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ROL DE CATEGORIAS 

 

Consumidor 

Consumidor é toda pessoa Física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou 

serviços como destinatário final. 1 

Fornecedor 

Fornecedor é toda pessoal física ou jurídica, pública ou provada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização. 2 

Produto 

Produto é todo e qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Tudo que seja 

suscetível de uma valoração econômica é um produto. 3 

Serviço 

É a atividade remunerada. Inclusive as de natureza bancária financeira, de crédito e 

securitária, salvo os decorrentes de caráter trabalhista. Importante é que seja 

atividade exercida com certa repetição e sempre em caráter remunerado. 4 

Dano 

Lesão que atinge um bem jurídico, nem toda ofensa a um bem jurídico causa um 

dano no sentido técnico do termo, somente a ofensa que resulta em uma 

deterioração efetiva do bem, configura um dano. 5 

                                            
1 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao código de defesa do consumidor. São Paulo: 

Saraiva, 2007, p.10. 
2 GAMA, Helio Zaghetto. Curso de Direito do Consumidor. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, Revista 

Jus Vigilantibus, 2006, p.49. 
3 GAMA, Helio Zaghetto. Curso de Direito do Consumidor. p.49. 
4 SOARES, Paulo Brasil Dill. Código de Defesa do Consumidor Comentado. p.55. 
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Contratos 

É uma espécie de negócio jurídico de natureza bilateral ou plurilateral, dependendo, 

para a sua formação, do encontro da vontade das partes. Destinado a produzir 

efeitos jurídicos, este acordo de vontade não se obtém de forma instantânea. 

Ressalvados os casos de pequenos negócios, geralmente a contratação é precedida 

de uma série de providências tendentes a analisar a conveniência e viabilidade de 

contrato de formação. 6 

Contrato de Adesão 

Contrato de adesão é o negócio jurídico no qual a participação de um dos sujeitos 

sucede pela aplicação em bloco de uma série de cláusulas formuladas 

antecipadamente, de modo geral e abstrato, pela outra parte, para constituir o 

conteúdo do normativo e obrigacional de futuras relações concretas. 7 

Contrato Eletrônico 

Contrato eletrônico é uma modalidade de negócios à distância ou entre ausentes, 

efetivando-se via internet por meio de instrumentos eletrônicos, no qual está 

consignado o consenso das partes contratantes. 8 

Comercio Eletrônico 

O comércio eletrônico é a venda de produtos ou prestação de serviços, realizados 

em estabelecimento virtual. Ocorre não em razão da natureza do objeto do contrato, 

mas porque a oferta e a aceitação ocorrem no estabelecimento virtual. 9 

 

                                                                                                                                        
5 GOMES, Marcelo Kokke. Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. Belo 

Horizonte, 2001, p.45. 
6 GARCIA, Enéias Costa. Responsabilidade Pré e Pós-Contratual à Luz da Boa-Fé. 8. ed. São 

Paulo: Juarez de Oliveira, 2000, p.17. 
7 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos Lei n 10.406, de 10.01.2002. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 

p.99. 
8 DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prática dos Contratos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, 

p.755. 
9 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de empresa. 7. ed. ver. e atual. São 

Paulo: Saraiva. v. 3. 2007, p.31. 
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RESUMO 

 
Antes das revoluções industriais e tecnológicas, a relação de consumo 

caracterizava-se como relação de consumo interpessoal, onde os fornecedores 

tinham contatos diretos com os consumidores. O grande avanço das indústrias e as 

produções em grandes escalas vieram revolucionar os negócios, tornando essa 

relação pluripessoal. O principal salto em relação à proteção consumerista no Brasil 

foi dado nos anos 90, com o advento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

Lei 8.078, que foi editada em 11 de setembro de 1990. Antes do CDC prevalecia a 

vontade do fornecedor sobre a do consumidor, desse desequilíbrio contratual em 

favor da parte mais forte: o fornecedor, decorria abusos e lesões à parte vulnerável. 

Com o CDC ocorreu uma grande mudança, foi criado um novo contrato capaz de 

resguardar os direitos dos consumidores, protegendo-os em relação aos abusos e 

lesões. Os contratos mais utilizados vão tornando-se mais refinados. Os contratos 

estão presentes em quase todas as relações humanas.Atualmente no mercado de 

consumo, foram inúmeros os avanços alcançados, ocorrendo à rapidez e satisfação 

dos anseios dos consumidores, a internet, tem exercido uma posição muito 

importante na relação consumerista. Por intermédio da web a busca por produtos, 

serviços e entretenimento têm aumentado cada dia mais, pela facilidade e 

comodidade que oferece. Devido a essa grande movimentação de compras, o 

comércio eletrônico tomou um espaço bem significativo, em decorrência, os 

contratos pactuados via internet passaram a ser utilizados com muita frequência. Por 

causa dessa evolução tão rápida, a legislação brasileira, ainda não se adaptou. 

Assim essas contratações estão sendo realizadas com base na lei comum dos 

contratos gerais, juntamente com o Código de Defesa do Consumidor, qual não 

deixa os consumidores com o receio e insegurança jurídica. Diante do exposto, a 

pesquisa resultante do presente trabalho tem como objetivo principal investigar quais 

os cuidados que os consumidores têm que ter ao celebrar um contrato eletrônico, 

quais suas garantias jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 
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INTRODUÇÃO 

A presente Monografia tem como objeto divulgar as garantias 

jurídicas que o consumidor junto ao ordenamento jurídico brasileiro, principalmente 

junto ao Código de Defesa do Consumidor. 

O seu objetivo é demonstrar que mesmo na ausência de lei 

específica para regulamentar os contratos eletrônicos, temos um bom amparado 

jurídicos nas relações de consumo realizadas através de compras no mercado 

eletrônico. 

Para tanto, principia-se, no Capítulo 1, tratando da evolução 

histórica do movimento consumerista, qual foi surgindo com as revoluções industriais 

e tecnológicas, onde foi se consolidando com a relação de consumos interpessoais. 

Surgindo a necessidade de uma organização para resolver os conflitos decorrentes 

da relação de consumo. Posteriormente será abordado como esse direito é 

manifestado na Constituição Federal e quais os princípios constitucionais que regem 

as relações de consumo. Tratará ainda sobre o conceito de consumo no Código de 

Defesa do Consumidor, teoria finalista e maximalista, princípios norteadores de 

proteção contratual, responsabilidade civil. 

O Capítulo 2 trata dos contratos em geral, o qual só pode ser 

realizado como acordo de vontades, destinado a produzir efeitos jurídicos. 

Classificando-os em bilaterais e unilaterais. Suas classificações enfatizam os 

contratos de adesão e sua natureza jurídica, identificando seus requisitos de 

validade, bem como destacando os princípios norteadores dos contratos, tais como: 

Boa fé, subjetiva e objetiva, declaração de vontade. 

O Capítulo 3 aborda o fato de pesquisar os contratos 

eletrônicos ao colecionar os conceitos doutrinários e, correlacionar os requisitos de 

validade dos contratos em geral sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. 

Trata-se igualmente, dos seus elementos de formação, ressaltando em cada ponto a 

problemática que os envolve, por ser um contrato eletrônico. 
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Após a apresentação de toda estrutura contratual e suas 

classificações que envolvem este meio de contratação, o capítulo 3 teve como foco 

principal dirimir as dúvidas acerca da segurança jurídica dos consumidores que 

adquirem produtos ou serviços pela internet, que diretamente estão efetuando um 

contrato eletrônico. 

Ainda, no final deste último capítulo, será explanado a respeito 

do foro competente para resolver os litígios gerados pelo não cumprimento de 

compra realizada pela internet em qualquer parte do mundo. 

O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos destacados, 

seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre direito do 

consumidor e os contratos eletrônicos. 

Para a presente monografia foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

HIPÓTESE 1: A teoria adotada pelo Código de Defesa do 

Consumidor foi a “Teoria Finalista” definindo o consumidor  como a parte mais 

vulnerável e hipossificiente nas  relações de consumo. 

HIPÓTESE  2: O Contrato Eletrônico é um contrato de adesão. 

Suas cláusulas não são discutidas na hora de adquirir produtos e serviços. 

HIPÓTESE 3: O contrato  virtual opera-se mediante 

transmissão eletrônica de dados, visando constituir, modificar, conservar  ou 

extinguir direitos dos respectivos acordantes. O consumidor ao adquirir um produto 

em qualquer parte do mundo pela internet tem seus direitos resguardados. 

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de 

Investigação10 foi utilizado o Método Indutivo11, na Fase de Tratamento de Dados o 

                                            
10 “[...] momento no qual o Pesquisador busca e recolhe os dados, sob a moldura do Referente 

estabelecido [...]. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática. 11. ed. 

Florianópolis: Conceito Editorial; Millennium Editora, 2008, p.83. 

11 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma 
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Método Cartesiano12 e o Relatório dos Resultados expresso na presente Monografia 

é composto na base lógica Indutiva. 

Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas 

do Referente13, da Categoria14, do Conceito Operacional15 e da Pesquisa 

Bibliográfica16.

                                                                                                                                        
percepção ou conclusão geral [...]”. Ibid., p.86. 

12 Sobre as quatro regras do Método Cartesiano (evidência, dividir, ordenar e avaliar) veja LEITE, 

Eduardo de Oliveira. A monografia jurídica. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p.22-

26. 

13 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o 

alcance temático e de abordagem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” 

PASOLD, 2008, p.54. 

14 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” Ibid., p.25. 

15 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita 

para os efeitos das idéias que expomos [...]”. Ibid., p.37. 

16 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais. Ibid., p.209. 



              CAPÍTULO 1 

DIREITO DO CONSUMIDOR 

 
1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO MOVIMENTO CONSUMERISTA 

 

O comércio faz parte da sociedade desde os primórdios, servindo 

para suprir a necessidade encontrada pela humanidade em trocar seus bens 

(inicialmente na forma de escambo), com o objetivo de eliminar excedentes gerados 

em suas produções, tendo como característica relações pessoais. Levou certo tempo 

até que o ser humano conseguisse cultivar os vegetais e domesticar os animais. Após 

esses processos de cultivo e domesticação, houve então o crescimento da agricultura e 

da pecuária, o que permitiu o desenvolvimento das primeiras cidades17. 

Antes das revoluções industriais e tecnológicas, as relações de 

consumo caracterizavam-se como relações de consumo interpessoais, onde os 

fornecedores tinham contatos diretos com os consumidores. O grande avanço das 

indústrias e as produções em grandes escalas vieram revolucionar os negócios, 

tornando essas relações pluripessoais. 18 

Já no início do industrialismo, começaram a surgir pequenas 

organizações voltadas para os problemas das relações de consumo, associando os 

interesses dos consumidores às conquistas sociais então vividas. 19 

Uma associação de advogados de Nova York foi a primeira 

organização conhecida. Seu objetivo era proporcionar melhores condições de trabalho 

                                            
17 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direito do consumidor. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2008, 

p.22. 
18 GAMA, Helio Zaghetto. Curso de Direito do Consumidor. p.10. 
19.GAMA, Helio Zaghetto. Curso de Direito do Consumidor. p.10. 
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aos empregados no comércio, para que dessa forma refletisse na hora que esses 

trabalhadores fossem atender os fregueses dos estabelecimentos comerciais.20 

Em 1891, foi criada a New York Consumers League, que via a 

necessidade de incluir boas normas dos direitos trabalhistas, da higiene e da 

segurança do trabalho por parte dos empregadores. O reflexo ao bom atendimento ao 

consumidor imediato.  Os comerciantes que não adotassem esse novo método eram 

execrados pelos sindicatos e pelos próprios consumidores. 21 

No início do século XX, a mentalidade era de que a grande 

procura aos produtos e serviços de um comerciante significaria um grande prestígio 

social. 

