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Excertos

“A nova linguagem visual, fluida, rápida, agressiva, pseudoindividual e 
massificada dos negócios jurídicos de consumo à distância pela internet propõe 
desafios sérios para o direito privado, em especial para o direito do consumidor 
e o seu paradigma de boa-fé”

“Existe na internet uma rede visível e uma rede invisível, desconhecida para 
o usuário, porque consiste em acordos entre servidores e provedores, utilizando 
diversos meios técnicos, dentre os quais os cookies” 

“O adquirente, ao basear sua manifestação de vontade em simples imagens ou 
descrições, corre o risco de receber um objeto que não corresponda exatamente 
às suas expectativas”

“Igualmente seria merecedora de encômios a previsão expressa da responsa-
bilidade objetiva do certificador, definido como o órgão público ou privado 
destinado à emissão de certificados que contêm informações acerca de algum 
fato ou circunstância relativa ao respectivo sujeito”

“Em tempos de direito penal mínimo, questiona-se a possível efetividade da 
regra projetada, considerando o volume e a rapidez do intercâmbio de dados 
pessoais na internet, à margem do controle de qualquer órgão público ou 
privado”
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1. Introdução

O movimento de atualização cirúrgica1 do Código de Defesa do 
Consumidor, por meio da equipe de juristas instalada no Senado 
Federal a partir de 7 de dezembro de 2010, sob a presidência 
do ministro Herman Benjamin, certamente dará àquele diploma 

legal, 21 anos após a sua promulgação, um novo sopro de vida2.
No entanto, algumas questões merecem reflexão nesta fase de discussões 

do anteprojeto apresentado ao Senado Federal, que deve passar por alguns 
ajustes, inclusive à luz das propostas formuladas pela sociedade civil nas 
audiências públicas realizadas pela comissão de juristas em diversas cidades 
brasileiras.

Trata-se de uma oportunidade única para finalmente regulamentar 
o comércio eletrônico, paralelamente aos projetos de lei que “dormem” 
apensados no Congresso Nacional há mais de doze anos, e provavelmente 
não serão aprovados. Merece especial destaque o Projeto 1.589/99, cujo 
anteprojeto foi elaborado pela Comissão de Direito da Informática da OAB-
SP, trazendo forte influência da lei modelo da Uncitral (Comissão de Direito 
do Comércio Internacional da ONU) de 1996.

Lado a lado com a reforma do Código de Defesa do Consumidor, – 
numa espécie de “diálogo das fontes” no tocante à definição dos direitos e 
responsabilidades dos cidadãos, empresas e governo na web –, passou por uma 
fase de elaboração, de maneira participativa, aberta a sugestões do público 
em geral, a minuta preliminar do anteprojeto do Marco Civil da Internet, 
cujo conteúdo foi submetido à discussão pública no site culturadigital.br/
marcocivil/.

A iniciativa do anteprojeto do Marco Civil coube ao Ministério da Justiça, 
em parceria com o Observatório Brasileiro de Políticas Digitais do Centro de 
Tecnologia e a Sociedade da Informação, da fundação Getúlio Vargas do Rio 
de Janeiro, tendo o debate público ocorrido até 31 de março de 2011. O 
projeto já foi apresentado definitivamente ao legislativo3.

Seu objetivo4 é instituir no Brasil o primeiro marco regulatório da 
privacidade e tratamento de dados pessoais, sendo estes entendidos como 
“qualquer informação relativa a uma pessoa identificada ou identificável, 
direta ou indiretamente, incluindo todo endereço ou número de identificação 
de um terminal utilizado para conexão a uma rede de computadores”. 

Consoante o anteprojeto, salvo exceções especificamente previstas, 
o tratamento de dados pessoais somente pode ser realizado mediante 
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consentimento livre, expresso e informado do titular, revogável a qualquer 
momento, que poderá ser dado por escrito ou por outro meio que o certifique, 
após a notificação prévia deste.

A opção da comissão presidida pelo ministro Herman Benjamin 
certamente foi a de uma regulamentação principiológica, baseada no uso da 
técnica das cláusulas gerais, evitando o casuísmo imperante nos Projetos de 
Lei 1.589/99, 1.483/99 e 4.906-A/015. 

A reforma, nas palavras de Adalberto 
Pasqualotto, deve levar em conta a preservação 
do modelo, com o cuidado de não descer a 
particularismos que descaracterizem o Código 
de Defesa do Consumidor como guarda-chuva, 
visto que

“O risco em causa é o da fragmentação, 
estabelecendo padrões de proteção diversificados, 
conforme a relação jurídica, fazendo o caminho 
inverso de algumas legislações, como a francesa 
e a italiana, cujos Códigos são, na verdade, 

consolidações de leis setoriais, que promoviam a defesa do consumidor em 
segmentos mercadológicos distintos. A fragmentação pode desencadear reações 
patrocinadas por lobbies, com a edição de leis posteriores que simplesmente 
revoguem disposições particularistas do Código de Defesa do Consumidor” (g. 
n.).6

2. Observações críticas sobre o texto do anteprojeto

Num primeiro momento, será feita uma abordagem crítica, artigo a 
artigo, do anteprojeto da reforma do Código de Defesa do Consumidor 
acerca do comércio eletrônico. Em seguida, serão enfrentadas as principais 
questões que injustificadamente ficaram de fora do anteprojeto, não obstante 
sua importância para o tema. 

Conforme a hipótese de trabalho defendida pela professora Claudia Lima 
Marques, a nova linguagem visual, fluida, rápida, agressiva, pseudoindividual 
e massificada dos negócios jurídicos de consumo à distância pela internet 
propõe desafios sérios para o direito privado, em especial para o direito do 
consumidor e o seu paradigma de boa-fé7.

A opção principiológica do legislador fica clara na redação proposta aos 
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parágrafos do artigo 1º, que, embora de boa técnica, contempla temática 
estranha ao comércio eletrônico:

“Art. 1º (...)
 § 1º As normas e os negócios jurídicos devem ser interpretados e integrados 

da maneira mais favorável ao consumidor. 
§ 2º O Poder Judiciário, no âmbito do processo em curso, e a administração 

pública devem assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, 
conhecendo de ofício a sua violação. (NR)”

O artigo 5º do anteprojeto acrescenta quatro novos incisos ao rol dos 
instrumentos da Política Nacional das Relações de Consumo:     

 “(...)
VI – cadastro de bloqueio de recebimento de oferta ou comunicação telefônica, 

eletrônica ou de dados; 
VII – prevenção e tratamento do superendividamento e a proteção do 

consumidor pessoa física de boa-fé, visando garantir o mínimo existencial; 
VIII – conhecimento de ofício pelo Poder Judiciário, no âmbito do processo 

em curso, e pela Administração Pública de violação a normas de defesa do 
consumidor; 

IX – interpretação e integração das normas da maneira mais favorável ao 
consumidor. 

(...). (NR)” 
O único inciso que soa pertinente à matéria é o VI, que prevê, em relação 

às comunicações comerciais recebidas pelos consumidores, um sistema de 
proteção baseado no opt-out, que somente proíbe as mensagens não solicitadas 
no caso de o usuário manifestar-se expressamente em sentido contrário8. 
Trata-se de uma importante garantia à disposição do consumidor, que poderá 
escolhê-la dentro de sua conveniência, ante as peculiaridades da contratação 
eletrônica de consumo na internet. 

No entanto, os incisos VII, VIII e IX se afiguram fora de contexto, 
encontrando mais afinidade com a regulamentação específica do 
superendividamento (VII) ou contendo normas gerais sobre a aplicação e 
interpretação das normas de direito do consumidor (incisos VII a IX).

