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Resumo
O desenvolvimento das tecnologias da informação,
facilidade de conectividade, dispositivos e
aplicações móveis, redes descentralizadas peer-topeer e sistemas de geolocalização possibilitaram a
automatização do gerenciamento de demanda e o
aumento de interação social na internet, o que
resultou no desenvolvimento de diversos serviços
de economia compartilhada ou sharing economy.
A partir do florescimento de uma economia de
serviços compartilhados surgiram diversos
conflitos entre a norma jurídica e a inovação
tecnológica na sociedade da informação. Nesse
contexto, surge a necessidade pensar sobre o
problema do compartilhamento de dados pessoais
nos aplicativos de economia do compartilhamento
e, ainda, de que forma a intimidade e a vida
privada podem ser protegidas quando ocorre o
compartilhamento dos dados. O método utilizado
para tanto é o dedutivo e a técnica de pesquisa é a
bibliográfica.
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Introdução
A informática e a Internet fazem parte do
cotidiano de grande parte da população.
É difícil imaginar um mundo sem
computadores, celulares, e-mails, e uma
infinidade
de
novas
tecnologias
conectadas à rede. As pessoas estão
interligadas com o mundo, as notícias são
vinculadas instantaneamente e é possível
ter contatos em praticamente qualquer
lugar do globo terrestre. Enfim, vive-se
na era da informação, que nunca circulou
tão rápido e em tempo real como agora.

Entretanto, essas possibilidades de uso
cada vez maiores fazem das redes de
computadores um espaço novo, com
novas problemáticas e novas situações a
serem
enfrentadas
pelo
homem
moderno.
É inegável que a Internet provocou uma
revolução tecnológica, diminuindo as
distâncias,
incrementando
a
comunicação e a disseminação do
conhecimento, bem como criando novas
perspectivas econômicas (PEREIRA,
1999).1 Também não se pode negar as
facilidades que esses avanços trouxeram
para um mundo globalizado, como a
possibilidade
de
comunicações
instantâneas, entre outras vantagens.
Entretanto, não se pode deixar de
perceber que a rede não é, infelizmente,
suficientemente segura para proteger
esses dados, resultando em verdadeiros
aborrecimentos para aqueles que têm
suas
informações
indevidamente
divulgadas. Os usuários apenas se dão
por conta da inexistência de proteção aos
seus dados quando ocorre algum evento
danoso que interfere na privacidade,
expondo fatos da intimidade e vida
privada.
O desenvolvimento das tecnologias da
informação através da web 2.0 e redes
sociais, facilidade de conectividade,
1

Alexandre Libório Dias Pereira refere que entre as
vantagens estão a diminuição de custo e tempo, através do
paperless trade e o just in time.

dispositivos e aplicações móveis, redes
descentralizadas
e
sistemas
de
geolocalização
possibilitaram
o
desenvolvimento de diversos serviços de
economia compartilhada. A divisão de
recursos que antes ficava restrita ao
círculo social do indivíduo se multiplicou
milhares de vezes ao estabelecer um
sistema seguro, simples e rápido de
compartilhamento de recursos.
A expansão do comércio eletrônico
demandou novos sistemas de reputação
para um aumento de confiabilidade das
transações e da qualidade dos produtos.
Esses
sistemas
acabaram
sendo
replicados por outros serviços, como os
do consumo compartilhado (CC),
possibilitando um maior grau de
confiança entre comprador/prestador e
consumidor/usuário.
A partir do florescimento de uma
economia de serviços compartilhados
surgiram diversos conflitos entre a
norma jurídica e a inovação tecnológica
na sociedade da informação. Nesse
contexto, surge a necessidade pensar
sobre o problema do compartilhamento
de dados pessoais na economia do
compartilhamento e, ainda, de que forma
a intimidade e a vida privada podem ser
protegidas
quando
ocorre
o
compartilhamento dos dados.
1. Surgimento e definição da
Economia do Compartilhamento
Concomitante à sociedade da informação,
a economia do compartilhamento surgiu
como um fenômeno tecnológico, em
1995, juntamente com a criação de
negócios online como eBay e Craiglist
(REINHART, 2014). Os dois portais não
funcionavam exatamente como os atuais
aplicativos
de
economia
do
compartilhamento, mas forneceram
ferramentas de reputação e confiança
que são a sua base de funcionamento. Por
exemplo, quando os usuários do eBay
realizam a comercialização de itens