O Presidente Kennedy foi o primeiro estadista a requerer que os 

diretos dos consumidores fossem preservados. Em março de 1962 ele proclamou como 

objetivos do seu governo defender os seguintes direitos dos consumidores. 22 

I - o Direito à opção; 

II - o Direito à segurança; 

III - o Direito à informação; 

IV - o Direito de ser Ouvido; 

 

No final da década de 1970 foi criada a IOCU (Internacional 

Organization of Consumer Union), adotada oficialmente pela ONU (Organização das 

Nações Unidas), que atua em todos os continentes. Com sede na Universidade de 

Coimbra, funciona o Instituto Internacional do Direito do Consumidor, que realizou e até 

hoje realiza, grandes eventos internacionais, dos quais se destacou o Congresso 

Internacional do Fato do Produto, realizado em 1991, em Figueira da Foz, em Portugal, 

reunindo 300 especialistas em Direito do Consumidor de todos os continentes. Na 

                                            
20GAMA, Helio Zaghetto. Curso de Direito do Consumidor. p.10. 
21 ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, 

p.09. 
22 GAMA, Helio Zaghetto. Curso de Direito do Consumidor. p.14. 
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Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, funciona o Centro Internacional de 

Direito do Consumidor. Ambas as entidades têm prestado um grande posicionamento 

perante o movimento consumerista mundial.23 

Por força do reconhecimento estabelecido pela IOCU, como 

também pela ONU, foram proclamados os seguintes Direitos Fundamental do 

Consumidor. 24 

 “DIREITO À SEGURANÇA: garantia contra produtos ou serviços 

que passam ser nocivos à vida ou à saúde”. 

DIREITO À ESCOLHA: opção entre vários produtos e serviços 

com qualidade satisfatória e preços competitivos. 

DIREITO À INFORMAÇÃO: conhecimento dos dados 

indispensáveis sobre produtos ou serviços para uma decisão consciente. 

DIREITO A SER OUVIDO: os interesses do consumidor devem 

ser levados em conta pelos governos para uma decisão consciente. 

 DIREITO À INDENIZAÇÃO: conhecimento dos dados 

indispensáveis sobre os produtos ou serviços. 

DIREITO À EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO: meios para o 

cidadão exercitar, consciência de sua função no mercado. 

DIREITO A UM MEIO AMBIENTE SAUDÁVEL: defesa do 

equilíbrio ecológico para melhorar a qualidade de vida agora e preservá-la para o 

futuro. 

DIREITO À PROTEÇÃO DE PUBLICIDADE: proteção contra a 

publicidade enganosa e abusiva. 

DIREITO A CONTRATOS: proteção contra contratos que 

estabeleçam prestações excessivamente onerosas.” 

                                            
23 ROSA, Josimar Santo. Relações de Consumo. São Paulo: Atlas, 1995, p.20. 
24 ROSA, Josimar Santo. Relações de Consumo p.21-23. 
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Grande parte dos direitos representa as vontades dos Estados 

Soberanos numa época onde a preocupação com o funcionamento dos mercados era 

mais relevante. Mas se analisarmos, dos nove direitos que foram declarados pela ONU, 

quatro deles são os mesmos que o Presidente Kennedy já havia declarado em 15 de 

março de 1962.25 

Diversas universidades nos Estados Unidos criaram o curso e a 

cadeira de Direito do Consumidor. No Brasil, a Universidade Gama Filho, do Rio de 

Janeiro, introduziu a cadeira de Direito do Consumidor, de natureza universal e em 

caráter optativo, para todos os seus cursos, em 1992. 26 

A primeira Associação de Defesa do Consumidor que surgiu no 

Brasil foi na cidade de Porto Alegre/RS, na década de 1970, que edita a importante 

Revista Consumidor. Nos anos 80 foram criadas outras associações no Rio de Janeiro 

e em São Paulo, dentre eles, o Idec - Instituto de Defesa do Consumidor, que edita a 

Revista do Consumidor S.A, a qual tem prestado relevantes serviços à causa dos 

Consumidores.27 

Em seguida foram surgindo várias associações visando proteger 

o direito do consumidor. (APAERJ) Associação dos Pais de Alunos de Escolas 

Particulares e Públicas do Estado. (APLASP) Associação dos Participantes dos Planos 

de Saúde e Previdenciário de Caráter Nacional, (UNACON) União Nacional dos 

Consorciados, entre outros. 28 

Foi na década de 1980 que entidades públicas e privadas de 

todo país começaram a se reunir em congressos e seminários para discutir as bases 

da Defesa do Consumidor. Em 1986, com o “Plano Cruzado”, o Governo Federal sentiu 

a necessidade da organização dos grupos sociais, objetivando o congelamento dos 

preços e dos controles dos abusos que estavam ocorrendo nas relações de consumo. 
29 

                                            
25 ROSA, Josimar Santo. Relações de Consumo. p.23-25 
26 GAMA, Helio Zaghetto. Curso de Direito do Consumidor. p.06. 
27 GAMA, Helio Zaghetto. Curso de Direito do Consumidor. p.07. 
28 GAMA, Helio Zaghetto. Curso de Direito do Consumidor. p.07. 
29 GAMA, Helio Zaghetto. Curso de Direito do Consumidor. p.09. 
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Os demais planos governamentais, como “Planos Bresser” 

(1989), “Plano Verão” (1989), “Plano Color” (1991), e “Plano Real” (1994), deram maior 

consciência social à população sobre os novos canais para a Defesa do Consumidor.  

30 

No Rio de Janeiro, o surgimento do Conselho de Defesa do 

Consumidor (CODECON). Em meio a esses acontecimentos, através do Decreto nº. 

7.890 expedido pelo Governo do Estado de São Paulo foi criado o primeiro órgão de 

proteção ao consumidor - PROCON. 31 

Frente à quase duas mil propostas dos constituintes, o Conselho 

Nacional de Defesa do Consumidor, sobre a inspiração dos membros do Conselho, 

resolveram proclamar que é dever do Estado promover a Defesa do Consumidor. Por 

ocasião, o Brasil passava nesse momento pelas discussões que conduziram à 

Constituição Federal em 1988. 32 

Hoje a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 

1988, dispõe a respeito da defesa do consumidor como princípio de ordem econômica, 

onde o artigo 48 dos Atos das Disposições Constitucionais e Transitórias (ADCT) 

determina a criação de uma legislação que trate especificamente da defesa do 

consumidor, impondo prazo ao Congresso Nacional para a sua promulgação. O 

principal salto em relação à proteção consumerista foi dado no ano 1990, com o 

advento do Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei 8.079, que foi editada em 11 

de setembro de 1990. 33 

 

 1.2 O DIREITO DO CONSUMIDOR NA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

O Código de Defesa do Consumidor nasceu amparado pela 

CRFB, em seu artigo 5º, XXXII: 

                                            
30 GAMA, Helio Zaghett. Curso de Direito do Consumidor. p. 08. 
31 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Curso de direito do consumidor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, 

p.02. 
32NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Curso de direito do Consumidor. p. 02. 
33NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Curso de direito do Consumidor. p 05. 
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Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade. Nos termos seguintes: 

(...) 

XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. 34 

Pode-se afirmar que o Estado protege os consumidores que, 

nessa relação, é o pólo mais fraco, ao contrário dos fornecedores, que são aqueles que 

detêm o maior poder, dos quais os consumidores, de certa forma, dependem.35 

Neste sentido, Luiz Henrique Cascelli Azevedo 36 afirma que a 

expressão “defesa do consumidor” no referido artigo da constituição é tida sob ótica 

paternal colocando Estado versus fornecedores.  

Como ensinam Antonio Herman de Vasconcelos Benjamin e 

Cláudia Lima Marques37: 

É de suma importância, no sistema constitucional brasileiro (art. 60, 4, 
IV - cláusula pétrea), um direito estar incluído o rol dos direitos 
fundamentais e expresso em norma (não apenas implícito) na 
Constituição, como um direito e garantia individual. A defesa do 
consumidor é um direito e uma garantia individual no Brasil (art. 5º, 
XXXII, da CF/88) é um direito fundamental (direito humano de nova 
geração ou dimensão positivado na Constituição). 

 

Agora, remetendo-nos à defesa do consumidor como princípio da 

ordem constitucional econômica está no Título VII - da Ordem Econômica e Financeira, 

                                            
34 BRASIL. Constituição Federal (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
35 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. 

Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.24-26. 
36 AZEVEDO, Luiz Henrique Cascelli, Ensaios sobre impactos da Constituição Federal de 1988 na 

sociedade brasileira, 2008, p.275. 
37 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. 

Manual de Direito do Consumidor. p. 26. 
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Capítulo I - Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, especificamente no artigo 

170, V da CRFB, que dispõe: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: 

(...) 

V - defesa do consumidor; 

 

Da simples leitura do caput do artigo 170, vê-se que a ordem 

econômica e financeira deve fundar na valorização do trabalho humano e da livre 

iniciativa, para asseguramento de existência digna segundo os ditames da justiça 

social. Assim, na proporção em que o Estado deve apoiar e incentivar a livre iniciativa 

na busca de desenvolvimento e lucro deve salvaguardar direitos do cidadão à 

existência digna, garantida pela Constituição da República. 38 

Partindo para a questão da competência legislativa a respeito da 

matéria, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 24, contempla 

competência para legislar sobre a matéria consumerista à União, ao Distrito Federal e 

aos Estados, de forma concorrente. Essa permissão se dá para o dispositivo no inciso 

V (produção e consumo), bem como ao que se refere à responsabilidade por dano ao 

consumidor, inciso VIII. Sempre que houver concorrência na legislação, a competência 

da União restringe-se em estabelecer normas gerais. (art. 24 §1º). Em consequência, 

permite-se que ao Distrito Federal e aos Estados legislar sobre a matéria de forma 

concorrente ou complementar, sempre observando o que dispõe a lei Federal. 39 

No caso da lacuna na Lei Federal no tocante à matéria pautada, 

os Estados estão legitimados para exercerem sua competência legislativa de forma 

plena, visando atender suas peculiaridades (art. 24 § 3º). Caso haja a promulgação de 

                                            
38 GOMES, Rogério Zuel. Teoria contratual contemporânea: função social do contrato e boa-fé. Rio de 

Janeiro: Forense, 2004, p.104. 
39 BRASIL. Constituição Federal (1988). 
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Lei Federal para normatizar o assunto, suspende-se a lei estadual, no tocante ao que 

se opõe a norma geral (art. 24, §4º). 40 

Em relação aos municípios, não há qualquer competência 

legislativa pela originária que lhes caiba para deliberar sobre o tema. Conforme o 

dispositivo no artigo 30, I e II da CRFB, legislarem os municípios apenas assuntos de 

interesse local, ou para suplementar a legislação federal e estadual, no caso de 

omissão destas.41 

A Constituição vigente também aborda, sem seu artigo 129, que 

dispõe: 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

(...) 