A redação projetada do artigo 6º, que institui novos direitos básicos do 
consumidor, é a seguinte:

“Art. 6º (...)
XI – a segurança e a privacidade de comunicação, oferta, cadastro ou qualquer 

operação por meio eletrônico, preservada a confidencialidade das informações e 
dados prestados ou coletados; 
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XII – a inscrição em cadastro de bloqueio de recebimento de oferta ou 
comunicação telefônica, eletrônica ou de dados; 

XIII – a garantia de práticas de crédito responsável, prevenção e tratamento 
das situações de superendividamento do consumidor pessoa física; 

XIV – a prevenção do superendividamento e proteção do consumidor 
pessoa física de boa-fé, preservando o mínimo existencial, por meio da revisão e 
repactuação da dívida, dentre outras medidas; 

XV – a confirmação pelo fornecedor de recebimento da manifestação do 
consumidor de aceitação da oferta, inclusive eletrônica, de produtos ou serviços.”

O artigo 6º, XII repete desnecessariamente o inciso V dos instrumentos 
da Política Nacional das Relações de Consumo, lançando dúvidas sobre a 
natureza do cadastro de bloqueio de recebimento de oferta ou comunicação, 
tratado de maneira genérica e vaga. Não obstante isso, novos problemas que 
desafiam os operadores do direito, como a computação em nuvem ou as 
compras coletivas, a lançar novos riscos sobre a confiança dos consumidores 
no comércio eletrônico.

O mesmo artigo 6º, em seu inciso XI, tutela “a segurança e a privacidade 
de comunicação, oferta, cadastro ou qualquer operação por meio eletrônico, 
preservada a confidencialidade das informações e dados prestados ou 
coletados”.

Trata-se de mais uma norma principiológica, traduzindo a técnica adotada 
predominantemente pelo anteprojeto, que apresenta vantagens, dada a rapidez 
da evolução tecnológica, embora falte, quanto a certos aspectos específicos, 
uma abordagem mais pontual, pois, como alerta Ricardo Lorenzetti, existe na 
internet uma rede visível e uma rede invisível, desconhecida para o usuário, 
porque consiste em acordos entre servidores e provedores, utilizando diversos 
meios técnicos, dentre os quais os cookies9.

Os incisos XIII e XIV igualmente se mostram fora de lugar, traduzindo 
uma maior afinidade com a regulamentação do superendividamento, que 
caberá a outro anteprojeto específico. 

O inciso XV, embora trazendo norma de grande importância para a 
tutela da segurança dos consumidores, do ponto de vista probatório, deixou 
de se posicionar sobre o momento da formação dos contratos eletrônicos de 
consumo entre pessoas ausentes, matéria igualmente objeto da omissão do 
legislador por ocasião da aprovação do Código Civil de 2002. A verificação 
do momento em que o contrato se considera formado é matéria da maior 
importância, inclusive para fins de exercício do direito de arrependimento, 
considerada ainda a importância da forma como garantia ou instrumento de 
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informação e  transparência, marcada pelo caráter não apenas de proteção, 
mas sobretudo pedagógico, em relação ao contratante vulnerável10.

Como já defendemos noutra oportunidade, a oferta via e-mail não se 
equipara à oferta postal convencional, regida pela teoria da expedição (art. 
434 do Código Civil), visto que “a comunicação entre as partes se dá por 
meio dos provedores de acesso, tanto o do proponente como o do aceitante, 
não havendo sequer (...) garantia acerca de quando ou se o e-mail alcançará 
o seu destino”11.

Em 2004, o Conselho da Justiça Federal, na IV Jornada de Direito 
Civil, aprovou o enunciado 173, de iniciativa do autor deste artigo, em 
cujos termos “a formação dos contratos realizados entre pessoas ausentes, por 

meio eletrônico, completa-se com a recepção da 
aceitação pelo proponente”. 

A teoria da recepção mostra-se mais benéfica 
ao consumidor, observado seu direito básico à 
segurança (art. 6º, I, CDC) no fornecimento de 
produtos e serviços, haja vista os riscos inerentes 
ao meio. Não se trata de uma questão meramente 
probatória, mas de uma garantia decorrente 
das expectativas legítimas ensejadas pela boa-fé 
objetiva, protraindo a conclusão do contrato até 
a chegada da resposta positiva ao proponente, 
conforme adotado pelo art. 15 da lei modelo da 

Uncitral e pelo art. 11 da Diretiva CEE 31/2000.
A Convenção de Viena de 1980 sobre compra e venda internacional de 

mercadorias dispõe igualmente no sentido de que o contrato se perfectibiliza 
no momento em que surte efeito a aceitação da oferta, o que sucede no 
momento em que a declaração de assentimento chega ao ofertante (arts. 23 
e 18.2). Os princípios da Unidroit igualmente estabelecem que a aceitação 
da oferta produz efeitos quando a manifestação de assentimento chegar ao 
ofertante (art. 2.6) e “a comunicação surtirá efeitos quando chegue à pessoa 
para a qual foi direcionada (art. 1.9)”12.

O anteprojeto igualmente acrescenta um novo § 2o ao artigo 7º: 
“Art. 7º (...)
§ 1º (...) 
§ 2º Aplica-se ao consumidor a norma mais favorável ao exercício de seus 

direitos e pretensões. (NR)” 
A redação original do art. 7º, que já permite a identificação de outros 
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direitos básicos dos consumidores além daqueles 
ali expressamente consagrados, é acrescida de 
uma importante fonte de integração, por meio 
da aplicabilidade da norma mais favorável ao 
consumidor. Questiona-se apenas a pertinência 
da inclusão desse parágrafo, que contém 
norma principiológica, de caráter geral, em um 
anteprojeto sobre o comércio eletrônico.

Já a alteração trazida ao artigo 33 vem em boa hora, dada a insuficiência da 
redação original daquele dispositivo, relativo às vendas ou ofertas por telefone 
ou reembolso postal, em face dos novos problemas trazidos pela contratação 
eletrônica de consumo na internet. A redação13 passa a ser a seguinte: 

“(...)
Art. 33. Em caso de fornecimento a distância, devem constar o nome do 

fabricante e seus endereços geográfico e eletrônico na embalagem, publicidade e 
em todos os impressos e publicações de qualquer natureza utilizados. 

§ 1º Por fornecimento a distância entende-se a oferta, contratação, execução 
ou disponibilização de produtos ou serviços fora do estabelecimento, ou sem 
a presença física simultânea do consumidor e fornecedor, especialmente em 
domicílio, por telefone, reembolso postal, por meio eletrônico ou assemelhado. 

§ 2º É proibida a oferta, publicitária ou não, de produtos e serviços por 
telefone ou meio similar, quando a comunicação for onerosa ao consumidor. 

§ 3º Na oferta realizada por meio eletrônico devem constar em local de 
destaque e de fácil visualização: 

I – o nome empresarial do fornecedor e o número de sua inscrição no cadastro 
geral do Ministério da Fazenda; 

II – resumo informativo sobre a segurança oferecida; 
III – o endereço geográfico e o eletrônico do fornecedor para recebimento de 

comunicações, bem como de notificações judiciais ou extrajudiciais; 
IV – o número de telefone e o endereço de correio eletrônico e da página na 

internet ou em outra rede de dados, disponíveis para o serviço de atendimento ao 
consumidor; 

V – o nome e o endereço geográfico e eletrônico dos provedores de hospedagem 
e de conexão utilizados pelo fornecedor; 

VI – a opção de bloqueio permanente e imediato de novas comunicações do 
fornecedor. 

