estagio de desenvolvimento tecno-
16gico, os denominados bens digitais, tamb6m denominados d@ffa/

S6
"Hg uma certa dualidade entre o materiale o digital- que nio pode ser igno-
rada neste julgamento, que esb de maneira implicita em todos os precedentes
mencionados, antes e ap6s a publicagao do Mlarco Civilda Internet. Nos autos,
este a se remover um conteddo digital um conjunto maid ou menos extenso
de bits que formam uma informagao acessfvelvia internet os produtos
propriamente ditos, fisicamente considerados, da plataforma mantida pda
recorrente"(STJ, Resp 1.654.221/SP, 3.' Turma, Rel. p/ ac6rdio Min. Nancy
Andrighi, j. 22.10.2019i D/e 28.10.2019).
STJ, Resp 1.721.669/SB 2.' burma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.2018,
z)P 23.05.20i8.
A expressao "inovagao disruptiva'; original de Clayton Christensen em sua okra
de 1997(CHRISTENSEN, Clayton M. T/ze i?z/zovafor! dilemma. Boston: Harvard
Business SchoolPress, 1997) visava, sobretudo, o exame dos aspectos relacionados
a gestao empresariale o 6en6meno da disrupgao de mercados. A expressao, con-
tudo, ganhou sentido mats largo peso uso, especialmente, relacionado is inovag6es
decorrentes da tecnologia da informagao e da internet, levando o pr6prio autor a
revisits-la em artigo, em coautoria, de 2015, incorporando de forma sistemitica as
inovag6es decorrentes dense novo paradigma tecno16gico(Christensen, Clayton
M., Raynor, M.; Mcdonald, R. What is disruptive innovation?. llarvard Bzfsfness
Review, p- 1-11, Dec. 2015). A utihzagao ampla da ideia de disrupgao, no entanto,
nio passou desapercebida, sends objeto de critica mats recente daqueles que
percebem a feta de crit6rios para seu emprego coma Causa do seu esvaziamento.
Nesse sentido: GOBBLE, MaryAnne M. The case against disruptive innovation.
Researc/z-Zechrzo/ogy A4anageme?zf, v. 58, n. 1, p. 59-61, 2015.
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msefs ou d@fta/ proper③. Assam, por exemplo, as mensagens de
correio eletr6nico arqaivadas, informag6es, arquivos(Fotos, docu-
mentos) disponibi[izados em rede social ou Cm site de compras ou
e plataformas de compartilhamento de fotos ou videos, os so#wares
que contrata licenga de uso on-Zine (mediante senha ou c6digo)
pelo tempo assegurado de huigao, oi arqUivos compartilhados em
servigos de compartilhamento ou armazenamento de dados(p. ex.
o armazenamento em nuvem - cloud compzzfing). Ha, nestes cason,
interagao entre a prestagao de um servigo que podera ser de oferta
ou de cust6dia de bens digitais, esp6cies de bens incorp6reos59 cujo
interesselegitimo de uso ftuigao e disposigao pertenq:a ao consumidor.
Da mesma forma, a aplicagao da internet sobre produtos e servigos
permite que passem a servir a novak utilidades, especialmente ao
permitir a conectividade de produtos, de modo que possam coletar
e transmitir dados com a finalidade de otimizar sua utilizagao, asse-
gurando precisao, eHci6ncia nos recursos e melhor atendimento do
interesse do consumidor. Trata-se do quevem sendo comumente de-
nominado de internet das coisas({/zfernef off%i/lgs ou Jo7), e repercute
nas relag6es de consumo, tanto na redefinigao do dever de qualidade
(finalidade legitimamente esperada do produto ou servigo) quando
em novos riscos que eventualdefeito da prestagao pode dar causa.
Na mesmalinha, a multiplicagao da capacidade de processamento de
dados df causa ao desenvolvimento de so@wafes para interpretagao
de dados externos ou ambientais, de modo a determinar a atividade
consequente de objetos inanimados (produtos, e.g.), o que este na
origem da denominada intelig&ncia arti6lcial(Arffgicla/ into/Z€gence

ou XD, e permite, inclusive, a possibilidade de autoaperfeigoamento
do proprio bem, a partir do uso dalinguagem(machine /earning)."
Neste cano, a adogao da intelig6ncia arti6cialem produtos e servigos
permite um grau de autamatizagao na relagio entre o fornecedor e