usados, eles estão dando uma destinação
para um item subutilizado.
Esses novos formatos de negócios, que se
baseiam em sistemas de confiança por
reputação, desenvolveram comunidades
que se beneficiavam mutuamente
comprando ou vendendo produtos e
serviços
e
gerando
motivações
constantes para que essa confiança não
fosse quebrada, garantindo assim uma
manutenção sustentável de seus modelos
de negócio.
O eBay, um dos precursores da economia
compartilhada ou sharing economy, é
uma plataforma de comércio social ou
social commerce (MARSDEN, 2009).
Porém, o termo foi cunhado por Steve
Rubel em seu blog a respeito do Yahoo!’s
Shoposphere (WANG; ZHANG, 2012), que
introduzia recursos que permitiam aos
usuários comentarem e postarem
avaliações sobre produtos. Ou seja, o
social commerce pode ser definido como
um comércio eletrônico no qual o
usuário gera conteúdo para a plataforma
online, seja colocando produtos à venda,
escrevendo resenhas e avaliando
produtos
ou de alguma forma
participando ativamente de alguma das
etapas do processo comercial.
Embora o eBay ainda não possuísse
recursos mais elaborados de dinâmicas
sociais, que estão disponíveis hoje em
dia, ele já funcionava com sistemas de
avaliação que permitiam que o conteúdo
gerado por um usuário (avaliação)
influenciasse na tomada de decisão de
compra de outro usuário, ao decidir se
um vendedor era confiável ou não,
baseado nas informações publicadas por
outros usuários.
Os indivíduos são unidade fundamental e
razão principal para a socialização, o
comércio, o avanço tecnológico e a
produção ou utilização da informação. No
social commerce as pessoas podem ser:
consumidores
ou
vendedores
individuais, representados por empresas
de
pequeno/grande
porte
ou

comunidades usuárias/beneficiárias da
tecnologia. O componente tecnológico se
preocupa com a infraestrutura das
plataformas como hardware, software,
aplicações, serviços e similares (WANG;
ZHANG, 2012).
Assim, as empresas que possuem e
operam tais plataformas online não
controlam o compartilhamento. Além
disso, o consumo colaborativo é uma
atividade de peer-to-peer baseada na
obtenção, doação, ou compartilhamento
do acesso a bens e serviços, coordenados
por meio de serviços online baseados na
comunidade
(HAMARI;
SJÖKLINT;
UKKONEN, 2015).
O
fenômeno
da
economia
do
compartilhamento pode ser entendido
como um sistema econômico baseado no
compartilhamento de bens ou serviços
subutilizados de forma direta entre os
indivíduos,
podendo
se
dar
gratuitamente ou mediante uma tarifa.
Dessa forma, envolve trocas totais ou
parciais de produtos, serviços ou dados a
partir de plataformas de diferentes
tecnologias com objetivos distintos, com
propósitos de lucro ou não e de
diferentes graus de interação social
(BOTSMAN, 2013). Pode ocorrer uma
confusão em relação à definição desse
fenômeno, causada em grande parte
devido às variações na terminologia da
sharing economy que muitas vezes
oferece
definições
muito
amplas
(HAMARI; SJÖKLINT; UKKONEN, 2015).
Percebe-se que a ideia por trás da
economia do compartilhamento é
simples: os consumidores compartilham
os bens quando os custos de transação
relacionados com a coordenação das
atividades econômicas, no seio de
determinadas comunidades, são baixos.
As práticas do compartilhamento
tornaram-se um fenômeno muito
difundido a partir do desenvolvimento
da informação e da tecnologia de
comunicação
social
que
conecta
facilmente os desconhecidos, suporta a

colaboração peer-to-peer, aumenta os
incentivos para cooperar, adquire
informações sobre o passado e presente,
e prevê o comportamento futuro dos
participantes envolvidos nas práticas de
compartilhamento. Além disso, o preço
do
compartilhamento
é
significativamente mais baixo do que o
preço de possuir (RANCHORDÁS, 2014).
É possível verificar que a tecnologia na
economia compartilhada vem reduzindo
os custos de transação, fazendo com que
o compartilhamento de bens seja mais
barato e mais fácil. Além disso, os
aplicativos
de
economia
do
compartilhamento conseguem conectar
pessoas de uma comunidade específica,
ou até mesmo de forma transnacional,
através da tecnologia.
De acordo com Botsman (2015),
frequentemente o termo economia do
compartilhamento é utilizado de forma
incorreta. Muitas vezes há um modelo de
eficiência entre a oferta e a demanda,
entretanto não há colaboração ou
compartilhamento
envolvidos.
Em
relação à terminologia economia
compartilhada existe uma confusão
proveniente do novo comportamento dos
consumidores, que usam os smartphones
como um controle remoto que acessa de
forma eficiente as necessidades do
mundo físico.
Um dos principais problemas da
utilização incorreta do termo economia
compartilhada é a confusão com
expressões como economia colaborativa
e consumo colaborativo. A economia
colaborativa pode ser entendida como
um sistema econômico de redes e
mercados
descentralizados
que
desbloqueia o valor dos ativos
subutilizados através do binômio
precisar e possuir, de forma a ignorar os
intermediários tradicionais (BOTSMAN,
2015), estando o consumo colaborativo
inserido
dentro
da
economia
colaborativa (IDEM, 2013). O consumo
colaborativo pode ser definido como a