§ 4º Sem prejuízo do disposto no art. 31, o fornecedor deve manter disponíveis, 
entre outras, as seguintes informações, desde o momento da oferta e até o término 

A imposição de 
obrigações de fazer e 
não fazer implica uma 
tendência de despa-
trimonialização da 
responsabilidade civil 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22   Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. I | n. 4 | DEZEMBRO 2011          23

do prazo de arrependimento: 
I – características essenciais do produto ou do serviço; 
II – preço total do produto ou do serviço, incluindo a discriminação de 

eventuais despesas de entrega, seguro e quaisquer outras; 
III – modalidades de pagamento, execução, disponibilidade ou entrega; 
IV – indicação da data e horário em que foi anunciada a oferta e em que 

ela foi aceita; 
V – prazo e dados de contato para o exercício do direito de arrependimento, 

não inferior ao previsto no art. 49; 
VI – prazo mínimo de validade da oferta, inclusive do preço; 
VII – data da entrega do produto ou da execução do serviço. 
§ 5º Efetivada a contratação a distância, o consumidor deve receber: 
I – a confirmação imediata do recebimento de sua aceitação, inclusive em 

meio eletrônico, quando a oferta tenha sido veiculada desta forma; 
II – os termos do contrato em suporte duradouro, assim entendido como 

qualquer instrumento, inclusive eletrônico, que permita ao consumidor, durante 
período adequado de tempo, acesso fácil às informações disponíveis e a sua 
reprodução. 

§ 6º O fornecedor deve assegurar ao consumidor oportunidade e meios 
razoáveis para retificação de dados cadastrais ou da aceitação da oferta, e manter 
disponível a informação respectiva. (NR) 

(...).”
A redação proposta para o art. 33 revela grande influência da Diretiva CEE 

31/2000 acerca do comércio eletrônico, levando em conta que a celebração de 
contratos à distância por meio da rede internacional de telecomunicações traz 
consigo diversos inconvenientes, entre os quais podem ser arrolados, segundo 
Calais-Auloy e Steinmetz, os seguintes: (a) o fato de os consumidores estarem 
sujeitos a solicitações repetidas por parte de certos fornecedores, mediante 
técnicas agressivas de contratação, de modo a constituir uma intromissão na 
sua vida privada; (b) o adquirente, ao basear sua manifestação de vontade em 
simples imagens ou descrições, corre o risco de receber um objeto que não 
corresponda exatamente às suas expectativas; (c) a possível dificuldade, para 
o adquirente do produto ou do serviço, de fazer valer seus direitos em face de 
um vendedor à distância, em caso de defeito do objeto14. 

Trata-se de deveres de informação especializados pelo meio, vinculando-
se não somente ao produto ou serviço ofertado em ambiente de internet, mas 
também aos aspectos de segurança que envolvam a operação como um todo, 
devendo ser obrigatoriamente prestados. Destacam-se especialmente (art. 33, 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24   Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. I | n. 4 | DEZEMBRO 2011

§ 4o) a indicação da data e horário em que foi anunciada a oferta e em que ela 
foi aceita e o prazo mínimo de validade da oferta, inclusive do preço (art. 33, 
§ 5o), de modo a evitar uma possível retirada abrupta do ar.

Embora preveja o dever de confirmação imediata da aceitação (art. 33,    
§ 5o, I), o anteprojeto perdeu mais uma oportunidade de se pronunciar sobre 
o momento da formação dos contratos eletrônicos entre ausentes, questão da 
maior relevância.

Porém, o artigo 33, § 5o, II, prevê o importante dever, a cargo do 
fornecedor, de, como concretização da boa-fé objetiva, possibilitar ao 
consumidor arquivar e perenizar os termos do contrato em suporte 
duradouro. Trata-se de importante aspecto do dever de informação a cargo 
dos fornecedores, contribuindo para um justo equilíbrio entre as partes, em 
virtude da concentração tecnológica e informacional que normalmente ocorre 
em favor do fornecedor. O tempo deve ser um aliado do consumidor, a quem 
devem ser dadas todas as oportunidades para refletir e corrigir eventuais erros, 
consoante assegurado expressamente no artigo 33, § 6o.

O artigo 39, a seu turno, tipifica duas novas modalidades de práticas 
abusivas:

(...) XIV – ofertar produto ou serviço ou enviar comunicação a consumidor 
inscrito em cadastro de bloqueio de recebimento de oferta ou comunicação 
telefônica, eletrônica ou de dados; 

XV – veicular, hospedar, exibir, licenciar, alienar, utilizar, compartilhar, 
doar ou de qualquer forma ceder ou transferir dados ou informações pessoais ou 
identificadores de consumidores sem a sua expressa autorização e consentimento 
informado, salvo regular alimentação de banco ou cadastro destinado à proteção 
ao crédito; 

(...).”
Ambas as cominações se mostram necessárias, face aos métodos de oferta 

e publicidade agressivos frequentemente empregados pelos fornecedores, 
ameaçando a privacidade dos consumidores, traduzida na ideia de 
autodeterminação informativa, incluindo a faculdade do indivíduo de dispor 
e revelar dados referentes à sua vida privada em todas as fases da elaboração 
e uso daquelas informações, abrangendo sua acumulação, transmissão, 
modificação e cancelamento15.

No entanto, tendo em vista a técnica das cláusulas gerais escolhida pelo 
anteprojeto, indaga-se a razão da ausência de uma menção expressa a outros 
incidentes de segurança igualmente importantes, como os cookies, além dos 
códigos maliciosos (malware), como os cavalos de troia ou os spywares, que 
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poderão inclusive implicar o acesso remoto ao computador ou sistema do 
usuário, levando até mesmo à perda do controle do equipamento pelo seu 
titular16.

O exercício do direito de arrependimento na contratação eletrônica é 
contemplado especialmente na nova redação dada ao art. 49 do Código de 
Defesa do Consumidor:

 “(...)
Art. 49. No fornecimento a distância, o consumidor pode desistir do 

contrato, no prazo de sete dias a contar da aceitação da oferta ou do recebimento 
ou disponibilidade do produto ou serviço. 

§ 1º Se o consumidor exercitar o direito de 
arrependimento previsto neste artigo, os valores 
pagos a qualquer título durante o prazo de 
reflexão deverão ser imediatamente devolvidos, 
monetariamente atualizados. 

§ 2º Na hipótese de exercício do direito 
de arrependimento ou de fraude, o fornecedor 
do produto ou serviço, a instituição financeira 
e a administradora do cartão de crédito são 
solidariamente responsáveis por: 

I – estornar imediatamente o valor; 
II – efetivar o estorno na próxima fatura, caso o valor já tenha sido total ou 

parcialmente pago no momento da manifestação do arrependimento. 
§ 3º Em caso de inobservância do disposto no § 2º deste artigo, o valor pago 

será devolvido em dobro. 
§ 4º O fornecedor deve manter disponível de forma clara e ostensiva 

a informação sobre o meio de comunicação hábil para exercício do direito de 
arrependimento pelo consumidor. 

§ 5º O fornecedor deve enviar ao consumidor confirmação individualizada 
e automática do recebimento da manifestação de arrependimento. 

§ 6º É obrigação do fornecedor: 
I – manter disponível serviço de atendimento por telefone ou meio eletrônico, 

que possibilite ao consumidor enviar e receber comunicações, inclusive notificações, 
pedidos de informação, reclamação e demais informações necessárias à efetiva 
proteção dos seus direitos; 

II – confirmar imediatamente o recebimento de comunicações enviadas ou 
recebidas, utilizando o mesmo meio empregado pelo consumidor e outros que 
devam razoavelmente ser empregados. 

No caso das relações 
originadas via internet, 
os instrumentos do 
direito tradicional e  
codificado mostram- 
se mais uma vez 
insuficientes
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§ 7º O descumprimento dos deveres do fornecedor previstos neste artigo enseja 
a aplicação pelo Poder Judiciário de multa civil em valor suficiente para inibir 
novas violações, sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis e da 
indenização por perdas e danos ocasionados aos consumidores. (NR)” 

O artigo 49 mantém o prazo de reflexão de sete dias previsto para os 
demais casos de contratação à distância, na contramão da Diretiva 65/2002 
da Comunidade Econômica Europeia, relativa à comercialização à distância 
de serviços financeiros, que contempla um prazo de 14 dias17.