59

'60

Ulna vez bens sem exist6ncia material, mas que podem ser objeto de direito,
coma bem ensina a doutrina. Ver, por todos: GOMES, Orlando. /mfroduf o ao
dfreifo civil. 19. ed. Rio de janeiro: Forense, 2007. p. 191-192.
Macho/ze /ear/zing 6 um dos modes de desenvolvimento da intelig6ncia artificial.
Por interm6dio da padronizagao de um conjunto de dados, ou por repetidas
tentativas usando aprendizado por reforgo, pode-se conduzir um so@ware a
maximizar um crit6rio de desempenho, a partir da interpretagao de um deter-
minado contexto, adotando a partir daliaquele signincado para padronizar suas
reag6es. Veja-se: ALPAIDYN, Ethem. Mac/zlpze /ear/zing. Cambridge: MIT, 2016.
P. 161-162.
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o consumidor, reduzindo a interagao entre afnbos e intensificando
a padronizagao do atendimento ou do fornecimento de produtos ou
servigos. A repercussao na relagao de consumo pode ser vislumbrada
tanta pda maior agilidade ou precisao no atendimento do interesse
do consumidor quanto pda potencializagao dos riscos decorrentes
. de um vicio ou defeito na interpretagao a ser feita pelo sistema infor-
matizado em relagao a dados externos e sua resposta automatizada ':

Se tiv6ssemos que resumir essa diversidade de "novos produtos e servi-
gos" do mundo digital, degtacariamos tr6s aspectos que jf foram estudados
em artigos anteriores;': 1. os denominados be?zs dfg£fa is(que incluem servigos
digitais), com relagao aos quaid tanto a oferta e fornecimento quanto sua
fruigao sup6em a exist6ncia da internet; 2. a colzex8o entre eases bens digitais,
o que vem sendo denominado como internet das coisas, que compreende
a integragao entre objetos e servigos que se realizem por interm6dio deles,
agregando-lines utilidade a partir de infraestrutura que permite sua conexio
a internet; e, por fim, 3. a flzfeZ 8/zcia arf #ciaZ, crescentemente utilizada tanto
no desenvolvimento de produtos e servigos quanto no relacionamento entre
os fornecedores e feud confumidores.

Relembre-se, por fim, do objeto dos servigos. Mister destacar que estes
no mundi digitalsao mdltiplos e complexos, e hole ha servigos conectados
ou incluidos nos chamados "produtos digitais" ou "inteligentes': E uma nova
Ease do consumo, nio exatamente s6 de servigos digitais, mas de produtos
inteligentes (smarts oWecfs), bens que apresentam uma nova simbiose entre
produto e servigo, entre ;lard.e software, bens que incluem um servigo ou
conteido digital ("embedded :digifaZ co?zferzf") at6 chegar a internet das
coisas.': Estamos acostumados que um produto tenha o valor que o "bem"
ou sua materia possui, o hardware, na nova linguagem da informftica. O
novo aqui nio 6 que os produtos prestam "servigos': at6 maid valiosos que
os produtos materiais, mas sim que o produto tenha valor maier ou menos
conforme o so#fware (o servigo ou aplicativo implantado, capacidades,
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MIRAGEM, Bruno. Novo paradigma tecno16gico, mercado de consume digital
e o dkeito do constmlidor. Revfsfcz de J)ife fa da Conszimidot, Sio Patio, v. 125,
p. 17-62, set./out. 2019.

Em especial, no jf mencionado: MIRAGEM, Bruno. Novo paradigma tecno16gico,
mercado de consume digitale o direito do consumidor, cit.
BUSCH, Christoph. Wandlungen des Verbrauchervertragsrecht auf dem Weg
zum digitalen Binnenmarkt cit., p. 14.
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,]'.'J a qualldade do produto 6 redefinida, pois ele s6 tem a quali-
dade esperada se o so@ware neue instalado Mcionar e de forma
coadunada com o/hardware ou produto em si; hf responsabilidade
solidiria nessa nova cadeia de fornecimento de servigo do art. 14,
que incluid;produtor (...).65 " ' " ' "

Assam Resp 1872 i669/SR 2.' burma, Rel. Min. Herman Benjamin,j. 17.04.2018,
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Nesfa nova realidade, a aproximagao dos dares e fazeres no mundo
digital, produtos e servigos inteligentes passam por uma simbiose e conexio
nunca vista, ganhando novak e impressionantes utilidades de consume" e
repercutindo na pr6pria divisio dos regimes de responsabilidade previstos
pelo CDC.