III -  promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos; 

 

Ao analisar o artigo em questão referente à função do Ministério 

Publico (MP) em promover a tutela, na forma de inquérito civil e ação civil pública, para 

a proteção do patrimônio público e social do meio ambiente, bem como de outros 

interesses difusos e coletivos. Dentre os interesses difusos e coletivos encontramos a 

proteção ao consumidor, podendo o MP defendê-los na forma da lei. 42  

É na Constituição Federal que o CDC, Lei nº. 8.078/90, encontra 

o respaldo legal para sua efetividade. Tendo em vista que o consumidor se encontra no 

pólo mais frágil e delicado de uma relação de consumo, para que haja uma real 

proteção deve haver uma codificação que comporte a matéria, sistematize e ordene 

esta tutela em nível infraconstitucional no artigo 48 do ADCT, que se encontra a 

determinação constitucional para a criação do Código de Defesa do Consumidor. É 

seguindo essa determinação legal, que em 1990, no dia 11 de setembro, surge o CDC, 
                                            
40 BRASIL. Constituição Federal (1988). 
41 GOMES, Rogério Zuel. Teoria contratual contemporânea. Função social do contrato e boa-fé. 

p.102–104. 
42 BRASIL. Constituição Federal (1988). 
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Lei n. 8078, que preceitua “normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem 

pública e interesse social”. 43 

 

1.3 CONCEITO DE CONSUMIDOR 

 

É de fundamental importância a definição do que vem a ser o 

consumidor tutelado pelo CDC. 

O CDC traz diversos conceitos de consumidor, e temos no artigo 

29 conceito voltado para as práticas comerciais. 

Art. 29 - Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos 
consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às 
práticas nele previstas. 44 

Dessa forma, consumidor não é apenas aquele que adquire ou 

utiliza bens ou serviços, mas também aqueles expostos a tais práticas. Vale observar 

que, no conceito do art. 2º do CDC temos pessoas determináveis ou não, já no art. 29 o 

requisito identificador é apenas que estejam expostas às práticas comerciais. 

A teoria adotada pelo Código de Defesa do Consumidor foi a 

“Teoria Finalista”, na qual se conceitua o consumidor como destinatário final dos 

produtos e serviços. 

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 
utiliza produtos ou serviços como destinatário final. 

Parágrafo único: Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de 
consumo.45 

                                            
43 NUNES, Rizzato. Curdo de direito do consumidor. p. 65. 
44 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre 

a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 6 mar. 2009. 
45 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. p.10. 
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Mas nesse ponto, a lei deixou de conceituar “destinatário final”. 

Foi a doutrina que, a título de explicar tal expressão, forma duas correntes, a saber: 

a) a finalista; 

b) a maximalista; 

 

1.3.1 Interpretação Finalista 

 

A expressão destinatário final dá a interpretação restrita nos 

moldes que requerem os princípios basilares do CDC, definição do art. 2º do CDC que 

é puramente objetivo e por destinatário final de se perceber aquele destinatário fático 

do produto, ou seja, aquele que retira do mercado, utiliza e consome. 

Claudia Lima Marques46 identifica tal corrente da seguinte forma: 

Destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou 
serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. Logo, segundo esta 
interpretação teleológica, não basta ser destinatário final fático do 
produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou 
residência, é necessário ser o destinatário final e econômico do bem, 
não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois 
bem seria novamente um instrumento de produção, cujo preço será 
incluído no preço final do profissional que o adquiriu. Neste caso, não 
haveria a exigida “destinação final” do produto ou do serviço. 

Segundo essa corrente, o campo de aplicação do CDC é restrito, 

sendo considerado consumidor aquele que adquire o bem ou serviço para uso restrito a 

si próprio e de sua família, não se furtando da ideia de utilizar esse bem ou serviço 

para meios que visam à obtenção de lucro.47 

Não engloba o ente profissional, excluídos, portanto os 

intermediários, haja vista que a finalidade da lei consumerista é amparar de forma 

peculiar a fração mais frágil da sociedade, neste caso, o consumidor. Desta forma 

                                            
46 MARQUES, Cláudia Lima, Contratos no código e defesa do consumidor. 5. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2002, p.100. 
47 MARQUES, Cláudia Lima, Contratos no Código e Defesa do Consumidor. p.99–102. 
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segundo Rogério Zuel Gomes, “a definição oferecida por esta corrente é a do 

consumidor padrão, não adotando o critério econômico”. 48 

Bruno Nubens Barbosa Miragem49 identifica tal corrente, quando 

alega: 

A defesa da interpretação finalista parte do pressuposto de que o CDC 
constitui uma lei especial de proteção do consumidor, logo sua 
aplicação deve ser estritamente vinculada à finalidade desta lei. Em 
outros termos, sustenta-se que a lei, uma vez que visa reequilibrar uma 
relação manifestamente desigual, não pode ser aplicada 
extensivamente, sob pena de produzir outras desigualdades (proteger 
quem não tem necessidade ou legitimidade para merecer proteção). 

Na visão dos finalistas, a definição do consumidor advém da 

tutela do consumidor como sendo a parte vulnerável e hipossuficiente nas relações de 

consumo. De tal modo, consideram sendo como consumidor, o destinatário final, fático 

e econômico do bem ou serviço, sendo como ele pessoa jurídica ou física.50 

Com isto, a corrente finalista possui um ideal de conservar o 

consumidor como membro vulnerável que é, proporcionando-lhe maior arrimo, vez que 

dessa forma, a jurisprudência será embasada por casos onde o consumidor é tido 

como alvo frágil, distinguindo dos casos em que o profissional imbuído no caráter do 

consumidor, reclama benefícios além dos que o direito comercial já lhes proporciona. 51 

 

1.3.2 Interpretação Maximalista 

 

                                            
48 GOMES, Rogério Zuel. Teoria Contratual Contemporânea: Função Social do Contrato e boa fé. p 

107. 
49 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, 

p.18. 
50 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman de Vasconcelos; MIRAGEM, Bruno Nubens 

Barbosa. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: arts. 1º a 54º. São Paulo: Saraiva, 2000, 

p.83-84. 
51 MARQUES, Cláudia Lima, e et al. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. p. 84. 
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Quanto à corrente maximalista, estes discernem no Código de 

Defesa do Consumidor, um novo regulamento de mercado do consumidor, servindo 

para proteger o consumidor, bem como o consumidor profissional. Na visão 

maximalista basta que o produto ou serviço esteja dentro do mercado de consumo 

independente da qualidade daquele que adquiri ou utiliza.52 

Os defensores da corrente maximalista procuram alargar ao 

máximo possível a aplicação do CDC, em função da sua característica de regulador do 

mercado de consumo. Se o legislador não fez qualquer ressalva quanto à pessoa do 

consumidor no art. 2º, significa dizer que qualquer um que e enquadre no conceito 

poderá arguir o CDC a seu favor. Acrescentam ainda a inexistência de qualquer 

dispositivo que delimite a extensão da expressão destinatário final, especialmente de 

caráter econômico. Assim, destinatário final é o destinatário fático do produto ou 

serviço. 53 

Desta forma, segue o entendimento do tribunal de Justiça de 

Santa Catarina (TJSC): 

À luz da teoria maximalista, predominantemente aplicada por este 
egrégio Tribunal de Justiça, basta que a pessoa física ou jurídica 
enquadre-se no conceito de destinatário final fático do produto ou 
serviço adquirido para que sejam aplicadas as disposições constantes 
no CDC. 54 

De acordo com esta teoria, nas palavras de Bruno Nunes 

Barbosa Miragem55, o conceito de consumidor é ampliado. 

“Segundo esta visão, serão consumidores as empresas que adquirem 
automóveis ou computadores para a realização de suas atividades, o 
agricultor que adquire adubo para o preparo do plantio, ou a empresa 
que contrata serviço de transporte de pedras preciosas ou de cartão de 
crédito”.  

                                            
52 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito do Consumidor. p. 19-23. 
53. GOMES, Rogério Zuel. Teoria Contratual Contemporânea: Função Social do Contrato e boa fé. p 

107– 108. 
54 SANTA CATARINA. Tribunal de Justiça. AI n. 2007.011000-3. Rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. 5 

jun. 2007. 
55 . MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito do Consumidor. p. 88 
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Em consequência disso, faz-se necessário interpretar a 

expressão “destinatário final” de forma restrita, bastando à configuração do consumidor 

que é a pessoa, física ou esteja na situação de destinatário fático do bem ou do 

serviço.56 

O conceito de consumidor é imprescindível para o 

enquadramento jurídico. Quando o agente adquire ou utiliza o bem para satisfazer 

necessidade própria, sua situação jurídica é diferente de quando o faz com o objetivo 

de empregar o produto como insumo de outro. Aquele que tenha a situação jurídica de 

consumidor estará amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e por toda a 

legislação de vanguarda dos interesses do consumidor.57 

 

1.4 DESDOBRAMENTOS LEGAIS DO CONCEITO DE CONSUMIDOR 

 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produtos ou serviços como destinatário final em uma relação de consumo ou em 

função dela. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, determináveis ou 

não, todas as vitimas do evento  expostas às relações de consumo conforme previstas 

no nos artigos  17 e 29 do CDC. 58 

Assim, quem quer que intervenha, ainda que de modo 

indeterminado, nas relações de consumo, é equiparado a consumidor, recebendo a 

proteção a este dispensada. Se um sujeito compra uma pasta de dentes que é usada 

por vários estudantes, moradores de uma mesma república, e tal pasta causa uma 

séria inflamação nas gengivas dos usuários, todos os que usaram são consumidores 

ainda, que não tenham firmado contrato de consumo (comprado a pasta). 59 

                                            
56 MARQUES, Cláudia Lima, e et al. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. p. 84. 
57 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito do Consumidor. p. 88 – 91 
58 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. p.75-78. 
59 GUIMARÃES, Henrique. Saiba quando você é um consumidor e direitos. 2009. Disponível em: 

<http://www.bahiaja.com.br/noticia.php?idNoticia=15293#_ftn1>. Acesso em: 10 maio 2009. 
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Quando ocorrer determinado dano, causado por vício ou defeito 

na qualidade de bens ou serviços, além de atingir o próprio consumidor, afetar terceiro 

alheio à própria relação jurídica de consumo. Juntamente para tutelar os direitos e os 

interesses daquele, integrante ou não da relação de consumo, que sofreu dano ou 

prejuízo, dispõe o art. 17 do CDC que “para os efeitos desta seção (Da 

responsabilidade pelo fato do Produto ou Serviço), equipara-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento”. 60 

O artigo 29 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

também equipara outro grupo de sujeitos aos consumidores, independentemente de 

serem ou não destinatários finais do bem.  