reinvenção
dos
tradicionais
comportamentos
do
mercado
–
transações,
empréstimos,
trocas,
compartilhamentos – por meio da
tecnologia, ocorrendo de formas e em
escala que não seriam possíveis antes da
internet.
Em vista disso, o consumo colaborativo e
a economia do compartilhamento são
muitas vezes considerados como
sinônimos.
A
economia
do
compartilhamento, assim como os
serviços sob demanda, está inserida
dentro do consumo colaborativo. Os
serviços on-demand ou sob demanda são
plataformas que combinam diretamente
as necessidades dos clientes com os
fornecedores para entregar de forma
imediata bens e serviços (IDEM, 2015).
Entretanto, apesar da distinção, ambas as
formas de práticas colaborativas trazem
riscos semelhantes para os usuários e
representam desafios semelhantes aos
reguladores.
É importante ressaltar, que apesar da
possibilidade de os serviços sob
demanda serem considerados como
economia do compartilhamento ou
consumo colaborativo, existem riscos
para
os
consumidores,
assim
representam desafios semelhantes à
economia do compartilhamento aos
legisladores, independentemente da sua
classificação.
Na economia do compartilhamento é
possível distinguir as transações entre
operações orientadas para o lucro e
permutas exclusivamente sem fins
lucrativos, ou práticas para auxiliar as
minorias, ou ajudar os vizinhos. No
último caso, o principal objetivo da
iniciativa é fortalecer o senso de
comunidade e aprender com o
intercâmbio cultural, o que pode ser
qualificado como uma inovação social e
devendo se beneficiar de um regime
regulamentar
menos
rigoroso
(RANCHORDÁS, 2014).

De acordo com Belk (2007), o
compartilhamento seria uma alternativa
à propriedade privada, uma vez que duas
ou mais pessoas podem desfrutar dos
benefícios de possuir temporariamente
um bem. Em vez de definir a propriedade
como pertencente a alguém, é definido o
conceito de nós para o compartilhamento
de uma casa de férias, ou até mesmo
coisas
mais
abstratas
como
conhecimento, responsabilidade e poder.
Entre as causas econômicas que
impactaram na potencialização da
economia do compartilhamento está a
crise mundial de 2008, que culminou na
quebra
de
diversas
instituições
financeiras, como o Lehman Brothers, e
que gerou recessão em diversos países
ditos de primeiro mundo e com grande
capital
acumulado.
Esse
capital
acumulado e subutilizado na forma de
bens ou serviços (capital humano e
intelectual), a partir da tecnologia da
informação, foi distribuído de forma mais
equilibrada entre as pessoas que tinham
um recurso ocioso e precisavam gerar
renda e os indivíduos que não tinham
recursos suficientes para adquirir um
bem ou serviço e poderiam, através do
compartilhamento, usufruir deste bem a
um custo mais acessível.
Uma maior preocupação das pessoas
com relação às questões ambientais
também
influenciou
muitos
consumidores a dividirem seus recursos
com o objetivo de causar menor impacto
para o meio ambiente. Esse novo modelo
de consumo, sob o ponto de vista
econômico, se faz essencial, pois os
recursos são limitados enquanto que os
desejos podem ser ilimitados. Para que a
sociedade possa maximizar seu bemestar é vantajoso compartilhar recursos
escassos mediante a economia do
compartilhamento. De acordo com
pesquisa realizada por Hamari, Sjöklint e
Ukkonen (2015), foi identificado que a
sustentabilidade é um fator de formação
de atitudes positivas em relação ao

consumo colaborativo. Apesar disso, o
benefício econômico, se comparado com
a sustentabilidade ainda é um fator mais
decisivo na tomada de decisão para
participar do consumo colaborativo.
Estimular a inovação tecnológica e social
nos momentos de crise econômica é
importante, já que diversas formas de
práticas inovadoras na economia do
compartilhamento e no consumo
colaborativo,
frequentemente,
não
apresentam fins lucrativos. Ou seja, são
projetados para melhorar o acesso a bens
compartilháveis, que de outra forma
seriam inacessíveis para os mais pobres,
combatendo o individualismo e, assim,
capacitando as comunidades. Em vez de
analisar a inovação tecnológica em si
mesma (a plataforma utilizada para
conectar os usuários da economia do
compartilhamento), a atenção deve ser
dedicada à dimensão das inovações dos
serviços
e
suas
vantagens
e
desvantagens. Dessa forma, a tecnologia
desempenha um papel secundário, uma
vez que é apenas um elemento facilitador
para a concretização de uma ideia.
(RANCHORDÁS, 2014)
A economia do compartilhamento não é
uma solução de cima para baixo, ou seja,
não será imposta por um conjunto de
legislações. Ou seja, não é necessário
esperar por uma grande organização ou
empresa para oferecer uma solução. A
economia compartilhada é construída
aqueles que escolhem começar a
consumir, transigir, ou ganhar a vida de
uma maneira nova (KASSAN; ORSI,
2012).
Nesse cenário, existem diversos modelos
conhecidos e difundidos pelo mundo de
economia do compartilhamento. Como
modelos principais de economia de
compartilhamento destacam-se: Uber,
Lyft, BlaBlacar, AirBnb, Couchsurfing,
BikePOA, JustPark e Cohealo.
Um significante número de usuários
visualiza
com
positividade
o
compartilhamento de bens e sistemas,