3.2. A aproximagao das categorias de produto e servigo no consumo
digital

A riqueza do s6culo XXI sio os "fazFres" globalizados, dos servigos
clfssicos aos produtos imateriais e inteligentes, os "servigos digitais" aos
dados dos consumidores.6' O CDC, jf em 1990, aproximou o regime do
fornecilnento de produtos ("dares") e de servigos ("fazeres"), garantindo
sua importancia para regular o mercado de servigos, e tratou dos bancos
de dados negativos.

Como ja escrevemos,'; uma das principais repercuss6es das novak
tecnologias da informagao sobre o mercado de consumo, e sua aplicagao
em produtos e servigos, consiste na aproximagao dessas categorias. O CDC,
ao definir produto e servigo como objetos da relagao de consumo, distin-
gue claramente o primeiro como um bem e o segundo coma "qualquer

ao clients. Assam sendo, existe eⓕdente ;iolidariedade de todos os envolvidos
na prestagao :dos servigos contratados, permitindo-se 'o direito de regresso (na
medida da participagao na causagao do events lesivo) aquele que .reparar os
datos suportados pele consumidor ' (Resp 1.378.284/PB, Relator o eminente
Ministry Luis Felipe Salomao). 7. O cisco do neg6cia 6 a contraparte do provejto
econ6mico auferido pda empress no fornecimento de produtos ou servigos aos
consumidores. E o anus a que o empresfrio se submete para a obtengao de seu
bands, que 6 o ]ucro. Por outrolado, encontra- se o consumidor, parte vulnerfvel
na relagio de consume. 8. Os 6rgios pablicos e as suas empresas concessionfrias
sio .obrigados a fornecer servigos adequados, eOicientes e seguros aos consumi-
dores em conformidade com o art. 22 do CDC. 9. Recurse especialprovido"
(Resp 1.72] .669/SP, 2.' Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.2018, D/e
23:.05.2018}.
.MARQUES, Claudia Lima. Confrafos no C(id&o de D(:mesa do Consumfdor: o
novo regime das relag6es contratuais. 9. ed. Sio Paulo: RT, 2019. p. 320 e ss.
Assim a Diretiva Europeia 2019/770, de 20 de mano de 2019, sobre certos aspectos
relativos aos contratos de fornecimento de conteQdos e servigos digitais e suas
definig6es.
O texto a seguir 6 baseado no al'ngo: MIRAGEM, Bruno. Novo paradigma tec-
no16gico, mercado de consume digitale o direito do consumidor cit., p. 17-62.
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atividade fornecida no mercado de consumo't Em certa medida, projetam
na prestagao objeto da relagao de consumo a distingao clfssica entre as
obrigag6es de dar e fazer, consagradas no direito obrigacional.'9 Ao permi-
tir a conectividade de produtos, a partir da qualpassa a contar com novas
funcionalidades - como 6 o casa, especialmente, da internet das coisas e
da aplicagao da intelig&ncia artificial-, identifica-se, em muitas situag6es,
uma interdepend&ncia entre produto ou servigo, de modo que sua utili-
dade e valor sup6em essa relagao. A rigor, elsa depend6ncia acompanha o
desenvolvimento da tecnologia da informlagao. Conectividade pressup6e
servigos que se realizam por interm6dio da utilizagao do produto. O modo
como se df o proveito do consumidor 6 que varia. Assim, o valor de um
smar⑦ho/ze estarf cada vez menos na sua utilidade original de realizar
ligag6es telefonicas e mats na capacidade de armazenamento de dados e
aplicag6es de internet que permitem a realizagao de uma s6rie de tarefas,
com diferentes niveis de interagao humana. No dominio da internet das
Coisas, a tecnologia acoplada ao produto permite a execugao de tarefas, e
dessa funcionalidade retira seu valor. Hf situag6es paradigmfticas, inclusive,
quando o pr6prio fornecimento de um novo produto tende a depender da
correta execugao de uma funcionalidade associada a outro produto (ex. das
impressoras 3D que produzem novos objetos). O mesmo se diga no tocante
a aplicagao da intelig8ncia artificial, cujo principal aspecto distintivo diz
respeito, justamente, a capacidade de atuagao aut6noma a partir de soPware
para realizagao de tarefas (servigos) no interesse do usufrio.