Os capítulos referidos no dispositivo são o capítulo V, relativo às 

práticas comerciais e o capítulo VI, correspondente à proteção contratual. O critério que 

determina esta equiparação é a exportação que tais pessoas estão quanto a outrem 

nas relações definidas, a sua insuficiência para equilibrar a relação jurídica qual 

participam. 61 

Em suma, o objetivo que parece permear o dispositivo é o de 

buscar a máxima efetividade aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, 

afirmando, em última análise, que a violação de uma de suas normas autoriza qualquer 

pessoa exposta a essa violação, ainda que não tenha diretamente participado da 

relação de consumo, a reivindicar a sua aplicação. 62 

 

 

1.5 CONCEITO DE FORNECEDOR E FORNECEDOR EQUIPARADO 

 

                                            
60 MONTEIRO. Glauber Talavera (Org.). Relação de Consumo no Direito Brasileiro. São Paulo. 2001, 

p.131. 
61 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor, Belo Horizonte, 

2001. p 127. 
62 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Código de Defesa do Consumidor Interpretado. p.103. 
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O conceito de fornecedor, de acordo com o artigo 3º, do Código 

de Defesa do Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 63 

Observa-se então, a preocupação do legislador em ampliar ao 

máximo o rol de possibilidades e contornos que pudesse assumir aquele que põe no 

mercado, em razão de sua atividade econômica, produto ou serviço, disponibilizando-

os a quem possa adquiri-los, utilizá-los ou encontra-se exposto aos mesmos de alguma 

maneira. 64 

A teoria criada por Leandro Roscoe Bessa, que discorre sobre 

fornecedor equiparado. Em virtude da vulnerabilidade do consumidor no mercado, 

levou-se a uma maior abrangência das definições de fornecedor abordadas pelo CDC. 
65 

Dessa maneira, entende-se por fornecedor equiparado, aquele 

que não é o fornecedor principal em uma relação de consumo, ocupando o lugar de um 

intermediário, que, segundo Cláudia Lima Marques, “hoje é o dono da relação conexa 

(e principal) de consumo”, isto pelo fato de estar em situação de poder em relação ao 

consumidor. 66 

Como entes despersonalizados há as sociedades de fato 

existentes entre pessoas, quanto envolvidas em atividades de fornecimentos. Aquela 

pessoa que eventualmente venda um bem ou preste um serviço, sem caráter de 

habilidade, não é fornecedora e os negócios feitos com ela não são abrangidos pela 

proteção ensejada pelo CDC. 67 

O fornecedor ocupa um dos pólos da relação de consumo, 

abastecendo o mercado com produtos e serviços. O Código de Proteção de Defesa do 

                                            
63 SOARES, Paulo Brasil Dill. Código de Defesa do Consumidor Comentado. p.45. 
64 NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. Código de Defesa do Consumidor Interpretado. p.103-104. 
65 BESSA, Leandro Roscoe. Revista de Direito do Consumidor. p.26-141. 
66 MARQUES, Cláudia Lima e et al. Comentários ao código de defesa do consumidor. p. 84 
67 GAMA, Helio Zaghett. Curso de Direito do Consumidor. p.39. 
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Consumidor incluiu sob a denominação de fornecedor todos os agentes que fornecem 

bens e serviços em caráter habitual ao mercado. Desta forma, fornecedor passou a ser 

gênero de toda a sorte de agentes que atuam neste pólo da relação de consumo. 68 

Percebe-se a amplitude do conceito, que pretende incluir todo e 

qualquer agente que atue abastecendo o mercado com bens ou serviços. A 

qualificação de fornecedor prescinde do lucro. A atuação no mercado capitalista, em 

regra, dá-se com o intuito de lucro, imediato ou não. Assim, mesmo quando uma 

empresa fornece seus produtos gratuitamente, ou sob amostra grátis, caracteriza-se 

como fornecedora e estará submetida à legislação como se tivesse cobrado pelos 

produtos.69 

 

1.6 CONCEITO DE PRODUTO E SERVIÇO 

 

Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

No direito civil, conceitua-se como as utilidades que se pode retirar da coisa, alternado 

sua substância, como a diminuição da quantidade até o esgotamento, porque não se 

reproduzem periodicamente. Ex. pedra de uma pedreira, metais preciosos de uma 

mina, petróleo de um poço, etc...70 

Para Helio Zaghetto Gama, “Nas relações de consumo, produto é 

qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. Portanto, tudo o que seja suscetível 

de uma valoração econômica é um produto.” 71 

O Código de Defesa do Consumidor define como serviço, a 

atividade remunerada, inclusive às de natureza bancária financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Importante é que 

seja atividade exercida com certa repetição e sempre em caráter remunerado. Algumas 

atividades gratuitas, fornecidas graciosamente no bojo das demais ofertas de bens e 

                                            
68 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p.144. 
69 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p.143–145. 
70 SOARES, Paulo Brasil Dill, Código de Consumidor Comentado. p. 51. 
71 GAMA, Helio Zaghetto. Curso de Direito do Consumidor. p.39. 
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serviços, não perdem o caráter de serviço remunerado, eis que há sempre embutido 

um interesse negocial.72 

Paulo Brasil Dill Soares conceitua serviço como qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de 

natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista. 73 

Portanto, serviço vem a ser o resultado da atividade humana na 

criação de um bem que não se apresenta sob a forma de bem material. 

Nota-se ainda, quanto aos serviços, que são privados e também 

públicos, por disposições do art. 22 do CDC. 

É necessário fazer desde já um pequeno comentário acerca 

deste art. 22. A razão de ser de sua existência será comentada no ponto adequado. 

Mas é preciso referi-lo aqui para sanar qualquer dúvida no que se refere aos serviços 

públicos como controlados pelo CDC. Acrescentam-se, então, ao elemento da 

atividade privada de serviços, todas as atividades oferecidas pelos órgãos públicos 

diretamente ou por suas empresas públicas ou de economia mista, as concessionárias 

e permissionárias ou qualquer outra forma de empreendimento. 74 

Dessa forma podemos compreender na ampla regulação da lei 

consumerista os serviços públicos, sem ressalvas. Se levarmos em consideração que 

as duas exceções para não-abrangência do CDC, no que respeita aos serviços (sem 

efetiva remuneração e custos; os de caráter trabalhista), ter-se-á de concluir que 

praticamente todos os serviços públicos estão protegidos pela Lei n. 8.078/90. Não é 

porque algum tipo de serviço público não seja cobrado, que não está abrangido pelas 

regras do CDC. Os comentários do serviço privado valem também quanto ao serviço 

público. Nenhum serviço público pode ser considerado efetivamente gratuito, já que 

todos são criados, mantidos e oferecidos a partir da receita advinda da arrecadação 

dos tributos. Há os serviços públicos que são cobrados, mas, ainda que não o sejam, 

                                            
72 GAMA, Helio Zaghetto. Curso de Direito do Consumidor. p.39–40. 
73 SOARES, Paulo Brasil Dill, Codigo de Defesa do Consumidor Comentado. p.55. 
74 NUNES, Rizzatto, Comentários ao Código de Defesa. p.101. 
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repita-se, são serviços típicos da relação de consumo que se instaura com o cidadão-

consumidor. 75 

 

1.7 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS NO CDC 

 

O código de Defesa do Consumidor Brasileiro dispõe sobre a 

Política Nacional de Relações de Consumo, que estabelece por objetivo atender as 

necessidades dos consumidores, o respeito pela sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:  

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo; 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o 
consumidor; 

por iniciativa direta; 

por incentivos à criação e desenvolvimento de associações 
representativas; 

pela presença do Estado no mercado de consumo; 

pela garantia dos produtos e sérvios com padrões adequados de 
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho; 

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de 
consumo e compatibilidade da proteção do consumidor com a 
necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a 
viabilizar os princípios nos quais funda a ordem econômica (art. 170 da 
Constituição Federal), sempre com base na boa-fé equilíbrio nas 
ralações entre consumidores e fornecedores; 

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto 
aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de 
consumo; 

                                            
75NUNES, Rizzatto, Comentários Ao Código de Defesa. p.102. 
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V - incentivo à criação, pelos fornecedores, de meios eficientes de 
controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como 
de mecanismos alternativos de solução aos conflitos de consumo; 

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no 
mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização 
indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes 
comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos 
consumidores; 

VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos; 

VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo. 76 

 

Para que se tenha a execução da Política Nacional de Relações 

de Consumo o CDC, no seu art. 5º, dispõe: 

Art. 5º Para a execução da Política Nacional das Relações de 
Consumo, o contará o Poder Público com os seguintes instrumentos, 
entre outros: 

I - manutenção de assistência gratuita, integral e gratuita para o 
consumidor carente; 

II - manutenção de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, 
no âmbito do Ministério Público; 

III - criação das delegacias de polícia especializadas no atendimento de 
consumidores vítimas de infrações penais de consumo; 

IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e varas 
Especializadas para a solução de litígios de Consumo; 

V - concessão de estímulo à criação e desenvolvimento das 
associações de Defesa do Consumidor. 77 

 

                                            
76 NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Comentários ao código de defesa do consumidor. p. 29. 
77 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Lei. N. 8.078. Disponível em: 
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A vulnerabilidade do consumidor é o princípio basal que guia a 

construção jurídica do CDC. Este princípio é a fundamentação de todos os outros 

princípios informadores do sistema implícito no CDC. 

De acordo com Bruno Nunes Barbosa Miragem78: 

A vulnerabilidade do consumidor constitui presunção legal absoluta, que 
informa se as normas de direito consumidor devem ser aplicadas e 
como devem ser aplicadas. Há na sociedade atual o desequilíbrio entre 
os dos agentes econômicos, consumidor e fornecedor, nas relações 
jurídicas que estabelecem entre si. O reconhecimento desta situação 
pelo direito é que fundamenta a existência de regras especiais, uma lei 
ratione personae de proteção do sujeito mais fraco na relação de 
consumo. 

 

A vulnerabilidade é proveniente do princípio constitucional da 

isonomia, onde se tem que os desiguais devem ser tratados de forma desigual na 

proporção de suas desigualdades, para que dessa forma se obtenha a igualdade 

almejada. Dessa forma o consumidor deve ser preservado pelo fato de mitigar no pólo 

mais delicado e frágil da relação de consumo.79 

 

1.8 PRINCÍPIOS NORTEADORES DA PROTEÇÃO CONTRATUAL 

 

Os princípios citados anteriormente são princípios gerais, 

abrangendo toda a matéria. O CDC também estabeleceu princípios básicos aplicáveis 

especificamente na área de contratos.80 

Princípio da transparência: em matéria contratual é essencial que 

as partes atuem com sinceridade, seriedade e veracidade, tanto na fase inicial como na 

contratação propriamente dita, art. 6º III, do CDC.81 

                                            
78 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito do consumidor. p.18. 
79 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Direito do consumidor. .p.18–21. 
80 MARQUES, Claudia Lima. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Revista de Direito 

Consumidor. São Paulo. n. 08. 1993, p.40-57. 
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Claudia Lima Marques define transparência como informação 

clara e correta sobre produtos a serem vendidos, sobre o contrato a ser firmado, 

significa lealdade e respeito nas relações entre fornecedor e consumidor, mesmo na 

fase pré-contratual. 82 

Princípio da equidade: deve haver equilíbrio entre direitos e 

deveres dos contratantes, como objetivos de alcançar a justiça contratual. 83 

Isso significa a proibição das cláusulas abusivas, dessa forma 

não poderá existir vantagens unilaterais ou exageradas por parte do fornecedor de 

bens e serviços. Para assegurar a equidade contratual, o CDC institui, no art. 47, o 

princípio geral da interpretação pró-consumidor das cláusulas contratuais. Essas 

cláusulas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 84 

Princípio da Boa Fé: o CDC exige que os agentes da relação de 

consumo, fornecedor e consumidor, estejam predispostos a atuar com honestidade e 

firmeza de propósito, sem espertezas ou expedientes para impingir prejuízos ao 

outro.85 

O princípio da boa-fé em matéria contratual reflete na tutela civil 

do consumidor, protegendo-o da publicidade enganosa e das práticas comerciais, 

quando ainda não contratou, além de permitir o arrependimento (art. 49 CDC) mesmo 

depois de efetivada a contratação. 86 

 

1.9 A RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

                                                                                                                                             
81 MARQUES, Claudia Lima, O Codigo Brasileiro de Defesa do Consumidor. p. 39-40. 
82 MARQUES, Claudia Lima, O Codigo Brasileiro de Defesa do Consumidor. p. 40-57. 
83 ALMEIDA, João Batista. A Proteção Jurídica do Consumidor. p.140 
84 MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 

<http://www.franca.unesp.br/A%20NOVA%20REALIDADE%20CONTRATUAL.pdf.> Acesso em: 1 abr. 