tendo em vista que atualmente se tem
acesso a uma grande quantidade de
serviços por um preço mais baixo, além
de poder conhecer outros membros das
suas comunidades e ter uma fonte extra
de renda. Esses são exatamente os tipos
de inovação necessários em um
momento de crise econômica e maior
individualismo. O aumento das práticas
de compartilhamento e consumo
colaborativo são uma reação contra a
cultura de consumo e se encaixa dentro
de uma cultura de sustentabilidade e
uma recente onda de inovação social.
(RANCHORDÁS, 2014)
2. A Proteção dos Dados na Economia
do Compartilhamento
Novos métodos negociais impõem
medidas eficazes para a proteção da
pessoa natural (BRANDEIS; WARREN,
1890) 2, tanto na esfera de sua
privacidade, como, de forma mais ampla,
no que toca aos seus dados pessoais.
Figurar como contratante, na ambiência
da economia do compartilhamento, exige
a entrega dos dados pessoais por seu
titular, tratando-se de condição sine qua
non para a existência virtual do tomador
e do prestador do serviço, nesta porção
do ciberespaço. Passa-se, então, a refletir
sobre um ponto de equilíbrio - se é que
isto seja possível, - para o atingimento
das finalidades contratuais por seus
atores, sem desbordar do que seja o
necessário, em matéria de abertura de
dados. Se, por um lado, franquear dados
pessoais tende a gerar o melhor
atendimento e crescentes índices de
satisfação às demandas dos contratantes,
por outro, através de mineração de dados
e de consequente análise preditiva
(COLOMBO; FACCHINI NETO, 2017),
acabe por facilitar aos players de
mercado
condutas
invasivas
e
desagradáveis.
2

Os autores utilizaram a expressão “business methods” ao
advertir que as novidades devem ser um chamamento à
proteção da pessoa natural.

Além dos dados alimentados pelo
próprio usuário, como nome, inscrições
junto aos órgãos governamentais (como
CPF, NIT, entre outros), números de
cartão de crédito, endereços físicos e
eletrônicos, ainda é viável, em ambientes
que
imprimam
mecanismos
reputacionais, a coleta de feedback de
terceiros, que podem precisar, inclusive,
o humor dos envolvidos.
Diante desse cenário tecnológico,
incumbe ao Direito dar a sua resposta. De
longa data, o ordenamento jurídico
brasileiro, na esteira de uma tendência
mundial, buscou proteger o direito à
intimidade e a vida privada, em nível
constitucional (art. 5º, inciso X da CF),
figurando na composição do catálogo de
direitos fundamentais. São direitos
fundamentais de primeira dimensão que
decorrem do princípio da dignidade da
pessoa humana e dos direitos de
liberdade, dentre os quais estão os
direitos de personalidade. Sarlet explica
melhor essa relação dos direitos
fundamentais
como
exigência
e
concretizações do princípio da dignidade
da pessoa humana:
Em suma, o que se pretende sustentar de modo mais
enfático é que a dignidade da pessoa humana, na
condição de valor (e princípio normativo)
fundamental, exige e pressupõe o reconhecimento e
proteção dos direitos fundamentais de todas as
dimensões (ou gerações, se assim preferirmos),
muito embora – importa repisar – nem todos os
direitos fundamentais (pelo menos não no que diz
com os direitos expressamente positivados na
Constituição Federal de 1988) tenham um
fundamento direto na dignidade da pessoa humana.
Assim, sem que reconheçam à pessoa humana os
direitos fundamentais que lhe são inerentes, em
verdade estar-se-á negando-lhe a própria dignidade,
o que nos remete à controvérsia em torno da
afirmação de que ter dignidade equivale apenas a ter
direitos (e/ou ser sujeito de direitos), pois mesmo em
se admitindo que onde houver direitos fundamentais
há dignidade, a relação primária entre dignidade e
direitos, pelo menos de acordo com o que sustenta
parte da doutrina, consiste no fato de que as pessoas
são titulares de direitos humanos em função de sua
inerente dignidade. Aliás, a partir de tais premissas,
há como investir na diferenciação entre direitos
humanos, no sentido de direitos fundados

necessariamente na dignidade da pessoa, e direitos
fundamentais, estes considerados como direitos que,
independente de terem, ou não, relação direta com a
dignidade da pessoa humana, são assegurados por
força de sua previsão pelo ordenamento
constitucional positivo (SARLET, 2010).