Revela-se de especial importância o artigo 49, § 2o, ao estabelecer a 
responsabilidade solidária entre o fornecedor do produto ou serviço, a 
instituição financeira e a administradora do cartão de crédito, cabendo-lhes, 

alternativamente, estornar imediatamente o 
valor cobrado indevidamente do consumidor, 
ou, alternativamente, efetivar o estorno na 
próxima fatura, caso o valor já tenha sido total ou 
parcialmente pago no momento da manifestação 
do arrependimento. Trata-se de importante 
manifestação dos contratos coligados, todos 
perpassados pela mesma causa ou finalidade 
econômica, o que justifica o tratamento dado 

pelo anteprojeto.
Da mesma forma, a multa civil contemplada no § 7o aparece como 

importante meio assecuratório do cumprimento das obrigações de fazer 
assumidas pelo fornecedor em virtude do direito de arrependimento.

A norma mais interessante de todo o anteprojeto, a nosso ver, é o artigo 
56, que estabelece uma nova sanção administrativa consistente na suspensão 
temporária ou proibição de oferta e de comércio eletrônico:

“Art. 56. (...) 
XIII – suspensão temporária ou proibição de oferta e de comércio eletrônico. 
(...). (NR)” 
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em importante 

decisão, da lavra da desembargadora Helda Lima Meirelles (15a. Câmara 
Cível, agravo de instrumento 0008595-03.2011.8.19.0000, 24.02.2011), 
em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro, suspendeu a venda de qualquer produto através do site www.
americanas.com no Estado do Rio de Janeiro, até que fossem feitas todas 
as entregas atrasadas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,0018. A partir 
de agora, os PROCONs de todo o Brasil, que já vêm aplicando tal sanção 

Em uma sociedade 
de massa, nada mais 
justo que a pulverização 
dos eventuais custos no 
preço dos contratos de 
publicidade
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consistente no bloqueio online, passam a ter respaldo legal para tanto. 
Trata-se, sem dúvida, da mais relevante inovação trazida pelo anteprojeto,  

calcada na preocupação da principiologia do Direito Civil-Constitucional,  
que encontra seu sentido e razão na dignidade da pessoa humana (art. 1º, 
III, Constituição da República). Seu objetivo é, mais do que evitar que as 
vítimas fiquem irressarcidas, garantir o direito de alguém não mais ser vítima 
de danos.

Esse caráter de prevenção na ocorrência de danos busca seu espaço no 
sistema de responsabilidade civil, paralelamente ao espaço já ocupado pela 
reparação dos danos já ocorridos, cujo monopólio deixa de existir19.

Desponta, assim, o princípio da precaução, voltado à eliminação prévia 
(anterior à produção do dano) dos riscos da lesão, por meio de normas 
específicas, de natureza administrativa e regulatória, impondo deveres aos 
agentes econômicos de maior potencial lesivo, o que pressupõe também uma 
fiscalização eficiente pelo poder público. É necessário, no caso da suspensão 
temporária ou proibição da oferta no comércio eletrônico, viabilizar os meios 
técnicos para a efetividade da medida.

A imposição de obrigações de fazer e não fazer, já contemplada no artigo 
84 e seus parágrafos da Lei 8.078/90, sem prejuízo da previsão do Código 
Civil, art. 247 e seguintes, com forte influência do Código de Processo Civil 
(artigo 461 e seus parágrafos), implica uma tendência de despatrimonialização 
da responsabilidade civil, concretizando a proteção dos consumidores como 
garantia fundamental e princípio geral da ordem econômica (artigos 5º, 
XXXII e 170, V da Constituição da República).  

Com vistas à concretização da nova sanção administrativa do artigo 56, 
XIII do anteprojeto, é acrescentado um novo parágrafo ao artigo 59: 

“Art. 59. (...) 
§ 4º Para garantir efetividade da pena de suspensão ou de proibição de oferta 

e de comércio eletrônico, a autoridade administrativa notificará os provedores de 
serviços de conexão, hospedagem ou de informações, conforme o caso, a fim de 
que, no prazo máximo de quarenta e oito horas, excluam a conexão, hospedagem 
ou informações durante o período da sanção, sob pena de pagamento de multa 
diária. (NR)” 

O anteprojeto optou ainda por criminalizar conduta idêntica à nova 
prática abusiva contemplada no artigo 39, XIV: 

“Art. 72-A. Veicular, hospedar, exibir, alienar, utilizar, compartilhar, 
licenciar, doar ou de qualquer forma ceder ou transferir dados ou informações 
pessoais ou identificadores de consumidores sem a sua expressa autorização 
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e consentimento informado, salvo regular alimentação de bancos de dados ou 
cadastro destinado à proteção ao crédito; 

Pena – detenção de seis meses a dois anos e multa.” 
Em tempos de direito penal mínimo, questiona-se a possível efetividade 

da regra projetada, considerando o volume e a rapidez do intercâmbio de 
dados pessoais na internet, à margem do controle de qualquer órgão público 
ou privado.

Por fim, a proteção do consumidor nos contratos internacionais à 
distância é finalmente contemplada de maneira extremamente feliz no artigo 
101 e seus parágrafos:

 “Art. 101. (...)
 § 1º Na hipótese de fornecimento a distância, nacional ou internacional, em 

que o consumidor seja pessoa física: 
I – a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do consumidor; 
II – são nulas as cláusulas de eleição de foro e de arbitragem. 
§ 2º Os contratos internacionais a distância em que o consumidor seja pessoa 

física serão regidos pela lei do seu domicílio ou pela norma estatal escolhida pelas 
partes, desde que mais favorável ao consumidor, assegurando igualmente o seu 
acesso à Justiça. (NR)”

Ocorre que, no caso das relações originadas via internet, os instrumentos 
do direito tradicional e codificado mostram-se mais uma vez insuficientes, 
haja vista que se mostra praticamente impossível determinar em qual território 
foram as mesmas levadas a efeito.

Por consequência, torna-se praticamente impossível determinar qual a 
legislação a ser aplicada aos casos concretos por meio das chamadas normas 
de conflito vigentes em matéria de direito internacional privado, que levam 
em consideração primordialmente o espaço geográfico, físico. 

Ademais, a adoção, em todos os casos, da regra locus regit actum 
(art. 9º, caput e § 2o da Lei de Introdução ao Código Civil) ocorreria em 
detrimento da garantia constitucional do livre acesso ao Judiciário por parte 
dos consumidores (art. 5o, XXXII e XXXV e 170, V, CR), além da tutela da 
sua proteção e segurança: “uma vez eleita a lei do domicílio do proponente 
– geralmente o fornecedor – necessariamente o consumidor se encontraria 
tolhido em seu direito ao efetivo acesso à justiça, já que uma demanda 
internacional seria por demais gravosa”20.

Como o Código de Defesa do Consumidor determina que o proponente 
nos contratos de consumo é sempre o fornecedor (CDC, art. 30), teríamos 
sempre a prevalência do local da proposta (CC, 435) ou o local da residência 
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do fornecedor (LICC, art. 9o, § 2o) para reger a lei aplicável aos contratos 
eletrônicos à  distância21.

A aplicação da lei e do foro do domicílio do fornecedor levaria à conclusão 
de que se estaria dando prevalência a regras de mercado, em contraposição ao 
direito fundamental do consumidor de se ver tutelado e protegido22.

Se a autonomia da vontade das partes é considerada hoje o mais importante 
critério de conexão no direito internacional, encontra ela um limite no que se 
refere às relações de consumo. A possibilidade de escolha da lei pelas partes, a 
autonomia de vontade, perde sentido, segundo Claudia Lima Marques, caso 

passe a atuar como instrumento de domínio dos 
mais fracos pelos mais fortes23.