2010. 
85 ALMEIDA, João Batista. A Proteção Jurídica do Consumidor. p.143. 
86 ALMEIDA, João Batista. A Proteção Jurídica do Consumidor. p.140. 
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Busca-se na tutela civil, garantir ao consumidor o ressarcimento 

civil, seja a reparação dos danos por ele sofridos, ou impedimento de que venham a 

ser concretizados, por meio de mecanismos que a própria lei prevê. É inegável, 

portanto, que o Código, além de ter dispositivos de natureza administrativa (arts. 55 a 

60), penal (arts. 61 a 80) e processual (arts. 81 a 104), possui inúmeros outros de 

direito material, com objetivo claro de garantir, e preventiva ou repressivamente, a 

tutela do consumidor no plano civil. Dessa natureza, por exemplo, vê-se o dispositivo 

que define a responsabilidade do produtor por danos causados (art. 12), o que 

estabelece a responsabilidade do fornecedor por defeito do produto ou serviço (art. 13), 

o que reprime a publicidade enganosa (art. 37) e o que assegura a proteção contratual 

(art. 46). 87 

 

1.9.1 Responsabilidade Civil Subjetiva 

 

O traço caracterizador da responsabilidade subjetiva é a culpa, 

sem ela não há dever de reparação. Os elementos da responsabilidade civil subjetiva 

são os danos, o nexo de causalidade e a culpa. O responsável pelo pagamento da 

indenização é todo aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, haja causado prejuízo a outrem. 88 

A respeito Nelson Nery89 Junior assim esclarece: 

O sistema subsidiário do CC é o da responsabilidade civil objetiva (CC 
927 par. ún.), que se funda na teoria do risco: para que haja o dever de 
indenizar é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta a 
existência: a) do dano; e b) do nexo de causalidade entre o fato e o 
dano. Haverá responsabilidade civil objetiva quando a lei assim o 
determinar (v.g., CC 933) ou quando a atividade habitual do agente, por 
sua natureza, implicar risco para o direito de outrem (vg  atividades 
perigosas). 

                                            
87 ALMEIDA. João Batista de. A Proteção Jurídica do Consumidor..p.78. 
88 GOMES, Marcelo Kokke Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p.26. 
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Diz-se subjetiva a responsabilidade quando se ampara na ideia 

de culpa, a prova da culpa do agente passa a ser pressuposto necessário do dano 

indenizável. 

 

1.9.2 Responsabilidade Civil Objetiva 

 

A responsabilidade subjetiva atendeu a sua finalidade, auxiliando 

a acumulação de capitais e o desenvolvimento do sistema capitalista. Entretanto, a 

conjuntura mundial altera-se. O preço da estruturação econômica foi uma grave crise 

social que redundou, aos poucos, em uma reestruturação do Estado.90 

A responsabilidade civil objetiva baseia-se fundamentalmente no 

risco que uma atividade oferece à coletividade e nos danos que dessa atividade 

possam provir. 91 

Os elementos da responsabilidade objetiva são o dano e nexo de 

causalidade. A teoria objetiva prescinde da culpa. O dever de reparação baseia-se no 

dano causado e em sua relação com a atividade desenvolvida pelo agente. As 

atividades são lícitas, a necessidade de sua existência faz com que sejam aceitos pela 

sociedade os danos que provocam, entretanto, as vítimas não podem ser deixadas ao 

léu. 92 

A obrigação de reparar o dano é decorrência da simples 

existência deste e da relação de causalidade com uma determinada atividade. A culpa 

não atua na forma da responsabilidade de indenizar, mas pode influir na fixação de 

quantum da reparação. 93 

                                            
90 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva. v. 

IV. 2007, p.30. 
91 GOMES, Marcelo Kokke Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p 39. 
92 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. p.31–32. 
93 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. p. 33. 
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O risco é inerente a cada atividade humana. Os riscos podem ou 

não ser admitidos socialmente, tudo dependendo da relação entre o custo e o benefício 

que advém de sua existência. O risco pode ser definido como a possibilidade de 

ocorrerem consequências negativas de uma atividade por meio qual se procura obter 

algum benefício. 94 

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria objetiva, 

assim, a responsabilidade do fornecedor, do fabricante, do importador e, em alguns 

casos, do comerciante, existente independente de culpa pelos defeitos de seus 

produtos e serviços, mas sua responsabilidade poderá ser ilidida em alguns casos. 

Desta forma, não adotou o código, teoria de risco integral.95 

A responsabilidade objetiva e a subjetiva, apesar de possuírem 

fundamentação diversa e elementos diferentes, não são opostas. Alguns doutrinadores 

constroem uma espécie de hierarquia na responsabilidade civil, segundo qual a 

responsabilidade objetiva estaria subordinada à responsabilidade subjetiva, cabendo 

àquela somente em determinada situação legalmente determinadas. 96 

Dessa forma pode-se entender que a responsabilidade subjetiva 

seria a regra, e a objetiva, a exceção. 97 

A responsabilidade do Estado é objetiva assim como a 

responsabilidade por danos nas relações de consumo. 98 

 

1.10 DANO 

 

Dano em sentido lato é uma lesão que atinge um bem jurídico. 

Nem toda ofensa a um bem jurídico causa um dano no sentindo técnico do termo, 

                                            
94 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p.41. 
95 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p.42-44. 
96 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p.45 
97 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p.46 
98 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p.45-46. 
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somente a ofensa que resulta em uma deterioração efetiva do bem configura um dano. 

O dano é um elemento essencial para a formação da obrigação de indenizar. O dano 

advém de uma lesão a um direito ou a um interesse amparado por lei. No entanto, a 

existência do dano em sentindo jurídico, depende de que haja um sujeito interessado a 

quem o dano afete. 99 

Entende-se que o prejuízo é o dano que cause decréscimo ao 

patrimônio de uma pessoa. O dano pode ser patrimonial ou moral. 

 

 

1.11 CULPA 

 

A teoria da culpa, já se observou, está profundamente 

relacionada com o princípio da autonomia da vontade e sua exaltação pelo liberalismo. 

A culpa é essencial e caracterizadora da responsabilidade subjetiva, somente haverá 

obrigação de ressarcir se o sujeito tiver procedido com a culpa.100 

A culpa é dividida em culta lato sensu, e culpa stricto sensu. A 

culpa lato sensu ou culpa em sentido amplo, compreende o dolo e a culpa stricto sensu 

em sentido estrito. O dolo é a intenção de realizar um ilícito, a conduta do agente é 

dirigida voluntariamente para prática do dano. Já a culpa em sentido estrito não há a 

intenção de lesar, ou uma consciência clara da lesividade. 101 

O dano é produzido por o sujeito não ter se conduzido de forma 

diligente. O dano origina-se de um ato imprudente ou negligente do sujeito.102 

A culpa é classificada em função do dever violado quanto à sua 

graduação, quanto aos modos de sua apreciação e quanto ao conteúdo da conduta 

culposa.103 

                                            
99 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p. 27. 
100 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p 34. 
101 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p. 30-32 
102 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p. 30-32. 
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1.12 NEXO DE CAUSALIDADE 

 

O nexo de causalidade é o elemento entre o dano e a ação ou 

omissão que o originou. Além do dano e da culpa do agente,devera  a vitima ou agente 

passivo provar a relação causal entre o ato do agente ativo e o dano, havendo ou não 

culpa explicita, A existência de um dano que foi provocada pela conduta culposa de 

alguém. O nexo de causalidade revela a causa do dano, identificando o fato que o 

produziu. 104 

 

 

1.13 IMPORTÂNCIA DA BOA-FÉ NO DIREITO CONTRATUAL 

 

A boa-fé é um conceito ético, moldado nas idéias de proceder 

com correção, com dignidade, pautando sua atitude pelos princípios da honestidade, 

da boa intenção e no propósito de a ninguém prejudicar. 105 

A ideia de probidade e de boa-fé quer na conclusão, quer na 

execução do contrato art. 422 do Código Civil, conduz àquela idéia de que o legislador 

de 2002 quis valer-se da apontada tendência ao equilíbrio das contratações, já 

reveladas no Código de Defesa do Consumidor.106 

A boa-fé, no Código Civil de 2002, tem diversas passagens em 

que se demonstra a sua necessidade, nos contratos que utilizamos no decorrer dos 

                                                                                                                                             
103 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p. 33. 
104 GOMES, Marcelo Kokke, Responsabilidade Civil, Dano e Defesa do Consumidor. p. 30. 
105 RODRIGUES, Silvio. Dos Contratos e das Declarações Unilaterais da Vontade. Direito Civil 2 - 

Parte Geral das Obrigações. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p.61. 
106 RODRIGUES, Silvio, Dos Contratos e das Declarações Unilaterais da Vontade. p. 60-62. 
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nossos dias. Inúmeras dessas passagens ocorrem de forma implícita, contudo têm-se 

algumas textualmente demonstradas, se não vejamos: 

Art. 422 -  Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de 
probidade e boa-fé. 107 

Ainda no código civil, pode-se encontrar: 

Art. 187 -  Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 108 

Mais uma vez a boa-fé aparece: 

Art. 113 -  Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a 
boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. 109 

Em virtude com a consolidação do CDC como um instrumento 

positivo e que efetivamente alterou o panorama contratual, verificamos, dentro desse 

conjunto legislativo, a prevalência da boa-fé como o seu princípio de orientação 

máxima. E, muito embora o próprio caput do art. 4º do CDC consagre a autonomia do 

princípio da transparência, não há como se negar que este nada mais é do que uma 

das mil faces da boa-fé, que de tão abrangente, deixa escapar o seu sentido de uma 

conceituação aberta, indutora de uma nova postura no mundo contratual. 110 

De qualquer maneira, como no art. 4º, caput III, a boa-fé aparece 

como princípio e como o inciso IV do art. 51º deve ser interpretado como cláusula geral, 

condição para as demais, não resta dúvida de que no sistema da Lei n. 8.078 a boa-fé 

é princípio e cláusula geral. 111 

                                            
107 BRASIL. LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Disponível em: <http://www.soleis.adv.br>. 

Acesso em: 1 maio 2010. 
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Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=709>. Acesso em: 2 maio 2010. 
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       CAPÍTULO 2 

 

DOS CONTRATOS EM GERAL 

2.1 DEFINIÇÃO DE CONTRATOS 

 

A definição de contrato tem a origem da palavra “contractus” que 

para alguns autores, é uma espécie de negócio jurídico de natureza bilateral ou 

plurilateral, dependendo, para a sua formação, do encontro da vontade das partes, 

como prefere a teoria objetiva de Bulow, “da autonomia privada”, por ser ato 

regulamentador de interesses privados, por apresentar-se como uma “norma” 

estabelecida pelas partes. Num contrato, as partes contratantes acordam que se deve 

conduzir de determinado modo, uma em face da outra, combinando seus interesses, 

constituindo, modificando ou extinguindo obrigação, ou seja, vínculos jurídicos de 

caráter patrimonial. 112 

As duas grandes vertentes quando se trata de definir o que seja 

o contrato. Há uma corrente que amplia o conceito ao afirmar que contratos são todos 

os atos jurídicos bilaterais e patrimoniais; outra corrente restringe este conceito, 

utilizando-o apenas para designar os negócios jurídicos bilaterais criadores de 

obrigações.113
 

Neste sentido leciona Fábio Ulhoa114: 

                                            
112 DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Pratica dos Contratos. p.23. 
113 SILVEIRA, Carlos Alberto de Arruda. Contratos: de acordo com o novo Código Civil. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002, p.12. 
114 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de Empresa. p.33. 
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O conceito de contrato se constrói em torno de acepção de acordo de 
vontades. O que enfatiza a autonomia em torno de vontade, dando 
ênfase ao poder dos sujeitos de direitos de dispor dos próprios 
interesses por meio da composição destes, o que é alvo de crítica do 
modelo neoliberal. 