Nesse caminho, em 2002, também com a
publicação do então denominado “Novo
Código Civil”, foi introduzido o capítulo
próprio sobre os direitos de personalidade,
consagrando a proteção à “vida privada”:
“Art. 21. A vida privada da pessoa natural é
inviolável, e o juiz, a requerimento do
interessado, adotará as providências
necessárias para impedir ou fazer cessar ato
contrário a esta norma.” Cumpre destacar
que, antes de 2014, em matéria de direito
privado, primordialmente, aplicava-se a
Constituição Federal e o Código Civil de
2002, pelos quais era possível construir a
defesa na proteção da intimidade, e, em
última análise, dos dados da pessoa
natural.3
Ocorre que, mais que proteger a vida
privada, há que se voltar aos dados
referentes a uma pessoa natural, que não
necessariamente estão na esfera particular
do cidadão, e, mesmo públicos, devem ser
objeto de tutela, elevando-se a proteção de
dados à categoria de direito fundamental.
Na lição de Danilo Doneda:
Em suma, a proteção de dados pessoais é uma
garantia de caráter instrumental, derivada da
tutela da privacidade porém não limitada por
esta, e que faz referência a um leque de garantias
fundamentais que se encontram no ordenamento
brasileiro (DONEDA, 2006).

Em 2014, o marco civil da Internet (Lei
12.965/14) surge como uma tentativa de
estabelecer princípios, garantias, direitos
e deveres para o uso da Internet no
Brasil. O uso da Internet deve seguir
alguns princípios como a garantia da
liberdade de expressão, comunicação e
manifestação de pensamento, nos termos
da Constituição Federal; a proteção da
3

No âmbito do direito público pode-se citar a Lei de
Acesso à Informação, Lei sob o nº 12.537 de 2011, bem
com a denominada Lei Carolina Dieckmann, na esfera
penal, sob o nº 12.737 de 2012.

privacidade; a proteção dos dados
pessoais, na forma da lei; a preservação e
garantia da neutralidade de rede; a
preservação da estabilidade, segurança e
funcionalidade da rede, por meio de
medidas técnicas compatíveis com os
padrões internacionais e pelo estímulo
ao
uso
de
boas
práticas;
a
responsabilização dos agentes de acordo
com suas atividades, nos termos da lei; a
preservação da natureza participativa da
rede; a liberdade dos modelos de
negócios promovidos na internet, desde
que não conflitem com os demais
princípios estabelecidos na Lei.
Alguns artigos do Marco Civil da Internet
são importantíssimos para a proteção
dos dados pessoais, destaca-se o artigo 7 o
que protege o acesso à internet por ser
essencial ao exercício da cidadania, e
assegura ao usuário os direitos a
inviolabilidade da intimidade e da vida
privada, sua proteção e indenização pelo
dano material ou moral decorrente de
sua violação; a inviolabilidade e sigilo do
fluxo de suas comunicações pela internet,
salvo por ordem judicial, na forma da lei;
a inviolabilidade e sigilo de suas
comunicações privadas armazenadas,
salvo por ordem judicial; o não
fornecimento a terceiros de seus dados
pessoais, inclusive registros de conexão,
e de acesso a aplicações de internet, salvo
mediante consentimento livre, expresso
e informado ou nas hipóteses previstas
em lei; a informações claras e completas
sobre coleta, uso, armazenamento,
tratamento e proteção de seus dados
pessoais, que somente poderão ser
utilizados
para
finalidades
que:
justifiquem sua coleta; não sejam
vedadas
pela
legislação;
estejam
especificadas nos contratos de prestação
de serviços ou em termos de uso de
aplicações de internet.
No mesmo sentindo do art. 5o da
Constituição brasileira, o art. 8 o da Lei
12.965/14 garante o direito à
privacidade e à liberdade de expressão

nas comunicações como condição para o
pleno exercício do direito de acesso à
internet.
Contudo, em um mundo em que os dados
pessoais migram ao ciberespaço,
diuturnamente, e, em escala geométrica,
a eficácia de sua proteção não pode ser
alcançada somente após exercícios
interpretativos extenuantes, extraindo
comandos individuais de normas de
caráter
geral.
Ou,
mesmo,
consubstanciar-se
em
dispositivos
esparsos em leis que tratam sobre outras
temáticas, figurando como objeto
coadjuvante, quando merecedor do papel
principal. Em mapa divulgado pela
autoridade francesa de proteção de
dados, denominada de Commission
Nationale de L’Informatique et des
Libertés, o Brasil, antes de 2018, figurava
entre os piores países ranqueados para
transferências de dados, em nível
mundial. Os critérios objetivos para
classificação consideram a existência ou
não de autoridade de proteção de dados
e de lei sobre o tema. Estar ou não bem
classificado não se resume a um índice
por si só, mas está ligado, sob o prisma
econômico, à maior fiabilidade aos
parceiros contratuais internacionais, com
novas oportunidade e propulsão de
novos
negócios.
(COMMISSION
NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET
DES LIBERTÉS, 2019)
Em nível mundial, pode-se destacar dois
grandes modelos de proteção de dados:
a) modelo estadunidense: regimes
setoriais, inexistindo lei geral, bem como
tendo como característica dar conta da
“promoção do fluxo de dados”,
“encarando a tutela da privacidade na
área como um sistema de ajustes e
vedações de práticas abusivas, a serem
verificadas quase sempre em concreto, a
posteriori.” (DONEDA, 2006); modelo
europeu: norma geral de proteção de
dados, caminhando no sentido da
proteção de direitos fundamentais
(DONEDA, 2006). Em 1995, foi publicada