O artigo 5o da Convenção de Roma de 1980 
sobre comércio internacional impõe certos limites 
de ordem pública, fundados na proteção do 
consumidor, em prevalência sobre a autonomia 
da vontade, que permite às partes a livre escolha 
da lei aplicável:

“artigo 5o contratos celebrados por consumidores 
1. O presente artigo aplica-se aos contratos que tenham por objeto 

o fornecimento de bens móveis corpóreos ou de serviços a uma pessoa, o 
consumidor, para uma finalidade que pode considerar-se estranha à sua 
atividade profissional, bem como aos contratos destinados ao financiamento 
desse fornecimento. 

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 3o, a escolha pelas partes da lei aplicável 
não pode ter como consequência privar o consumidor privado da proteção que lhe 
garantem as disposições imperativas da lei do país em que tenha a sua residência 
habitual: – se a celebração do contrato tiver sido precedida, neste país, de uma 
proposta que lhe foi especialmente dirigida ou de anúncio publicitário, e se o 
consumidor tiver executado nesse país todos os atos necessários à celebração do 
contrato, ou:

– se a outra parte ou o respectivo representante tiver recebido o pedido do 
consumidor nesse país, ou

– se o contrato consistir numa venda de mercadorias e o consumidor se tenha 
deslocado desse país a um outro país e aí tenha feito o pedido, desde que a viagem 
tenha sido organizada pelo vendedor com o objetivo de incitar o consumidor a 
comprar.

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 4o e na falta de escolha feita nos termos 
do art. 3o, esses contratos serão regulados pela lei do país em que o consumidor 

O tempo deve ser um 
aliado do consumidor, 
a quem devem ser 
dadas todas as oportu-
nidades para refletir e 
corrigir eventuais erros
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tiver sua escolha habitual, se se verificarem as circunstâncias referidas no no 2 do 
presente artigo” (g.n.). 

 Portanto, a eleição pelas partes da lei aplicável não pode privar o 
consumidor da proteção que lhe outorgam as disposições imperativas da lei de 
sua residência habitual; embora, em linha de princípio, a convenção abranja 
apenas os contratos visando à venda de bens móveis corpóreos ou prestação 
de serviços, o autor espanhol Pedro Alberto de Miguel Asensio afirma que não 

pode ser excluído o comércio eletrônico 
direto, no qual o próprio bem é fornecido 
online, como na aquisição de softwares, 
imagens ou músicas24.

Conclui Claudia Lima Marques:
“Em matéria de contratos de 

consumo, há que considerar que o DIPr.
brasileiro atualizou seus princípios. 
Assim, tratando-se de direito humano 

reconhecido como direito fundamental pela Constituição da República de 
1988 (art. 5o, XXXII) e lei de origem constitucional (art. 48 do ADCT), é 
bem possível que tais normas sejam consideradas ‘imperativas’,  de ordem 
pública internacional ou leis de aplicação imediata, normas, pois, que se 
aplicam diretamente, neste último caso, mesmo antes das normas de DIPr. 
ou de colisão.

(...) Efetivamente, parte da doutrina defende que o Código de Defesa 
do Consumidor deva ser aplicado a todos os contratos do consumidor com 
contatos suficientes no Brasil, enquanto uma regra imperativa internacional 
ou lois d´application immediate, o Código de Defesa do Consumidor deve 
fornecer padrões mínimos (e imperativos) à proteção dos consumidores 
passivos em todos os contratos à distância, contratos negociados no Brasil 
por nacionais ou estrangeiros, ou, quando o marketing ou a oferta forem 
feitos no Brasil, inclusive nos contratos eletrônicos com fornecedores com 
sede no exterior, como impõem o Unfair Contract Terms Act, de 1977, do 
Reino Unido, ou a lei alemã de 1976 (art. 12 e 29 da EGBGB), ou a lei 
portuguesa de 1985 (art. 33).”25

Efetivamente, parte da dou-
trina defende que o Código 
de Defesa do Consumidor 
deva ser aplicado a todos os 
contratos do consumidor com 
contatos suficientes no Brasil
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3. Duas sugestões

No âmbito das relações de consumo e dos contratos de adesão, como 
observam Gabriel Stiglitz e Ruben Stiglitz, “a ausência de entrega do 
instrumento ao consumidor é um abuso grosseiro”26.

Além de informar ao consumidor as condições gerais do contrato, cabe 
ao fornecedor abster-se de promover uma ordem abusiva de telas de negociação, 
expressão usada por Cláudia Lima Marques:

“Assim, se o consumidor faz um ‘click’ para abrir o contrato, isso não pode 
ser interpretado como se ele estivesse aceitando a oferta, ou que o contrato 
se perfectibilizou. Deve ser possível ler o contrato e mesmo o imprimir, sem 
o concluir, pois o contrato é informação para o consumidor e é o direito 
de escolha deste último que está em jogo. O abuso da ‘ordem’ de impulsos 
eletrônicos, ou da ordem de telas abertas é justamente o de somente informar 
o conteúdo do contrato quando este já está aceito, ou de somente permitir 
baixá-lo (‘download’), quando o consumidor já se tornou contratante.”27 

Devido a situações como esta, o anteprojeto perdeu uma valiosa 
oportunidade ao prever a cláusula-surpresa, contemplada na versão original 
do art. 51, V do Código de Defesa do Consumidor, vetado à época pelo 
Presidente da República. A cláusula-surpresa aplicar-se-ia como uma luva às 
falhas no dever de informar por meio da contratação eletrônica de consumo na 
internet, considerando nulas as cláusulas que “(...) segundo as circunstâncias, 
e em particular, segundo a aparência geral do contrato, venham, após sua 
conclusão, a surpreender o consumidor”28.

É verdade que a cláusula-surpresa continua proibida, por ser contrária à 
boa-fé objetiva e ao dever de informação do fornecedor, ofendendo o direito 
de informação adequada titularizado pelo consumidor e o sistema de proteção 
do CDC como um todo (art. 6o, III, art. 46 e art. 51, IV e XV)29.

O veto ao mencionado dispositivo fundou-se em sua desnecessidade, por 
considerar que este reproduz, no essencial, o previsto no inciso IV30, que 
prevê a cláusula geral da boa-fé nas relações de consumo.

Nelson Nery Júnior concebe dois requisitos, um objetivo e outro 
subjetivo, para a verificação da estipulação proibida: 

“O pressuposto objetivo para a classificação de estipulação proibida pelo 
inciso comentado é de que a surpresa seja extraordinária, o que se certifica 
pela natureza do negócio jurídico que se está examinando, de acordo com as 
regras ordinárias e de lealdade que devem informar o comportamento dos 
contratantes. O requisito subjetivo é preenchido quando se constata a falta de 
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informação adequada ao consumidor sobre o conteúdo global do contrato.
Para considerar-se a estipulação como cláusula-surpresa, não basta que o 

contrato tenha conteúdo complicado ou complexo. É preciso que dele exsurja 
um efeito surpresa ou efeito de burla, que ocorra, por exemplo, por falta de 
esclarecimento adequado do consumidor sobre o conteúdo e consequências 
do contrato, tarefa a cargo do fornecedor (art. 46, CDC). Importará 
aqui, sobremodo, a experiência negocial e o estágio de conhecimento do 
consumidor, bem como o contexto da economia e o tipo de contrato.

Vários critérios podem ser utilizados na investigação da surpresa 
extraordinária trazida por uma cláusula do contrato de consumo. Uma regra 
prática de grande utilidade parece ser aquela que coloca a questão da seguinte 
forma. É preciso que se investigue: a) o que o consumidor esperava do contrato 
(expectativa); b) qual o conteúdo das cláusulas contestadas ou duvidosas. Se 
a discrepância entre a expectativa do consumidor e o conteúdo das cláusulas 
for tão grande, a ponto de justificar sua estupefação e desapontamento, a 
cláusula se caracteriza como surpresa.”31

Dentre as hipóteses de publicidade enganosa envolvendo a cláusula-
surpresa, podem ser destacadas a oferta de produtos por preços que não serão 
praticados, ou ainda a imposição de mensagem publicitária, quando a oferta 
é exibida na tela do computador do usuário sem que este tenha buscado ou 
acesso, ou nos casos de obstrução de saída, insinceridade de link e trancamento 
do fluxo natural de navegação ou leitura32.