Não há dúvida, que o contrato como negócio jurídico que é, tem 

seu fundamento ético na vontade humana, desde que atue em conformidade com a 

ordem jurídica, galgando seu principal efeito que é a criação de direitos e obrigações. 
115 

O contrato tradicionalmente é definido como o acordo de 

vontades destinado a produzir efeitos jurídicos, este acordo de vontade não se obtém 

de forma instantânea. Ressalvados os casos de pequenos negócios, geralmente a 

contratação é precedida de uma série de providências tendentes a analisar a 

conveniência e viabilidade de contrato de formação. 116 

 

2.2 CONTRATOS NA RELAÇÃO DE CONSUMO 

 

Preocupado com a livre formação da vontade do consumidor e 

para prevenir eventuais prejuízos decorrentes da contratação, o Código instituiu regras 

para o contrato nas relações de consumo. 117 

Como pode-se observar, o código de defesa do consumidor 

tipificou e sancionou as cláusulas abusivas do artigo 46 a 50. 

Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não 
obrigarão os consumidores, se não Ihes for dada a oportunidade de 
tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos 
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de 
seu sentido e alcance. 

Art. 47 - As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 
favorável ao consumidor. 

                                            
115 DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Pratica dos Contratos. p.28. 
116 GARCIA, Enéias Costa. Responsabilidade Pré e Pós –Contratual à Luz da Boa –Fé.p.17. 
117 ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. p.137. 
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Art. 48 - As declarações de vontade constantes de escritos particulares, 
recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o 
fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do 
artigo 84 e parágrafos. 

Art. 49 - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 07 (sete) 
dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou 
serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e 
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por 
telefone ou a domicílio. 

Art. 50 - A garantia contratual é complementar à legal e será conferida 
mediante termo escrito. 

Parágrafo único: O termo de garantia ou equivalente deve ser 
padronizado e esclarecer, de maneira adequada, em que consiste a 
mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser 
exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, 
devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, 
acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso de produto 
em linguagem didática, com ilustrações. 118 

As normas ditadas pelo CDC acerca dos contratos tiveram por 

objetivo principal a ampla proteção do consumidor, inclusive na fase pré-contratual, e a 

fixação de deveres para os fornecedores, com isso buscando o reequilíbrio, a harmonia 

e a transparência das relações de consumo119. 

 

2.3 FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

 

No regime anterior, ao CDC prevalecia a vontade do fornecedor 

sobre a do consumidor. Desse desequilíbrio contratual em favor da parte mais forte: o 

fornecedor, decorria abusos e lesões à parte vulnerável: o consumidor, que por anos a 

fio não dispunha de proteção legislativa adequada. Com o CDC ocorreu a grande 

mudança, ou seja, foi criado um novo contrato capaz de resguardar os direitos dos 

consumidores, protegendo-os em relação aos abusos e lesões anteriormente 

praticados, daí então passou a dizer-se que o contrato passou a ter a função social. 

                                            
118 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Lei n. 8.078,Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 5 mar. 2009. 
119 ALMEIDA, João Batista de. A proteção Jurídica do Consumidor. p.137. 
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Além dos princípios gerais, abrangendo toda a matéria 

positivada, o CDC também estabeleceu princípios básicos aplicáveis especificamente 

na área de contratos: 

Princípio da transparência; em matéria contratual é essencial que 

as partes atuem com sinceridade, seriedade e veracidade, tanto na fase inicial como na 

contratação propriamente dita. 120 

Cláudia Lima Marques121 define transparência “informação clara 

e correta sobre o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa 

lealdade e respeito nas relações entre fornecedor e consumidor, mesmo na fase pré-

contratual, isto é na fase negocial dos contratos de consumo”. 

Princípio da boa-fé: o CDC exige que os agentes da relação de 

consumo, fornecedores e consumidor, estejam predispostos a atuar com honestidade e 

firmeza de propósito, sem espertezas ou expedientes para impingir prejuízos ao outro. 

O princípio da boa-fé em matéria contratual reflete na tutela civil do consumidor, 

protegendo-o da publicidade enganosa e das práticas comerciais, quando ainda não 

contratou, além de permitir o arrependimento (artigo 49), mesmo depois da efetiva 

contratação. 122 

Princípio da equidade: deve haver equilíbrio entre direitos e 

deveres dos contratantes, como objetivo de alcançar a justiça contratual. 

 

2.4 CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

A classificação dos contratos é importante para que possamos 

conhecer algumas das peculiaridades de cada tipo. A doutrina apresenta várias 

                                            
120 ALMEIDA, João Batista de. A proteção Jurídica do Consumidor. p.139. 
121 MARQUES, Claudia Lima, Contratos. p. 104. 
122 ALMEIDA, João Batista de. A proteção Jurídica do Consumidor. p.140. 
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classificações de contrato. A mais conhecida e importante é a dos contratos unilaterais 

e bilaterais ou sinalagmáticos.123 

A definição de contrato bilateral não é pacífica. Para alguns, 

contrato bilateral é aquele que estabelece direitos e deveres para ambas as partes, 

para outros, é necessário que haja uma interdependência recíproca entre as 

obrigações assumidas pelas partes.124 

Orlando Gomes125 afirma, acerca dessa categoria: 

“Não é pacífica a noção de contrato bilateral. Para alguns, assim deve 
qualificar-se todo contrato que produz obrigações para as duas partes, 
enquanto para outros a sua característica é o sinalagma, isto é, a 
dependência recíproca das obrigações, razão porque preferem chamá-
los contratos sinalagmáticos ou de prestações correlatas. Realmente, 
nesses contratos, uma obrigação é a causa, a razão de ser, o 
pressuposto da outra, verificando-se interdependência essencial entre 
as prestações”. 

Alguns autores comentam sobre contratos bilaterais imperfeitos, 

no caso em que se trata de contratos unilaterais. 

Os contratos unilaterais são aqueles que, no momento em que se 

forma, existem obrigações apenas para uma das partes. 126 

Temos observado que o contrato sobreviveu por muito tempo e, 

se desenvolveu sob as mais variadas formas, se adaptando bem ao mundo de eterno 

fluxo de mudança.127 

Os contratos mais utilizados vão paulatinamente tornando-se 

refinados. Alguns resultam em uma organização social e econômica mais elaborada, 

como os contratos de franquia (atualmente, já regulado entre nós pela Lei № 8.955/94), 

de distribuição, arrendamento mercantil, incorporação imobiliária, cartão de crédito, etc. 

Há um grupo que ainda permanece em categorias, elementos dos negócios jurídicos 

facilmente identificáveis, como compra e venda, doação, mandato, aqueles que a 
                                            
123 MARQUES, Claudia Lima, Contratos. p. 110. 
124 SANTOS, Orlando Gomes. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.120-122. 
125 SANTOS, Orlando Gomes, Contratos. p.123. 
126 SILVEIRA, Carlos Alberto de Arruda, Contratos, de acordo com o novo Código Civil. p.12. 
127 SANTOS, Orlando Gomes, Contratos. p.124-125. 
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criatividade romana já reconhecera. Outros pertencem a relações jurídicas mais 

complexas e são difíceis de ser enquadrados numa ou noutra categoria. 128 

Os contratos estão presentes em quase todas as relações 

humanas. É um fenômeno inerente à vida em sociedade, pois o homem celebra 

contratos a todo o momento, desde quando acorda até a hora de dormir. Por isso, não 

mais se concebe uma sociedade, nas bases em que foi estabelecida sem a existência 

dos contratos. 129 

E o instituto em comento encontra-se em notória expansão. A 

evolução dos meios de produção e do comércio, principalmente após o advento da 

rede mundial de computadores (internet), evidencia esta tendência. As relações entre 

as pessoas tornaram-se mais ágeis, acumula-se mais informações, provocando uma 

verdadeira revolução nas relações sociais, o que influi diretamente no campo do direito 

dos contratos. 130 

Podemos notar essa evolução com a velocidade na realização 

dos negócios no mundo capitalista e globalizado, também podemos observar a 

necessidade de celebração mais rápida de contratos, os quais são muitas vezes, 

celebrados por adesão, com base ou não em textos pré-elaborados por uma das 

partes.131 

No conceito de contratar, está imanente o sentido de duas ou 

mais pessoas colocadas em campos opostos, cada qual com os seus interesses que 

se ponham contra os da outra. Casos há que grupos de pessoas se coloquem num 

pólo e outros grupos de coloquem no pólo oposto. 132 

 

                                            
128 VENOSA, Silvio de Salvo. Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. Direito Civil. 

6. ed. São Paulo: Atlas. v. 3. 2007, p.03. 
129 SETTE, André Luiz Menezes Azeved. Direito dos Contratos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p.17. 
130 DINIZ, Maria Helena, Tratado Teórico e Pratica dos Contratos. p 23. 
131 DINIZ, Maria Helena, Tratado Teórico e Pratica dos Contratos. p.23-25. 
132 GAMA, Helio Zaghett. Curso de Direito do Consumidor.  p. 97. 
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2.4.1 Contratos Onerosos e Gratuitos 

 

Os contratos a título oneroso são aqueles que por serem 

bilaterais trazem vantagens para ambas as partes, pois estes sofrem um sacrifício 

patrimonial correspondente a um proveito almejado. 133 

Exemplo: Locação de um imóvel, o locatário paga o aluguel para 

poder usar e gozar do bem, e o locador entrega o imóvel que lhe pertence para receber 

aquele pagamento. 

Contratos gratuitos são aqueles em que somente uma das partes 

cumpre a prestação, proporcionando a outra uma vantagem, sem nenhuma 

contraprestação. Logo, apenas um dos contratantes obtém proveito. Exemplo, doação 

sem encargos, comodato. 134 

 

2.4.2 Contratos Comutativos e Aleatórios 

 

Contratos comutativos são aqueles em que a prestação e a 

contraprestação são equivalentes entre si e suscetíveis de imediata apreciação quanto 

à sua equivalência135 

Os contratos onerosos se subdividem em comutativo e aleatório. 