a Diretiva 95/46/CE do Parlamento
Europeu, tratando sobre “protecção das
pessoas singulares no que diz respeito ao
tratamento de dados pessoais e à livre
circulação desses dados”. (UNIÃO
EUROPEIA, 2019) Em 2016, sendo
revogada a referida diretiva, a temática é
elevada
a
Regulamento
(UNIÃO
EUROPEIA, 2019), estando vigente desde
2018, simultaneamente, para toda a
União Europeia, sem ter de haver
transposição aos ordenamentos de cada
país. (FAZENDEIRO, 2017) 4 A evolução
tecnológica
foi
destacada
no
Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados, Regulamento (EU) 2016/679, em
seus considerandos 6 e 7:
(6) A rápida evolução tecnológica e a globalização
criaram novos desafios em matéria de proteção
de dados pessoais. A recolha e a partilha de dados
pessoais registaram um aumento significativo. As
novas tecnologias permitem às empresas
privadas e às entidades públicas a utilização de
dados pessoais numa escala sem precedentes no
exercício das suas atividades. As pessoas
singulares disponibilizam cada vez mais as suas
informações pessoais de uma forma pública e
global. As novas tecnologias transformaram a
economia e a vida social e deverão contribuir
para facilitar a livre circulação de dados pessoais
na União e a sua transferência para países
terceiros
e
organizações
internacionais,
assegurando simultaneamente um elevado nível
de proteção dos dados pessoais.
(7) Esta
evolução exige um quadro de proteção de dados
sólido e mais coerente na União, apoiado por uma
aplicação rigorosa das regras, pois é importante
gerar a confiança necessária ao desenvolvimento
da economia digital no conjunto do mercado
interno. As pessoas singulares deverão poder
controlar a utilização que é feita dos seus dados
pessoais. Deverá ser reforçada a segurança
jurídica e a segurança prática para as pessoas
singulares, os operadores económicos e as
autoridades públicas. (UNIÃO EUROPEIA, 2019)

Sob a influência do direito comunitário
europeu, em 2018, o Brasil atendeu a
4

O fato da matéria passar a ser tratada via Regulamento
demonstra a busca pela sua uniformização e sua pronta
aplicação, sem ser preciso atos normativos nacionais para
ser vigente em cada país da União Europeia.

duas condições importantes em matéria
de proteção de dados: a existência de lei
específica sobre proteção de dados, Lei
nº 13.709 de 2018, bem como a criação
de uma autoridade nacional de proteção
de dados (Medida Provisória 868 de 27
de dezembro de 2018). Evoluiu,
portanto, na classificação da CNIL.
(COMMISSION
NATIONALE
DE
L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS,
2019)
A Lei Geral de Proteção de Dados
brasileira dispõe acerca de conceitos e
princípios aplicáveis. O artigo 5º dispõe
ser dado pessoal a informação
relacionada a pessoa natural identificada
ou identificável. Ou seja, é dado pessoal
tudo o que identifica ou possa fazer
chegar à identificação de alguém. Em
estudo realizado pelo antigo “Grupo de
Trabalho do Artigo 29”, da União
Europeia, mais precisamente em Parecer
4 de 2007, salientou-se que é dado
pessoal é o diretamente identificável,
como nome, o número de identidade,
mas também pode ser o que é
“indirectamente” objeto de identificação,
a saber:
Existe, no entanto, toda uma série de outras
situações em que, ao contrário dos exemplos
anteriores, nem sempre é tão óbvio decidir se a
informação é “relativa” a uma pessoa. Em
algumas situações, a informação veiculada pelos
dados está relacionada primeiramente com
objectos e não com pessoas. Estes objectos
normalmente pertencem a alguém, ou podem ser
sujeitos a uma influência particular por parte de
pessoas ou exercerem nestas uma influência
particular, ou podem manter algum tipo de
vizinhança física ou geográfica com pessoas ou
com outros objectos. Assim, só indirectamente se
pode considerar que a informação diz respeito a
essas pessoas ou objetos (...) (UNIÃO EUROPEIA,
2019)

E, em matéria de princípios, mesmo
sendo recente a publicação da Lei Geral
de Proteção de Dados Brasileira, e,
aguardando sua vigência para o ano
vindouro, é possível verificar que, em seu
contexto, a preocupação em garantir que

o usuário possa controlar os seus dados,
bem como estar sob a proteção de
princípios. Bruno Bioni leciona que:
O principal vetor para alcançar tal objetivo é
franquear ao cidadão controle sobre seus dados
pessoais. Essa estratégia vai além do
consentimento do titular dos dados, pelo qual ele
autorizaria o seu uso. Tão importante quanto
esse elemento volitivo é assegurar que o fluxo
informacional atenda às suas legítimas
expectativas e, sobretudo, não seja corrosivo ao
livre desenvolvimento da sua personalidade.
(BIONI, 2018)