A relagao entre a nogao tradicionaldo produto, que oferece todd a sua
utilidade ao consumidor ap6s a tradigao, pelo qualse transfere, usualmente,
a propriedade e a posse, 6 alterada a partir desse novo paradigma tecno16gico
da sociedade da informagao. A principalsituagao diz respeito aos produtos
cuba utilidade suponha sua conexio a um determinado so8ware oferecido
peso mesmo fornecedor ou por terceiro. Nesse caso, o produto adquirido
peso. consumidor com tecnologia da internet das coisas ou de intelig8ncia
artificial, tem seu uso e fruigao dependente do correto funcionamento do
soPware, hip6tese na qual, havendo falha no fornecimento deste, restringe- se
sua utilidade, ou mesmo perde dodo o valor. lsso pode dar causa a maior
catividade do consumidor quando depende de uma licenga de so@ware, ou
de sua atualizagao, inclusive implicando a transigao do modelo de neg6cios
com relagao a "produtos inteligentes" do novo mercado de tecnologia da
informagao, da simpler compra e venda de consume tradicional para um

69
MIRAGEM, Bruno. Dfreifo civf/: direito das obrigag6es. 2. ed. Sio Paulo: Saraiva:
2018. p. 165 e ss.
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modelo de licenciamento," exigindo uma relagao continuada ;com o forne-
cedor para presetvar a utilidade do bem.

A depend6ncia do soPware que assegura a preservagao da funciona-
lidade do produto, por outro lado, tamb6m pode submeter o consumidor
a necessidade de constantes atualizag6es requeridas para que o produto ou
servigo continue atehdendo a finalidade original, ou mesmo acrescehte novos
usos aolongo do tempo. lsso gera situag6es coma: a) atualizag6es de soWware
que podem modificar conteiidos ja existentes ou requerer condig6es que o
produto original nio tenha capacidade de suportar (espago de mem6ria,
por exemplo), acelerando sua obsolesc&ncia e estimulando a necessidade da
aquisigao de uma nova versio do produto pelo consumidor(obsolesc&ncia
programada); e b) controle(e possibilidade de restrigio) pelo fornecedor do
so@ware, de sua inteioperabilidade com outras aplicag6es(especialmente de
internet), expandindo sua posigao domindnte tanto no fmbito da relagao de
consumo coma em materia concorrencialcom outros agentes econ6micos; c)
possibilidade de limitagao das atualizag6es gratuitas a determinado periodo,
passando a exigir remuneragao especifica, e em separado, para aquelas que
sejam realizadas fora dessas condig6es; d) vinculagao do produto a um servigo
digitalde manutengao do soPware, mediante cobranga de um valor especifico
para esse fim, o que pode, eventualmente, restringir a liberdade de escolha
do consumidor, ao caracterizar pratica abusive de venda casada(art. 39, 1,
do CDC); e) oferta ao consumidor, na ocasiio em que este realiza a compra
do produto, de um pacote de servigos digitais que abranja as atualizag6es
necessh'ias para preservar a funcionalidade ou seguranga do produto por
certs tempo, ou mesmo inde6lnidamente.

Outra questao diz respeito is situag6es em que a atualizagao do soPware
de produtos da internet das coisas ou de intelig6ncia artificialnio deja uma
escolha do consumidor, mas uma exig6ncia para preservar a aplicagao original
do produto. ]Sessas situag6es, coloca-se em destaque a exist6ncia mesmo da
informagao pr6via do consumidor, quando da aquisigao do produto, sobre
o carfter necessfrio dessas provid6ncias posteriores para preservar su& uti-
lidade. Embora seja inequivoco que as atualizag6es, nesses casos, se dio no
interesse do consumidor, uma vez que visam a preservagao ou acr6scimo de
utilidade do produto, ha consequ6ncias que podem ser indesejadas, como
o comprometimento do espago de armazenamento de dados do produto, a

70 SCHAUBE, Renate. Interaktion von Mensch und Maschine: Haftungs und
immaterialgiiterrechtliche Fragen bei eigenst:indigen Weiterentwicklungen
autonomer Systeme. Juristen Zeitung, Tiibingen, v. 72, issue 7, p. 342:349, 2017.
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" SCHAUBE, Renate. InteraktiOn von Mensch uhd Maschine cit., p. 408.
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hip6tese em que nio tenha dificuldade para iazer o dowfz/oad e respectivo
registro no .aplicativo.7z