Outra questão de alta relevância que deveria ter sido enfrentada no 
anteprojeto é a da responsabilidade dos intermediários do comércio eletrônico, 
em especial o provedor de conteúdo e de hospedagem33.

A matéria foi apreciada na proposta de anteprojeto de reforma do Código 
do Consumidor sobre comércio eletrônico apresentada pelo Instituto dos 
Advogados do Brasil, da qual participamos, em conjunto com o advogado 
Vitor Sardas e os professores Newton de Lucca e José de Oliveira Ascensão, 
introduzindo a seguinte redação ao artigo 15:

“Art. 15. Nos contratos formados por meio eletrônico, o prestador do serviço 
de armazenagem em servidor de rede de computadores é, nos termos do parágrafo 
único do art. 7º deste Código, solidariamente responsável ao fornecedor de produto 
ou serviço se:

a – for remunerado, ainda que indiretamente, pelo fornecedor do produto 
ou do serviço;

b – tiver conhecimento da ilicitude de informação que provê e não a retirar;
c – impossibilitar o acesso ao conhecimento da ilicitude. 
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Parágrafo único.  O fornecedor, para os fins da alínea ‘b’, disponibilizará, por 
meio eletrônico, o espaço para sua notificação, cuja conservação pelo consumidor 
deverá viabilizar tecnicamente.”

 Há uma intensa controvérsia acerca do tema na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. Em matéria de conteúdos ofensivos via Orkut, 
causa preocupação um recente acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da 
lavra da ministra Fátima Nancy Andrighi, que sempre se destacou em seus 
votos pela concretização do direito do consumidor como direito fundamental. 

Trata-se do Recurso Especial 1.193.764, da 3a. turma, julgado em 
14 de dezembro de 201034, que deixou de responsabilizar o provedor, por 
considerar que, não obstante a indiscutível existência de relação de consumo 

no serviço prestado por intermédio do Orkut,  
a responsabilidade do Google deve ficar restrita 
à natureza da atividade por ele desenvolvida 
naquele site. 

Segundo tal visão, no que tange à 
fiscalização do conteúdo das informações 
postadas por cada usuário, não se trata de 
atividade intrínseca ao serviço prestado, de 
modo que não se pode reputar defeituoso, 
nos termos do art. 14 do CDC, o site que não 

examina e filtra o material nele inserido. 
A melhor solução aponta no sentido contrário35, com base nos artigos 

12 a 14 da Diretiva CEE 31/2000, pois, onde há controle, deve haver 
responsabilidade. A partir do momento em que o provedor intervém na 
comunicação, dando-lhe origem, escolhendo ou modificando o conteúdo 
ou selecionando o destinatário, passa a ser considerado responsável, pois 
a inserção de conteúdos ofensivos constitui fortuito interno, ou seja, risco 
conhecido e inerente ao seu empreendimento.

Conclui-se, dessa forma, ser objetiva, com fundamento no artigo 14 do 
Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelo fato do serviço 
do detentor do site em que se encontram os links que contém dados sensíveis 
dos usuários, por se utilizarem dessa maciça aglutinação de informações 
para obterem sua remuneração em gigantescos contratos de publicidade e, 
acima de tudo, por deterem os meios técnicos de se individualizar os reais 
causadores dos danos. Para tal fim, podem ser consideradas bystanders as 
vítimas do evento danoso36.

Em que pesem os argumentos utilitaristas em favor dos fornecedores, 

Conclui-se ser objetiva a 
responsabilidade pelo fato 
do serviço do detentor do 
site em que se encontram 
os links que contém 
dados sensíveis dos 
usuários

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34   Revista Luso-Brasileira de Direito do Consumo - Vol. I | n. 4 | DEZEMBRO 2011

de impossibilidade técnica37 de manutenção de instrumentos aptos a se 
evitarem tais danos, essa não é a melhor explicação para o problema. Isto 
porque, em uma sociedade de massa, cujos prejuízos são distribuídos entre 
os agentes por meio da gestão do risco decorrente (risk management) de suas 
atividades profissionais, nada mais justo que a pulverização dos eventuais 
custos no preço dos contratos de publicidade, e, se preciso for, até mesmo a 
securitização dos possíveis futuros prejuízos.

No conflito entre liberdade de expressão38 do autor do dano e a dignidade 
das vítimas, caberá a esta sempre a primazia, observada, sobretudo, a 
hierarquia constitucional do direito do consumidor (CR, art. 5º, XXXII e 
170, V).

A função social, enquanto limite interno inspirado na dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III, CR) e na solidariedade social (art. 3º, I, CR), 
impõe aos fornecedores de serviços perseguir, ao lado da sua atividade 
econômica, interesses metaindividuais, ligados à sociedade como um todo, 
de modo a tornar sua autonomia e sua liberdade de expressão merecedoras 
de tutela perante o ordenamento civil-constitucional. 

Mas a corrente contrária igualmente ganha voz no Superior Tribunal 
de Justiça39.

Nas palavras do ministro Antonio Herman Benjamin, em importante 
voto no sentido da responsabilização do provedor, em ação civil pública 
movida pelo Ministério Público envolvendo o bloqueio de comunidades e 
páginas de relacionamento para a veiculação de material ofensivo: 

“A internet é o espaço por excelência da liberdade, o que não significa 
dizer que seja um universo sem lei e sem responsabilidade pelos abusos que 
lá venham a ocorrer. No mundo real, como no virtual, o valor da dignidade 
da pessoa humana é um só, pois nem o meio em que os agressores transitam 
nem as ferramentas tecnológicas que utilizam conseguem transmudar 
ou enfraquecer a natureza de sobreprincípio irrenunciável, intransferível 
e imprescritível que lhe confere o direito brasileiro. Quem viabiliza 
tecnicamente, quem se beneficia economicamente e, ativamente, estimula 
a criação de comunidades e páginas de relacionamento na internet é tão 
responsável pelo controle de eventuais abusos e pela garantia dos direitos da 
personalidade de internautas e terceiros como os próprios internautas que 
geram e disseminam informações ofensivas aos valores mais comezinhos da 
vida em comunidade, seja ela real, seja virtual.

Essa corresponsabilidade – parte do compromisso social da empresa 
com a sociedade, sob o manto da excelência dos serviços que presta e da 
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merecida admiração que conta em todo mundo – é aceita pelo Google, tanto 
que atuou, de forma decisiva, no sentido de excluir páginas e identificar os 
gângsteres virtuais. Tais medidas, por óbvio, não bastam, já que reprimir 
certas páginas ofensivas já criadas, mas nada fazer para impedir o surgimento 
e multiplicação de outras tantas, com conteúdo igual ou assemelhado, é, 
em tese, estimular um jogo de Tom e Jerry, que em nada remedia, mas só 
prolonga, a situação de exposição, de angústia e de impotência das vítimas 
das ofensas” (g. n.).40

Igualmente seria merecedora de encômios a previsão expressa da 
responsabilidade objetiva do certificador, definido como o órgão público ou 
privado destinado à emissão de certificados que contêm informações acerca 
de algum fato ou circunstância relativa ao respectivo sujeito. Trata-se de 
um importante instrumento para assegurar a confiança dos consumidores 
no comércio eletrônico, regulamentado de maneira parcial pela Medida 
Provisória 2.200-2, de setembro de 2001, que instituiu a Infra-Estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

4. Conclusões

Embora necessite de alguns ajustes, na fase de discussão pública do 
anteprojeto, a fim de aperfeiçoar soluções pontuais, a atualização da Lei 
8.078/90 em matéria de comércio eletrônico atende aos anseios de confiança 
necessários à adaptação do direito do consumidor às peculiaridades da 
contratação eletrônica de consumo na internet.