Quando as obrigações se equivalem, conhecendo os contratantes, ab initio, as suas 

respectivas prestações. Exemplo, a compra e venda pode ser definida como a troca de 

uma coisa por dinheiro. A compra e venda, bem como a locação e a doação, insere-se 

                                            
133 Diniz, Maria Helena, Tratado Teórico Pratico dos Contratos. p. 115. 
134 Ibid., p.114. 
135 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil - Contratos. 2. ed. São Paulo: Saraiva, v. IV. 

2006, p.114-116. 
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no grupo dos contratos que objetivam a transferência de um bem de um contratante a 

outro. 136 

Já quando a obrigação de uma das partes somente puder ser 

exigida em função de coisas ou fatos futuros, cujo risco da não-ocorrência for assumido 

pelo outro contratante, fala-se em contrato aleatório, previsto no artigo 458/461, do 

Código Civil. Exemplo, o contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante ao 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a 

coisa, contra riscos predeterminados. 137 

 

2.4.3 Contratos Nominados ou Inominados 

 

Os contratos nominados, também são chamados de típicos, são 

aqueles que possuem denominação legal, nomen iuris e servem de base à fixação dos 

esquemas, modelos ou típicos de regulamentação específica da Lei. Possuem, 

portanto, uma denominação legal própria, estando previstos e regulados por norma 

jurídica.138 

Segundo Maria Helena Diniz139: 

O nosso Código Civil rege e esquematiza vinte e três tipos dessa 
espécie de contrato, compra e venda troca, doação, locação, 
empréstimo, depósitos, mandato, gestão, edição, representação 
dramática, sociedade, parceria rural, constituição de renda, seguro, jogo 
e aposta, e fiança. 

Os contratos inominados ou atípicos são os que resultam da 

consensualidade, não havendo requisitos definidos na lei, bastando para sua validade 

que as partes sejam capazes, o objeto contrato seja lícito, possível e suscetível de 

apreciação econômica. São permitidos desde que não contrariem a lei e os bons 

                                            
136 GAGLIANO, Pablo Stolze, Novo Curso de Direito Civil. Contratos. p. 117. 
137 GAGLIANO, Pablo Stolze, Novo Curso de Direito Civil. Contratos. p.117. 
138 Diniz, Maria Helena, Tratado Teórico Pratico dos Contratos. p.120-122. 
139 Diniz, Maria Helena, Tratado Teórico Pratico dos Contratos. p.122. 
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costumes, ante o princípio da autonomia da vontade e a doutrina, conforme artigo 425 

do Código de Civil. 140 

 

2.4.4 Contratos Consensuais e Solenes 

 

Os contratos consensuais são os que se perfazem pela simples 

anuência das partes, pois a ordem jurídica não exige nenhuma forma especial para sua 

celebração. 141 

Os contratos solenes ou formais consistem naqueles, para os 

quais a lei prescreve, para a sua celebração, forma especial que lhes dará existência, 

de tal sorte que, se o negócio for levado a efeito sem a observância da forma legal, não 

terá validade. Exemplo: Compra e venda de um imóvel dependera não só de escritura, 

conforme previsto no art. 108 do Código Civil.142 

 

2.4.5 Contratos Reais 

 

Contratos reais são aqueles que apenas se ultimam com a 

entrega da coisa, feita por um contraente a outra como, exemplo: o comodato, o mútuo, 

o depósito, as arras, e o penhor. Antes da entrega efetiva da coisa, ter-se-á mera 

promessa de contratar e não um contrato perfeito.143 

Parte da doutrina tacha, modernamente, de supérflua essa 

distinção. No entanto, é importante distingui-los para determinar o exato momento da 

formação do contrato. No Direito Romano, a classificação importava mais fortemente, 

                                            
140 Diniz, Maria Helena, Tratado Teórico Pratico dos Contratos. p.123. 
141 Diniz, Maria Helena, Tratado Teórico Pratico dos Contratos. p. 124. 
142 Diniz, Maria Helena, Tratado Teórico Pratico dos Contratos.  p.120. 
143 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 
p. 410-412. 
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porque as obrigações em geral eram cercadas de formalidades, e a entrega da coisa 

era uma delas para os contratos mencionados. De qualquer forma, a classificação 

serve para explicar o mecanismo de certos contratos. Não se anula o princípio geral de 

que o consentimento é bastante para aperfeiçoar o contrato. Alguns tipos de contrato, 

porém, exigem algo mais que é a entrega da coisa, sob pena de desnaturarmos a 

relação contratual fora do hermetismo da classificação. 144 

 

2.4.6 Contratos Paritários 

 

No contrato paritário, os agentes, em todos os momentos 

contratuais, têm igualdade de condição. Nesse, há certo tipo de libertada dos agentes, 

podendo esses, indiscriminadamente, fazerem proposta e contraproposta para 

formarem o contrato. 145 

Nesse caso, pode-se dizer que as partes estão em situação de 

igualdade no que pertine ao princípio da autonomia de vontade; discutem os termos do 

ato do negócio e livremente se vinculam fixando cláusulas e condições que regulam as 

relações contratuais. As cláusulas do contrato podem ser discutidas uma a uma para 

que se alcance um contrato satisfatório para ambas as partes. Atualmente, devido a 

grande explosão populacional que o mundo sofreu, ser-nos-ia impossível ter esta forma 

de contrato como predominante. 146 

 

2.4.7 Contratos Quanto ao Tempo de Sua Execução 

 

                                            
144 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil. Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 
p. 413. 
 
145 PELISSARI, Marcia. Teoria Geral dos Contratos. Disponível em: 
http://recantodasletras.uol.com.br/textosjuridicos/214960>. Acesso em: 26 fev. 2010. 
146 BARBOSA, Robson Rodrigues. Classificação dos contratos civis. Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.24747>. Acesso em: 22 fev. 2010. 
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Os contratos de execução imediata são os que se esgotam num 

só instante, mediante uma única prestação. Exemplo: a compra e venda de uma coisa 

à vista, a troca.147 

Os contratos de execução continuada são os que protraem no 

tempo, caracterizando-se pelas práticas ou abstenção de atos reiterados, solvendo-se 

num espaço mais ou menos longo de tempo. Ocorrem quando a prestação de um ou 

de ambos os contratantes se dá a termo. 148 

Exemplo: no contrato de compra e venda a prazo, ante a 

circunstância de os contratantes terem convencionado pagamento parcelado, a 

prestação não poderá ser satisfeita contemporaneamente à formação do contrato, pois 

o comprador recebe o que comprou para pagá-lo em certo número de prestações 

futuras protraindo-se assim a execução. Preserva a situação 149 

Essa classificação é muito importante, porque na prática, a 

nulidade do contrato de execução contínua não afeta os efeitos já produzidos.150 

Já na revisão do contrato a razão de onerosidade excessiva só 

recai sobre os contratos de execução continuada, sendo, portanto, inadmissível nos 

contratos de execução imediata.151 

A rescisão unilateral do contrato de execução continuada, 

apenas será admitida em casos excepcionais, salvo se convencionando por tempo 

indeterminado.152 

O descumprimento da prestação vencida, no contrato de 

execução continuada de caráter bilateral, não anulará as prestações já realizadas, 

                                            
147 DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro. Teoria das Obrigações Contratuais e 

Extracontratuais. p.95-96. 
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149 DINIZ, Maria Helena, Tratado Teórico e Prático dos Contratos. p.126. 
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desde que a sejam autônomas, mas operando, portanto, os seus efeitos ex nunc. O 

credor terá tantos direitos distintos ao ressarcimento do prejuízo, quantos forem os atos 

não realizados pelo devedor. 153 

A prescrição da pretensão de resolução do contrato de execução 

contínua, por inadimplemento, corre separadamente de cada uma das prestações e a 

prescrição da pretensão de receber cada prestação, independe das anteriores como 

das posteriores. 

Já no cumprimento simultâneo das prestações só poderá ser 

exigido, se o contrato for de execução imediata; portanto, não se permite ao contraente 

que deve produzir, em primeiro lugar, sua prestação, em contrato de execução 

continuada, defender-se pela exceptio non adimpleti contractus, recusando-se a 

cumprir o seu dever, alegando que a outra parte não cumpriu o dela. 

A impossibilidade de execução dos contratos sucessivos, 

liberando uma das partes, importará a liberação da outra, por haver obrigações 

recíprocas, de modo que, se houve perda da coisa alugada, a locação não poderá 

sobreviver. Já nos contratos de execução imediata, poderá suceder que a exoneração 

de um contratante não acarrete a do outro, como na hipótese de mora do comprador. 
154 

 

2.5 CONTRATO DE ADESÃO 

 

Com as necessidades da vida contemporânea do direito, e mais 

precisamente do direito das obrigações e da teoria dos contratos, mecanismos, 

técnicas e modalidades mais convenientes e eficazes para a satisfação das exigências 

geradas pelo novo tráfico mercantil. Essa busca fez com que se abandonassem às 

técnicas negociais baseadas em oferta e contra-oferta, para dar lugar a um mecanismo 

                                            
153 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro - Teoria das Obrigações Contratuais e 

Extracontratuais. p.103. 
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mais adequado, mais rápido, ágil e seguro. Nasceu então a contratação com base em 

conteúdo predispostos em condições gerais de contratação, o contrato de adesão. 155 

Proferindo análise sobre o advento do contrato de adesão, Silvio 

Rodrigues156 destaca: 

A ideia de contrato de adesão surge em oposição à de contrato 
paritário. No conceito clássico de contrato, admite-se em que se 
procede ao debate das cláusulas das avenças e na qual as partes, 
colocadas em pé de igualdade, discutem os termos do negócio. É a 
chamada fase de pontuação, onde as divergências são eliminadas 
através da transigência dos contraentes. A este tipo de negócio dá-se o 
nome de contrato paritário, pois supõe-se a igualdade entre os 
interessados. No contrato de adesão, a fase inicial de debates e 
transigências fica eliminada, pois uma das partes impõe à outra, como 
um todo, o instrumento inteiro do negócio, que esta, em geral, não pode 
recusar. 

Também no mesmo norte. Orlando Gomes157: 

Contrato de adesão é o negócio jurídico no qual a participação de um 
dos sujeitos sucede pela aplicação em bloco de uma série de cláusulas 
formuladas antecipadamente, de modo geral e abstrato, pela outra 
parte, para constituir o conteúdo do normativo e obrigacional de futuras 
relações concretas. 

Lapidando ainda mais a ideia de contrato de adesão Caio Mário 

da Silva Pereira, conceitua: 

Chama-se contratos por adesão (expressão mais correta do que 
contrato de adesão) aqueles que não resultam do livre debate entre as 
partes, mas provem de fato de uma delas aceitar tacitamente cláusulas 
e condições previamente estabelecidas pela outra.158 

No entendimento de Maria Helena Diniz159: 

Os contratos de adesão constituem uma oposição à ideia de contrato 
paritário, por inexistência à liberdade de convenção, visto que exclui a 
possibilidade de qualquer debate à transigência entre as partes, uma 
vez que um dos contratantes se limita a aceitar as cláusulas e 

                                            
155 MANDELBAUM, Renata. Contratos de Adesão e Contratos. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p.126. 
156 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Contratos. p.45. 
157 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos Lei n 10.406, de 10.01.2002.18 ed. São Paulo. Saraiva. 2007, p.99. 
158 ROSA, Josimar Santos. Contrato de Adesão. p.29. 
159 DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. p. 71. 
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condições previamente redigidas e impressas pelo outro, (...) finalizando 
aderindo a uma situação contratual já definida em todos os seus termos. 