De tal forma, o artigo 7º, do diploma de
proteção de dados, consagra a exigência
do consentimento para tratamento de
dados, no entanto, apresentando um rol
taxativo de possibilidades para que se
possa dispensa-lo. São obrigações legais,
bem como conceitos jurídicos como
“interesses legítimos”, em que o caso
concreto será definitivo.
Outrossim,
como
leciona
BIONI,
princípios como a finalidade, a
adequação, a necessidade, nos termos do
artigo 6º, da Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais fazem com que não seja
possível a utilização livre e sem
quaisquer critérios de dados pessoais.
(BIONI, 2018)

O UBER, sendo utilizado como exemplo
de um aplicativo de economia
compartilhada, é uma plataforma peerto-peer de serviços compartilhados que
liga prestadores de serviços (motoristas)
a usuários (passageiros). A empresa
ainda se encontra à margem da legislação
em alguns aspectos. Desta forma, a
redução de custos com a automação de
processos via software e a não sujeição
da empresa às mesmas regras de
transporte público ocasionam, por vezes,
problemas com relação a proteção dos
dados dos seus usuários.
O UBER foi denunciado à Federal Trade
Comission
(FTC)
de
Washington
(FEDERAL TRADE COMMISSION , 2015),
nos Estados Unidos, a partir de
mudanças
nas
suas
práticas

empresariais, como no seu anúncio de
reivindicação de direito à coleta de
informações de contato pessoal e
localização
dos
consumidores
americanos, até mesmo quando não
utilizam o serviço. O pedido de
investigação foi feito pela EPIC, Eletronic
Privacy Information Center, centro de
pesquisa de interesse público sobre
privacidade, localizada em Washington.
Como embasamento jurídico, a partir das
regras da FTC, é considerada prática
comercial desleal quando cause prejuízo
grave aos consumidores, desde que não
seja razoavelmente evitável por eles ou
para a concorrência. A lesão substancial
que envolva dano monetário ou riscos
injustificados de saúde e segurança,
neste caso representado pela privacidade
dos usuários.
De acordo com a denúncia, as
informações pessoais dos usuários
coletadas pelo UBER seriam e-mail,
senha, nome, número do telefone celular,
CEP, dados do cartão de crédito,
informações sobre uso do aplicativo,
coordenadas GPS, endereço de IP e
cookies.
O documento de denúncia afirma que a
revisão das políticas de privacidade do
UBER apresenta um grande risco à
privacidade dos americanos. A partir das
mudanças anunciadas será possível
coletar informações de localização do
usuário mesmo quando o aplicativo
estiver rodando em background. No
sistema operacional iOS do iPhone o
aplicativo coletará informações mesmo
se for encerrado pelo usuário.
Ademais, o UBER possui um histórico de
abuso regular sobre os dados de
localização de seus usuário e, até
recentemente, seus funcionários tinham
acesso a "visão de deus", ou "God View",
que seria um visão corporativa interna
da ferramenta, para obter dados
específicos em tempo real de histórico de
localização sem o conhecimento dos
consumidores. Ainda segundo um dos

funcionários, seria possível obter uma
localização imediata colocando o nome
de um usuário, assim como a sua
localização de acordo com seus
movimentos, em tempo real. Um dos
abusos mais severos foi à um jornalista
que entrevistou o General Manager do
UBER. Ela foi monitorada durante todo o
percurso para chegar à sede da empresa.
Uma das motivações da denúncia é que
as informações guardadas pelo aplicativo
poderiam ser utilizadas pela polícia, FBI,
NSA ou até mesmo por Hackers. Além do
exposto, o UBER teria dificuldades de
guardar os dados dos seus usuários de
forma totalmente segura e seria a
plataforma mais visada pela ciberespionagem, por ser um serviço muito
popular em Washington DC e tendo 60%
de participação no mercado de corridas
de até U$100,00 em 2014, segundo
levantamento presente no documento da
denúncia.
O exemplo demonstra que apesar de todo
aparato legislativo e de uma ação
promovida pelos próprios usuários
pedindo mais controle dos seus dados
pessoais, ainda sim é difícil controlar as
novas tecnologias com base nos
princípios constitucionais considerados
fundamentais.
Atualmente, com base nas novas
normativas de proteção de dados
pessoais, o UBER criou uma nova política
de
privacidade
(https://privacy.uber.com/policy/), que
entrou em vigor em 25 de maio de 2018.
A nova política de privacidade leva em
conta o Regulamento de Proteção de
Dados da União Europeia ('GDPR'), sendo
bem mais transparente para os usuários.
Importa destacar que, à luz a Lei 13.709
de 2018, que entrará em vigor em
fevereiro de 2020, em aspectos práticos,
o UBER, pelo princípio da finalidade
deverá utilizar os dados do usuário
somente para a prestação do serviço de
aplicativo de transporte, não podendo,
por exemplo, transferir indistintamente a