Dentre os pontos que poderiam ter sido enfrentados pelo anteprojeto, 
destacam-se a responsabilidade objetiva dos intermediários do comércio 
eletrônico, em especial o provedor de conteúdo e de hospedagem e o 
certificador, além da previsão da cláusula surpresa, vetada pelo Presidente 
da República na versão original do artigo 51, V, do Código do Consumidor, 
que se adaptaria como uma luva às relações massificadas, despersonalizadas, 
visuais e fluidas próprias da internet.

Trata-se de uma preciosa oportunidade, que não deve ser desperdiçada, 
sem prejuízo de uma futura lei especial que regule especificamente os aspectos 
patrimoniais e existenciais da contratação eletrônica de consumo na internet.

NOTAS
1 Expressão empregada pelo ministro Antonio Herman Benjamin na primeira audiência pública 
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realizada pela comissão de juristas nomeada pelo Senado Federal no dia 19 de agosto de 2011, na sede 
do Instituto dos Advogados Brasileiros, situada no Rio de Janeiro (informação oral).

2PASQUALOTTO, Adalberto. Dará a reforma ao Código de Defesa do Consumidor um sopro 
de vida? Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, v. 78, abr./jun. 2011, p.12-13.

3V. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Deputados discutem marco civil para a internet. Disponível 
em:http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/COMUNICACAO/202283-DEPUTADOS-
DISCUTEM-MARCO-CIVIL-PARA-A-INTERNET.html. Acesso em 11 set. 2011. 

4O anteprojeto, no entanto, traz diversos pontos polêmicos, em especial o seu artigo 20, que 
condiciona a responsabilização dos provedores por conteúdos ilícitos ou ofensivos à prévia notificação 
judicial.   Tal dispositivo, caso aprovado como se encontra, obstaculizará termos de ajustamento de 
conduta firmados entre os principais provedores, como a Google, e o Ministério Público Federal e os 
Ministérios Públicos de diversos Estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, possibilitando o livre acesso 
às informações acerca dos usuários para fins de persecução criminal. Lamentavelmente, o “lobby” 
formado pelos próprios operadores econômicos do setor teve presença marcante nas discussões sobre 
o anteprojeto, ameaçando conquistas alcançadas de maneira gradual, em detrimento do interesse 
público, especialmente em matéria de responsabilização dos provedores, onde se visualizam, hoje, os 
maiores problemas decorrentes dos vícios e acidentes de consumo nas redes sociais virtuais, sobretudo 
tendo em vista a abrangência da norma do art. 17 da Lei 8.078/90, que equipara aos consumidores 
todas as vítimas do evento (bystanders) Cf. MARTINS, Guilherme Magalhães; LONGHI, João Victor 
Rozatti. A tutela do consumidor nas redes sociais virtuais. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, 
v. 78, abr./jun.2011, p. 202-203.

5Acerca das cláusulas gerais, pontua Karl Engisch que “graças à sua generalidade, elas 
tornam possível sujeitar um mais vasto grupo de situações, de modo ilacunar e com possibilidade 
de ajustamento, a uma consequência jurídica. O casuísmo está sempre exposto ao risco de apenas 
fragmentaria e “provisoriamente” dominar a matéria jurídica. Este risco é evitado pela utilização das 
cláusulas gerais. Em contrapartida, outros riscos terão de ser aceites”. ENGISCH, Karl. Introdução ao 
pensamento jurídico. 8. ed. Tradução de J. Baptista Machado. Lisboa: Calouste Gulbenkiam, 2001, p. 
233-234.

6PASQUALOTTO, op.cit., p. 13. Acerca das leis especiais, merece referência obrigatória a obra 
de Natalino Irti, em cujas palavras “(...) as leis especiais edificam, ao lado da arquitetura solene dos 
códigos, um outro direito: mais mutável e efêmero, mas portador de exigências e critérios de disciplina 
ignorados do antigo sistema. 

Diante do frequente e cotidiano multiplicar das leis especiais, os códigos civis assumem uma 
função diversa. Esses representam não mais o direito exclusivo e unitário das relações privadas, mas o 
direito comum, ou seja, a disciplina das hipóteses mais amplas e gerais” IRTI, Natalino. L´etá della 
decodificazione. Revista de Direito Civil. São Paulo, v.10, p.15, out./dez. 1979.

7Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p. 46.  Nas palavras da autora, “o uso de um meio virtual, ou a entrada de uma cultura visual 
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leva a uma perda de significado ou de eficiência do princípio da boa-fé, que guiou o direito privado e, 
em especial, o direito do consumidor do século XX. Para alcançar a mesma eficácia em tempos virtuais 
pós-modernos, parece-me necessário evoluir para o uso de um paradigma mais visual, de aparência, de 
menos fidelidade e personalização (fides), de menos eticidade (valoração), e sim mais socialidade”. A 
professora gaúcha invoca a socialidade projetada por Miguel Reale para justificar que qualquer forma 
de declaração vincule o profissional organizador da cadeia de fornecimento.

8Tal sistema, adotado pelo art. 7º da Diretiva CEE 2000/31, contrapõe-se ao opt-in, segundo 
o qual a legitimidade da correspondência comercial depende do prévio consenso do interessado. Cf. 
MARTINS, Guilherme Magalhães. Responsabilidade civil por acidente de consumo na Internet. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 211.

9Informática, cyberlaw  y e-commerce. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, v. 36, out./
dez. 2000, p. 35. 

10MARTINS, Guilherme Magalhães. Formação dos contratos eletrônicos de consumo via Internet. 
2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 52.

11Ibid., p.141. 
12Embora reconhecendo que na Europa há uma grande variedade de tratamento na matéria, 

Ricardo Lorenzetti conclui que a teoria da recepção prevalece nos últimos códigos. LORENZETTI, 
Ricardo Luis. Comércio eletrônico. Tradução de Fabiano Menke. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p. 318-319.

13A redação projetada para o artigo 33 do Código de Defesa do Consumidor é ainda mais 
abrangente do que aquela proposta pelo Instituto dos Advogados do Brasil (IAB), nos seguintes 
termos: “Artigo 33 Em caso de oferta ou venda por meio postal ou telemático, deve constar o nome 
do fabricante e o endereço físico nas comunicações publicitárias prestadas à distância utilizadas na 
transação comercial. 

Parágrafo primeiro. É proibida a publicidade de bens e serviços por meio telemático quando a 
comunicação for onerosa ao consumidor que a origina.

§ 2o. É vedada a remessa de mensagem publicitária por meio telemático quando esta não indicar 
ao consumidor forma idêntica ao do envio para manifestar sua resposta, possibilitando a este seu direito 
de não mais receber comunicações similares no futuro, ou ainda quando o consumidor previamente 
recusar sua remessa.

§ 3o. As comunicações publicitárias por meio telemático de profissões regulamentadas são 
permitidas mediante o estrito cumprimento das regras deontológicas de cada profissão.”

14CALAIS-AULOY, Jean; STEINMETZ, Frank. Droit de la consommation. 4. ed. Paris: Dalloz, 
1996,  p. 83.

15MARTINS. Responsabilidade civil por acidente de consumo na Internet, op.cit., p. 239.
16Acerca do tema, ibid., p.181 e seguintes.

17A redação do Artigo 6o da Diretiva 65/2002 é a seguinte: 

“Art. 6º. Direito de rescisão
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1. Os Estados-Membros devem garantir que o consumidor disponha de um prazo de 14 dias 
de calendário para rescindir o contrato, sem indicação do motivo nem penalização. Contudo, este 
prazo deve ser aumentado para 30 dias de calendário no caso de contratos à distância, abrangidos 
pela Directiva 90/619/CEE, relativos a seguros de vida e no caso de operações referentes a pensões 
individuais.