As varias.situag6es descritas permitem identificar que a adDS:ao de
tecnologia da internet das coisas ou de intelig&ncia artificial em produtos,
ao condicionar sua plena utilidade a uma atividade que deve ser prestada
peso proprio fabricante ou por outros fornecedores, determina uma relagao
indissocigvelcom essa prestagao de servigos.'; Mais do que ipso, resultam na
conclusio de uma preval&ncia do servigo prestado com relagao to produto
em si, considerando que dele se retira a utihdade esperada pelo consumidor."

Respeitadas as caracteristicas do produto e da tecnologia que Ihe
assegura a utilidade, deve ser marcado que, em face dessas implicag6es da
internet das coisas e da intelig6ncia artificialno fornecimento de produtos
e servigos, a medida da tutela dos interesses legitimos do consumidor sera
dada prioritariamente pelos termos da oferta, quando da contratagao. Ditz
de outro modo, sendo uma caracteristica desses novos produtos sua depen-
d&ncia de servigos prestados peso fornecedor, 8m carfter continuado ou nao,
os termos da oferta realizada se convertem no principalcrit6rio de aferigao
das expectativas legitimas do consumidor. Nesse sentido, seri no mlOmento
da oferta que o fornecedor deverf informar sobre a exist&ncia do so#ware
acoplado, os requisitos para seu uso, eventualnecessidade de sua atualizagao

72
O exemplo da doutrina estrangeira 6 o do consumidor que adquire um sistema
de irrigagao inteligente para o jardim, com vida atilesperada de cerca de 15 anon.
Para sua utilizagao requer-se o uso de um aplicativo de controle do fabricante,
instalado em smar⑦/zone, bem como acesso on-/{ne a uma conta de usugrio
pessoal no sire do fabricante e a uma plataforma com dados meteoro16gicos
operada por um terceiro. Dais ands depots, o consumidor original pretende
revender o produto, Mas o fabricante se recusa a connlgurar uma nova conte
de usufrio para o novo adquirente para permitir o dowtzZoad do aplicativo de
controle, indicando que os direitos com relagao ao uso do s(Z#waz'e, segundo
deus termos de licenga, nio sio transferiveis(SCHAUBE, Renate. Interaktion
von Mensch und Maschine, cit., p. 409).
TURNER, Jacob. Robot rzz/es: regulating artificial intelligence. Clam: Palgrave
Macmillan, 2019. p. 95-98.
Vejam-se, nesse sentido, as considerag6es do estudo coordenado pda Uniio
Europeia, sobre o desa6io de atualizagao da sua Diretiva 85/374/EEC, sabre
responsabilidade do fornecedor pele fate do produto, perante as exig6ncias da
economia digital: EUROPEAN UN]ON. Evacuation of Council Directive 85/374/
EEC on the approximation af laws, regulations and administrative provisions
of the Member States concerningliability for defective products. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2018. p. 39.
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e as respectivas condig6es, entre outras informag6es relevantes, nos termos
do art. 31do CDC. Serf o atendimento ou nio do dever de prestar informa-
g6es corretas, claus, precisas, ostensivas, sobre caracterlsticas e qualidades
do produto, que dart a medida da expectativa legitima do comumidor no
tocante a sua utilizagao, em especialpara efeito da vinculagao do consumidor
aos termos do contrato(art. 46 do CDC) e da responsabilidade do fornecedor
(em especial= arts 18 e 20 do CDC).'s Quando for o faso, mesmo limitag6es
decorrentes delei(por exemplo, aquelas que resultem dalegislagao de protegao
de direitos autorais sobre s(aware) devem ser esclarecidas prevlamente ao
consumidor, considerando, sobretudo, sua vulnerabilidade t6cnica ejuridica,
para que possam incidir sem que o fornecedor responda pda violagao do seu
deverlegalde informar. Eventuais restrig6es cabiveis, nesse casa, ao exercicio
do direito de propriedade do consumidor sobre o produto que adquiriu,
colocam-se sob o crivo da proporcionalidade com relagao ao atendimento is
finalidades legitimamente esperadas. Nio podem, em qualquer caso, implicar
o sacrHicio do direito (art. 51, $ 1.', 1, do CDC), bem como devem respeitar
a proibiq:ao tie clfusulas que imponham condig6es excessivamente onerosas
ao consumidor (art. 51, $ 1.', 11, do CDC).