terceiros os mesmos, como a lojas de
departamentos
ou
restaurantes.
Outrossim, o UBER não pode utilizar seu
banco de dados para abrir novos
negócios, que não vinculados ao ramo de
transporte,
tampouco
leva-los
a
terceiros, que não estão ligados a esta
atividade. À luz do princípio da
necessidade, não poderá coletar, ou dar
qualquer forma de tratamento, além do
necessário para a realização de sua
atividade, como por exemplo, exigir do
usuário que forneça suas preferências de
alimentação, vestuário, ou, mesmo,
revele sua inclinação política, religiosa ou
dados de saúde. Veja que, como exercício
de raciocínio, caso quisesse dar maior
segurança ao serviço prestado, exigindo
o tipo sanguíneo de prestadores e
tomadores do serviço, para caso de
emergência haver socorro mais efetivo,
poder-se-ia admitir a finalidade atendida.
Evidentemente, esse mesmo dado
pessoal não poderia ser utilizado, por
exemplo, para ser transferido a um banco
de sangue, sem autorização do usuário.
Todavia, exigir que motoristas e
passageiros
declarem
se
seus
ascendentes sofrem ou sofreram de
câncer ou diabetes, per se, já estaria
desatendido o princípio, eis que em nada
se ligam à finalidade, extrapolando a
necessidade dos dados pessoais.
Cumpre destacar que, mesmo sendo o
consentimento uma das fontes para o
tratamento de dados pessoais, sempre
deve ser observada a “vulnerabilidade do
consumidor”, a “externalidade social
negativa”, decorrente do “custo-tempo da
leitura” (BIONI, 2018) das políticas de
privacidade, tendo como fio condutor a
finalidade contratada para o tratamento
adequado dos dados pessoais.
Em
relação a outros aplicativos de economia
do compartilhamento, em 2018, Mark
Zuckerberg
precisou
explicar
ao
parlamento inglês o fato de ter concedido
acesso especial a dados dos utilizadores
do Facebook para o Airbnb, a Lyft, entre

outras plataformas. (UK PARLIAMENT,
2019) Atualmente, o Airbnb ingressou
com uma ação contra a cidade de Nova
York, por uma lei que solicita dados dos
usuários do serviço. A empresa entende
que viola a privacidade dos seus
usuários. (UNITED STATES, 2018)
Para que uma plataforma da economia
do compartilhamento opere de forma
autônoma e descentralizada com êxito é
preciso que ela possua regras que
satisfaçam aos seus usuários. Caso o
contrário, eles optarão por participar de
outros acordos que satisfaçam seus
interesses, até mesmo optando pelos
modelos tradicionais, regulados pelas
leis já existentes e consolidadas no
campo jurídico. Aqui a proporcionalidade
das medidas a serem adotadas, entre a
viabilidade do serviço e a proteção dos
dados pessoais.
Conclusão
Vive-se na época da mercantilização e a
valorização das informações. Os dados
pessoais e as informações de foro íntimo
e privado têm serventia tanto para
contribuir com pesquisas de cunho
benéfico à sociedade, como para
direcionar estratégias de marketing,
discriminar certos tipos de pessoas e até
tolher a liberdade de determinada
categoria de sujeitos, entre outros.
Quando algum aplicativo de economia do
compartilhamento afronta uma série de
direitos é importante pensar sobre a
necessidade de adequação do serviço,
tendo em vista que a proteção da
intimidade e da vida privada são direitos
fundamentais
previstos
constitucionalmente. Além disso, a
proteção da privacidade definitivamente
não é algo novo, e a proteção dos dados
pessoais tem repercussão mundial nas
legislações. Além de proteger a
privacidade, deve-se proteger os dados
pessoais, que não necessariamente
precisam ser íntimos.

Com o advento da Lei Geral de Proteção
de Dados, sob o nº 13.709 de 2018, cuja
vigência dar-se-á em fevereiro de 2020, a
proteção de dados ganha espaço
normativo. A observância dos conceitos e
princípios estabelecidos colaborará para
que se tenha a proteção de dados como
um direito fundamental.
É necessário que os operadores do
direito levem em consideração os
diversos benefícios trazidos para a
sociedade e evitem interpretações que
levem ao enfraquecimento dessa nova
economia de produtos e serviços
compartilhados. Outrossim, deve-se levar
em conta o direito fundamental à
proteção de dados, primando pelo
consentimento do titular dos dados
pessoais,
sempre
observando
a
“vulnerabilidade do consumidor”, a
“externalidade
social
negativa”,
decorrente do “custo-tempo da leitura”
das políticas de privacidade, conduzindo
o princípio da finalidade ao tratamento
adequado dos dados pessoais.
Resultados
Compreende-se que as presentes
reflexões são úteis, em face de temática
extremamente atual e que precisa de
aprofundamento doutrinário, diante das
consequências
práticas
aos
seus
usuários, titulares de dados pessoais,
evitando o tratamento inadequado, seja
pela utilização sem o consentimento, ou,
ainda, violando as finalidades pelas quais
os dados foram entregues aos
prestadores de serviços, que, muitas
vezes, são grandes players de mercado.
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