O prazo para o exercício do direito de rescisão começa a correr:

– a contar da data da celebração do contrato à distância, excepto no que se refere a seguros de 
vida, em que esse prazo começa a correr a partir do momento em que o consumidor for informado da 
celebração do contrato, ou

– a contar da data de recepção, pelo consumidor, dos termos do contrato e das informações, nos 
termos dos nos 1 ou 2 do artigo 5o, se esta última data for posterior”

18Na mencionada ação civil pública, ajuizada em face da empresa B2W Companhia Global 
de Varejo, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ressaltou a existência de milhares de 
reclamações em face do mencionado site em virtude de atrasos na entrega dos produtos adquiridos. 
Quando da propositura da ação, encontrar-se-iam registradas cerca de 20 mil reclamações contra a 
empresa somente no site “Reclame aqui”. Na 1a. instância, o juiz Cezar Augusto Rodrigues Costa, da 7a. 
Vara Empresarial da Capital, deferiu em parte a liminar para obrigar o site a veicular em todas as ofertas 
o prazo preciso de entrega dos produtos, mediante a simples informação do código de endereçamento 
postal para entrega, abstendo-se, assim, de exigir previamente o preenchimento de qualquer cadastro 
relativo às informações pessoais do consumidor. Além disso, a decisão de primeira instância impôs à 
empresa um prazo exato para a entrega dos produtos, sob pena de multa diária, fixada inicialmente 
em R$ 500,00. Além de majorar a multa para R$ 20.000,00, a desembargadora Helda Lima Meirelles 
determinou aquela obrigação de não fazer, sob o argumento de que, ao continuar a venda pela internet, 
os compradores serão ainda mais prejudicados com o aumento de atrasos na entrega das mercadorias. 
Nas palavras da desembargadora, “há que se estabelecer os limites da atuação das diversas empresas 
que, na busca por maiores lucros, não se furtam a promover ofertas vantajosas sem, contudo, oferecer 
a contraprestação necessária, qual seja, o respeito pela parte interessada em suas promoções que, com 
o decorrer do tempo, se mostram não só desvantajosas, mas também atingindo as raias do desrespeito 
com o consumidor lesado”. In:< www.tjrj.jus.br>. Acesso em:< 28.08.2011>.

No dia 16 de junho de 2011, tal decisão, que lamentavelmente foi descumprida pela ré, foi 
reconsiderada em parte, apenas para excluir a proibição de vendas pela internet.

19VINEY, Geneviève. Droit civil; introduction à la responsabilité. 2. ed. Paris: LGDJ, 1995, p. 57.
20MULHOLLAND, op.cit., p. 126.
21MARQUES, Confiança..., op. cit., p. 441.
22MULHOLLAND, Caitlin. Internet e contratação; panorama das relações contratuais eletrônicas 

de consumo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 126. Conclui a autora: “uma vez estabelecida a 
proteção e defesa constitucionais do consumidor e determinada a tutela do efetivo acesso à justiça aos 
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consumidores, partes vulneráveis de uma relação de consumo, necessariamente, deve-se desconsiderar a 
regra conflitual do locus regit actum, e estabelecer-se a necessidade da tutela dos interesses do consumidor 
acima de qualquer outro critério conflitual.”

23Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor, op.cit., p. 441-442.
24Op. cit., p. 480-481.
25Confiança..., op. cit., p. 446-450.
26La protección del consumidor en la contratación por internet. Cadernos do Programa de Pós-

Graduação em Direito da UFRGS. Porto Alegre, v. I,  n. 1, p. 81, set.2003 (tradução livre).
27MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor, op. 

cit.,    p. 272. 
28MARTINS, Guilherme Magalhães. Responsabilidade civil por acidente de consumo na internet, 

op.cit., p. 255.
29NERY JÚNIOR, Código brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto, op. cit., p. 413.
30DIÁRIO Oficial da União, suplemento ao nº 176, de 12.09. 90, p. 10.
31NERY JÚNIOR, Nelson. Código brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997, p. 414-415.
32ERENBERG, Jean Jacques. Publicidade patológica na internet à luz da legislação brasileira. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 53-54.
33Acerca do conceito de provedor e das suas categorias, v. MARTINS, Guilherme Magalhães, 

Responsabilidade civil por acidente..., op.cit., p. 281.
34No mesmo sentido, o REsp 1.186.616-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23.8.2011.
35MARTINS, Guilherme Magalhães. Responsabilidade civil por acidente... , op. cit., p. 297.
36Cf. MIRAGEM, Bruno. Responsabilidade por danos na sociedade da informação e proteção do 

consumidor: defesas atuais da regulação jurídica da internet.  Revista de Direito do Consumidor. Ano 18, 
n. 70, abr.-jun./2009. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 62.

37O argumento técnico é desmentido por Jimmy Wales, fundador da Wikipédia, que, em 
entrevista à revista Veja, respondeu à seguinte indagação: “Segundo um estudo da Universidade de 
Minessota, nos Estados Unidos, o tempo médio para a correção de um erro na Wikipédia é de doze 
horas. Como tornar o processo mais ágil? “Em resposta, o empreendedor norte-americano afirmou: “Já 
está mais rápido. Criamos um software que funciona como um ´filtro de ofensas´. É uma ferramenta que 
permite a identificação automática de edições problemáticas. Isso diminui bastante o tempo de resposta no 
conserto de páginas vandalizadas. O fato de termos colaboradores que praticamente adotam os artigos 
de seu interesse também ajuda no controle de qualidade” (g. n.). WALES, Jimmy. O rival da Britannica 
(entrevista). Revista Veja. São Paulo, 16 dez. 2009, p.22.

38Thomas Wilhelmsson recorda que, mesmo em se tratando de um direito fundamental, requisito 
básico de uma sociedade aberta e democrática, a liberdade de expressão encontra diversas exceções, 
sobretudo em matéria de publicidade, área onde a regulação é permitida. WILHELMSSON, Thomas. 
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The consumer´s right to knowledge and the press. In: ______; TUOMINEN, Salla; TUOMOLA, 
Heli. Consumer law in the information society. Hague: Kluwer, 2001, p. 371.

39Merece referência o voto do ministro Luis Felipe Salomão no Recurso Especial 1175675, 4a. t., j. 
09. 08. 2011: “Os provedores de hospedagem têm responsabilidade quanto ao controle das mensagens 
difundidas, de forma que devem atender determinações judiciais para retirar o conteúdo difamatório, 
no prazo estipulado. A ausência de ferramentas técnicas não isenta a empresa de buscar soluções, visto 
que, se a Google criou um monstro indomável, é apenas a ela que devem ser imputadas eventuais 
consequências geradas pela falta de controle dos usuários de sua rede social. As mensagens ofensivas 
poderiam ser capturadas por mecanismos de programação ou por um corpo técnico especializado.”

40Recurso Especial. 1117633-RO, 2a. t, j. 09. 03. 2010, assim ementado: “PROCESSUAL 
CIVIL. ORKUT. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DE COMUNIDADES. OMISSÃO. 
NÃO-OCORRÊNCIA. INTERNET E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. 
ART. 461, §§ 1º e 6º, do CPC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA (...) 9. O Tribunal de Justiça de 
Rondônia não decidiu conclusivamente a respeito da possibilidade técnica desse controle eficaz de novas 
páginas e comunidades. Apenas entendeu que, em princípio, não houve comprovação da inviabilidade 
de a empresa impedi-las, razão pela qual fixou as astreintes. E, como indicado pelo Tribunal, o ônus 
da prova cabe à empresa, seja como depositária de conhecimento especializado sobre a tecnologia que 
emprega, seja como detentora e beneficiária de segredos industriais aos quais não têm acesso vítimas 
e Ministério Público. 10. Nesse sentido, o Tribunal deixou claro que a empresa terá oportunidade de 
produzir as provas que entender convenientes perante o juiz de primeira instância, inclusive no que 
se refere à impossibilidade de impedir a criação de novas comunidades similares ou já bloqueadas. 11. 
Recurso Especial não provido.”
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