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Abstract: Starting from the analysis of the
concept of service rendering and the concept
of remuneration brought by doctrine and the
consumer code, comes-up the problem of this
paper: is the CDC applicable in electronic contracts for interactive technologies? For the construction of paradigmatic change, the article will
aim to demonstrate the treatment of data as a
form of remuneration to electronic services and
to frame this contractual mold in the protective
guidelines of the consumer code. The methodology used for a data collection is the bibliographical research, and for the argumentation the
hermeneutic-concretizing method. At the end, it
is concluded by the incidence of the Consumer
Protection Code in the electronic contracts of
interactive technologies by virtue of the provider
of services be remunerated through the collection and processing of data.
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Resumo: Partindo da análise do conceito de prestação de serviços e do conceito de remuneração
trazidos pela doutrina e pelo Código Consumerista, exsurge-se a problemática do presente escrito: o CDC é aplicável nos contratos eletrônicos
de tecnologias interativas? Para a construção
da mudança paradigmática, o artigo objetivará
demonstrar o tratamento de dados como forma
de remuneração àqueles serviços e enquadrar
esse molde contratual nas diretrizes protetivas
do código consumerista. A metodologia utilizada
será a de pesquisa bibliográfica, para a coleta de
dados, e o método hermenêutico-concretizador,
para argumentação. Ao final, conclui-se pela
incidência do Código de Defesa do Consumidor
nos contratos eletrônicos de tecnologias interativas em virtude de o prestador de serviços ser
remunerado por meio da coleta e tratamento de
dados.
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As considerações resultantes da metodologia de coleta de dados e do método hermenêutico-concretizador para a argumentação direcionam à satisfação
da problemática e dos objetivos inicialmente pautados.
Durante o espectro argumentativo, foi possível enquadrar o tratamento de
dados no conceito de remuneração indireta. A contraprestação fornecida pelo
usuário do serviço – aparentemente gratuito – é a cessão de dados pessoais
para geração de renda oriunda de anúncios publicitários para o fornecedor
daquele. Partindo-se dessa premissa, demonstrou-se que existem as condições
necessárias para configurar a existência de uma relação consumerista nos contratos eletrônicos de tecnologias interativas: habitual prestação de serviços;
remuneração indireta; e prestação por uma pessoa física ou jurídica. Portanto,
o problema de pesquisa e os objetivos foram consolidados.
Outra perspectiva proposta pelo artigo foi de colocarmo-nos diante da possibilidade de incidência da legislação brasileira, em especial o CDC, para tutelar a coleta e o tratamento de dados. Utilizando-se do art. 11, § 2º, da Lei
12.965/2014, essa aplicação será possível. Basta que o serviço que realize a
coleta e o tratamento de dados seja ofertado ao público brasileiro para que
a legislação pátria recaia e tutele essa relação jurídica.
Deve-se concluir que os meios interativos são capazes de modificar a capacidade de coleta e tratamento de informações e instituir uma nova mercadoria
capaz de modificar as relações entre fornecedores e consumidores de bens e
serviços. Informações podem ser vendidas, a critério de seu detentor, seguidas as diretrizes contratuais. Múltiplas questões e diversos problemas surgem
nesse cenário. Logo, as regras sobre proteção de dados devem ser aplicadas em
conjunto com o CDC, utilizando-se do diálogo das fontes, quando preenchidos os requisitos para tanto.
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