..; "

4. CONSIDERA96ES FINALS: DO NECESsARIO DIAtOGO
DAS FONTES NAiNTEPRETKQAo E APLICAQAO DAS
NORMAS AO CONSUMODIGITAL '

Jf tivemos a oportunidade de a6lrmar que

(...) a protegao do consumidor, dente a este novo paradigma tecno16-
gico, nio reside exclusivamente nⓑ normal do direito do consumidor,
mas na compreensao destas em comum com outras legislaq:6es, como
6 o cano das atinentes a protegao de dados pessoais, a defesa da con-
correncia, ao processo civil, dentre outras.26 Por outrolado, observa-se

7S

Assim, por exemplo, nada impede que se imponham limites quantitativos, homo
e o casa em que alicenga de uso de um so@ware ou de uma aplicagao de internet
dina respeito.a sua utilizagao simultfnea ou nio em um determinado n6mero de
disPositivos(/zardwares), desde que adequadamente informado ao consumidor
no memento da oferta.

Assim bem registra o relat6rio do Conselho de Especialistas em Direito do
76
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tamb6m o surgimento de novas formal de distribuigao de produtos e
servigos, coma a formagao de cadeias complexas e a pr6pria alteragio
de nog6es clfssicas de propriedade sobre bens, de modo a enfatizar
sua utibdade em contraposigao a de simples dominio. Tudo o que
reforga os deveres, do fornecedor, de informal$o e esclareciment6 do
consumidor nas relag6es de consumo que envolvam tais inovaq:6es.77

Se o objeto dos neg6cios juridicos. de consume atuais nio sio as "coisas?'
simples, corporais ou imateriais, mas sim bens digitais ou servigos complexos
envolvendo produtos inteligentes e so@ware, a complexidade dessas presta=
g6es, do prometido e do esperado, transforma o sinalagma dessa relagjo de
consume e o que 6 a qualidade da prestagao, no tempo e na sua totalidade.
Assim, vfrios fen6menos devem ser destacados e analisados: totalidade,
cooperagao, equilibrio e conexidade.78

Outros desa6ios se avistam, principalmente quanto ao consentimento,
dados e fraudes,'9 e sobre novos tipos de publicidade e markeffng que os cru-
zamentos do b gdafcz permitem, em especiala crescente publicidade infantil"
na internet, os influenciadores;: e as TVs adressfveis.

Um estudo ': sabre a .AdressabZe TV*: demonstra que agora ha um omzzi-
c zan/ze/ marker/ng, que usa todas as telas e meios de comunicagao(cross-device

(Hrsg.). Werbraucherrechf 2.0: Verbraucher in der digitalen Welt. Baden-Baden:
Nomos, 2017. p. 9.
MIRAGEM, Bruno. Novo paradigma tecno16gico, mercado de consume digital
e o direito do consumidor cit., p. 17-62.
MARQUES, Claudia Lima. Proposta de uma teoria geraldos servigos com base
no C6digo de Defesa do Consumidor - A evolugao das .obrigag6es envolvendo
servigos remunerados direta ou india'etamente cit., p. 79 e ss.
STJ, Resp 1.786.157/SP, 3.' Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.20 19, DJe
05.09.2019.

STJ, Resp 1.558.086/SP, 2.' Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. l0.03.2016,
D/e 15.04.2016. E, na doutrina, DIAS, Lucia Ancona Magalhaes. PzfbZfcidade e
direffo. Sio Paulo: RT. 2011; e DXQUINO, Lucia Souza. Crianfa epubZ cfdade=
hipervulnerabilidade? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.
RIEFA, Christine; CLAUSEN, Laura. Towards. Fairness in Digital Influencer '
Marketing Practices cit., p. 64 e ss.
BERBER, Leyla Keser; ATABEY. Ayga. Adressable TV and Consent Sequencing.
Global Privacy I,a14' Review, Kluwer, v. I, Issue 1, p. 14-38, 2020.
A de6lnigao de 'Adressable TV" 6 a seguinte: 'Addressable TV is a mef/zod of
delft,eri?zg /zfg/z/y targeted adverbs rzg to individualhouseholds in both live and
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media), no chamado cross-screen-czpproach, pols 6 possivelenviar publicidades
"direcionadas" tanto nas telas m6veis(celulares, tablets).e tomputadores em
gerd (desktop), conectadas a internet, is redes de TV a cabo e aos sfreamfngs,
quanto nas TVs, as smart rVs (OTT) e as orz-/ine .FVs (OTV TVs.conect&das
a internet, CTV), que permitem que cada "casa/TV/Tela" receba outra publi-
cidade,8' conforme os dados coletados pda pr6pria TV e os outros produtos
inteligentes e "lPs" daquela familia, agora identificgveis geograHlcamente
e peta perHll("pro6Hing") para o mfzrkeffng direcionado, tudo com um s6
'consentimento sequencial':;s

Em outras palavras, ha uma pluralidade de expectativas na prestagao
"inteligente" e no tempo, que precisara de um necessfrio diflogo entre essas
fontes." Em especial, o dialogs das fontes, do CDC, do Marco Civil da
Internet, da Lei Geralde Protegao de Dados e da Lei do Cadastro Positivo
deve se dar.*' O CDC, editado em 1990, que considera que qualquer regra
'especi$ca sobre a internet deve ser a regra principal. Data importancia de
sua atualizagao -- em especialdo Projeto de Lei3.514/2015 -, com a inclusio
de novo capitulo sabre com6rcio eletr6nico, bem como do aperfeigoamento
das disposig6es sabre praticas abusivas no mundi digital, e a previsao de

playback modes. Ads are delivered through cable, satellite and Internet Pro-
tocol TV (IPTV) delivery systems and set-top boxes" (Disponivel em: www.
eyeviewdigital.com/blog/addressable-tv-watching-future-television/. Aifss(i
em: 2 idar. 2020).

Veda a informagao da Google: 'IAddressable 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-s-
cale traditionaITV ad buys, to focus on relevance and impact"(Disponfvelem:
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/addressable-tv-adver-
tising-personal-video-uWerience/. Acesso em: 2 mar. 2020).
O estudo realizado na Turquia conclui pda necessidade de adapter o consenti-
mento a esse "ecosystema" de dados e tamb6m na TV adressabZe incluir formas
de "trocar" o perch para "fhmdia"(Switch in Fame/y) ou criangas(Swift/z }n Chi/d),
pols sio telas "familiares': e nio individuais: BERBER, Leyla Keser; AT.ABET.
Ayga. Adressable TV and Consent Sequencing cit., p. 38.
KLEE, Antonia Espindola Longoni; MARQUES, Claudia Lima. Os direitos da
consumidor e a regulamentagao do uso da internet no Brasil: converg6ncia no
direito is informag6es claus e completas nos contratos de prestagao de serviq:os
de internet cit., p. 469-517. lgualmente: BESSA, Leonardo Roscoe. Cadasfro
positfvo: comentirios a Lei 12.414, de 09 de junho de 2011 cit.; e MENDES,
Laura Schertel. O diflogo entre o Mlarco Civildalnternet e o C6digo de Defesa
do Consumidor cit., p. 255 e ss.
MIRAGEM, Bruno. Curse de direlfo do cofzsumidor cit., 8. ed., p. 153 e ss.
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regras sabre a aplicagao da lei brasileira ao com6rcio eletr6nico internaciQnal
de consumo (por interm6dio da alteragao do art. 9.' da Lei de Introdugao is
Normas de Direito Brasileiro - LINDB), mais adequado is caracteristicas do
consumo atuale a6 novo; tutismo de massas.

Nos mesmos termos, destaca-se a utilidade do m6todo do dialogo das
fontes nesses tempos de simbioses tecno16gicas, de complexidade de cason e
da multiplicidade legislativa de diferentes aspectos dessas novas tecnologias.
Sabers a jurisprud6ncia brasileira, e em especialo Superior Tribunal de Jus-
tiga, iluminado pda sabedoria e exemplo de sells juizes atuais e de saudosos
Ministros como Silvio de Figueiredo Teixeira e Ruy Rosado de Aguiar Jr.,
decifrar os novos enigmas desta era dominada pdas novas tecnologias, per-
meando humanismo e t6cnica para assegurar a efetividade dos direitos dos
consumidores brasileims.
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