No Brasil, o legislador pátrio considerou como nomenclatura 

adequada o contrato de adesão, reservando ao mesmo um enquadramento no Código 

de Defesa do Consumidor. No capítulo VI do CDC, que versa sobre a Proteção 

Contratual, a seção III estampa a qualificação: 

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido 
aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 
consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

Com o advento do CDC, os negócios desenvolvidos sob a ótica 

do contrato de adesão alcançaram mais consistência e eficácia em sua realização, 

inclusive com o fortalecimento da pessoa do destinatário, o aderente. 

Quem usufrui das vantagens do contrato de adesão geralmente é 

o estipulante, que na maioria das vezes, é uma grande empresa, que predispõe às 

condições gerais de contratação, justificam a imposição de contratação concluída com 

base em condições gerais preestabelecidas, pela produção em massa de bens e 

serviços, o tráfico mercantil em série. 160 

Quem sofre as desvantagens, por seu turno é o aderente, que se 

vê compelido a assumir um contrato cujas condições gerais foram determinadas 

exclusivamente pelo empresário. Assim, a presença do Estado faz-se necessária para 

limitar, coibir o abuso no estabelecimento do conteúdo contratual, gerando a 

necessidade de prévio conhecimento pelo aderente do conteúdo e das condições 

contratuais, através da correta afirmação e publicidade e da proibição de criação de 

cláusulas que serão, pelo seu conteúdo, consideradas como abusivas e, portanto, 

devendo ser tidas como não escritas. 161 
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2.5.1 Natureza Jurídica do Contrato de Adesão 

 

Talvez o ponto mais polêmico sobre o contrato de adesão seja a 

sua natureza jurídica. Observam-se várias teorias sobre o assunto, não cabe a este 

trabalho um estudo aprofundado sobre cada teoria, mas sim uma breve síntese sobre 

as linhas gerais de cada uma delas.162 

A teoria normativa, ou teorias anticontratualistas são frutos da 

política intervencionista do Estado, que atraía para sua esfera várias situações, dentre 

elas a do poder normativo da empresa e a do uso normativo. Possuem suas distinções, 

porém as duas querem dizer que o contrato de adesão é considerado ato normativo, 

negando-lhe, assim seu caráter contratual. 163 

A teoria negocial ou contratualista, por sua vez, é a adotada no 

Brasil e dá natureza contratual aos pactos de adesão.  Foi desenvolvida na França, 

tendo como principais defensores Josserand e Frederico de Castro. Tem várias 

subteorias, que basicamente revelam que a adesão do contratante é verdadeira 

declaração de vontade, transformando as condições gerais do contrato em cláusulas 

contratuais. 164 

 Nos contratos por adesão, a manifestação da vontade continua 

presente, mas assume outra forma que não o consentimento tradicional como o 

conhecemos. A vontade vem expressa através da forma de adesão. A doutrina 

propugnava a livre manifestação da vontade, como eixo central das contratações, que 

alterou-se e o foco passou a ser a teoria da confiança, em razão de que hoje, o 

aderente não manifesta expressamente sua vontade quanto ao conteúdo do contrato e 

das condições contratuais preestabelecidas, limitando a sua vontade de aderir ou não à 

totalidade do que lhe é apresentado.165 
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Enquanto não houver a manifestação de vontade do consumidor, 

o simples modelo pré-elaborado do contrato de adesão não passa de um pedaço de 

papel, mas se constitui em oferta geral e potencial. O consentimento do consumidor a 

sua adesão, é que provoca o nascimento do contrato, a concretização do vinculo 

contratual entre as partes. 166 

O consumidor declara sua vontade, quando tem de aceitar em 

bloco, as cláusulas preestabelecidas pelo fornecedor, na maioria das vezes o 

consumidor nem sequer lê completamente o instrumento contratual ao qual vai aderir 

ou está aderindo, moderadamente, porém, considera-se que exista o princípio da 

transparência nas relações de consumo. Assim, o consumidor deve ser informado, 

deve ter pelo menos a oportunidade de tomar conhecimento do conteúdo do contrato. 

Além disso, deverá o contrato de adesão ser redigido de tal forma a possibilitar a sua 

compreensão pelo homem comum. 167 

Os contratos de adesão são contratos escritos, portanto o 

consentimento do consumidor seguirá essa forma. Esses contratos, geralmente, 

apresentam-se em formulários impressos, sendo hoje também comum, os elaborados 

por computadores ou por terceiros, o que não descaracteriza.168 

 

2.6 DECLARAÇÃO DE VONTADE 

 

Como já abordado, a declaração de vontade é elemento 

essencial para a formação de um negócio jurídico, pois é pela manifestação da 

vontade, que as partes exteriorizam seus desejos em conformidade com a ordem 

jurídica, destinando a estabelecer a regulação de seus interesses. A falta deste 

elemento acarreta invalidade do negócio, tendo em vista que o fato gerador do ato é 

justamente a aspiração por algo. 169 

                                            
166 MARQUES, Claudia Lima, Contratos. p. 74. 
167 MARQUES, Claudia Lima, Contratos. p 75. 
168 GOMES, Orlando. Contratos. p.62-64 
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A manifestação da vontade está prevista no art. 112º do Código 

Civil, que determina: “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”170 

Por esse fator, a interpretação do ato negocial suporta-se na 

declaração volitiva, conforme explica Maria Helena Diniz171: 

 (...) o intérprete do sentido negocial, não deve ater-se, unicamente, à 
exegese do negócio jurídico, ou seja, ao exame gramatical de seus 
termos, mas sim em ficar à vontade, procurando suas consequências 
jurídicas, indagando sua intenção, sem se vincular, estritamente, ao teor 
lingüístico do ato negocial. 

Dessa forma, ao manifestar a sua vontade, os contratantes 

expressam o propósito real de realizar o negócio jurídico. 

Assim, a declaração da vontade se dá de maneira expressa ou 

tácita. A expressa ocorre quando o agente declara por escrito ou oralmente sua 

vontade e, a tácita quando for resultado de um comportamento que demonstre 

implicitamente sua vontade. No entanto tanto na expressa quanto na tácita, devem ser 

livremente manifestadas, sem sofrer a influência de fatores externos.172 

Referindo-se a forma do consentimento expresso ou tácito, 

Diniz173 manifesta que: 

Pode ele ser expresso ou tácito desde que o negócio, por sua natureza 
ou por disposição legal, não exija forma expressa. Será expressa se 
declarado, por escrito ou oralmente, de modo explícito. Será tácito se 
resultar de um comportamento do agente, que demonstre, 
implicitamente, sua anuência. 

Desse modo, é possível afirmar que as declarações de vontade 

consistem no objeto do negócio e devem ser recíprocas por serem dirigidas a uma 

determinada pessoa com o intuito de demonstrar sua intenção e, receber também da 

                                            
170 GOMES, Orlando. Contratos. p.61. 
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outra parte, intenções, ajustando-se assim, uma das outras e formando um negócio 

jurídico.174 

Feita tais considerações, reputa-se que o contrato é apenas um 

meio de qual o homem se utiliza para manifestar sua vontade, gerando efeitos jurídicos 

constituídos como o negócio jurídico, e que este negócio deve ser observado à 

declaração da vontade. 

Por fim, desta que a partir da análise das espécies de contratos, 

assim como dos princípios contratuais, passa-se no capítulo a seguir, discorrer acerca 

dos contratos eletrônicos. 
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CAPÍTULO 3 

OS CONTRATOS ELETRÔNICOS À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

 
3.1 CONCEITO E MOMENTO DE SUA FORMAÇÃO 

 

Com os grandes avanços tecnológicos ocorridos a partir do 

século XX, com o desenvolvimento da informática ocasionaram mudanças profundas 

nas relações sociais. Em meio a grandes mudanças uma sociedade mais dinâmica, na 

qual as relações de produção e consumo passam a se fundamentar na oferta e 

circulação de bens através de uma rede mundial sem fronteiras a internet. 175 

A internet se tornou um meio extremante favorável para a 

comercialização de produtos e serviços, de uma forma inovadora, chamada “contratos 

eletrônicos”, a distância entre duas partes interessadas em celebrar um negócio 

jurídico, assume papel secundário, e a antiga forma de assinar o papel como 

instrumento representativo da manifestação de vontade dá lugar à troca de dados 

instantâneos na rede mundial de computadores.176 

Nesse sentido Diniz177 apresenta conceito de contrato eletrônico: 

O contrato virtual opera-se entre o titular do estabelecimento virtual e o 
internauta, mediante transmissão eletrônica de dados. É usual no 
escambo; na cessão de uso; nas operações de valores mobiliários, nas 
aplicações financeiras por meio de homebanking; na confecção de 
homepage; na criação de banners, na compra de softwares, 
automóveis, livros, flores, imóveis, etc..; barateando os custos do 
serviços e dos produtos virtuais ou não, proporcionando comodidade na 
efetivação dos negócios, diminuindo a arrecadação de imposto sobre 
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venda; reduzindo custos administrativos, encurtando o processo de 
distribuição e intermediação, dando maior celeridade nas negociações. 

No mesmo sentido conceitua Cunha178: 

Contrato eletrônico é o acordo de vontades, celebrando ou executando 
por via eletrônica, que visa constituir, modificar, conservar ou extinguir 
direitos, obrigando os respectivos acordantes. 

Diante dessa mudança, dessa nova realidade, o Direito começa a 

se defrontar com diversos questionamentos. Como garantir a segurança jurídica dos 

contratos travados no ambiente virtual? Quais as normativas aplicáveis e como 

solucionar eventuais conflitos? Como regular tais espécies de negócios? E inúmeros 

outros questionamentos.179 

O contrato eletrônico é uma modalidade de negócios à distância 

ou entre ausentes, efetivando-se via internet, por meio de instrumentos eletrônicos, no 

qual está consignado o consenso das partes contratantes. 180 

Dessa forma, a pessoa visita a website de uma loja virtual, faz a 

pesquisa de preços, examina a qualidade dos produtos, remete o pedido de compra, 

informando as condições de pagamentos, informa o endereço para a entrega, assim 

essa pessoa está realizando uma operação de consumo em um ambiente virtual.181 

De acordo com Coelho182: 

O comércio eletrônico é a venda de produtos ou prestação de serviços, 
realizados em estabelecimento virtual. Ocorre não em razão da 
natureza do objeto do contrato, mas porque a oferta e a aceitação 
ocorrem no estabelecimento virtual. 
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É de fundamental importância ressaltar que contratos eletrônicos 

ou contratos virtuais, são expressões sinônimas, tendo em vista que grande parte da 

doutrina brasileira utiliza-se a primeira expressão.183 

Diante do fato de registro do encontro de vontades dos 

contratantes consumerista via meio eletrônico, a validade do contrato eletrônico surge 

com as questões jurídicas que se relacionam à segurança em relação à capacidade 

das partes, ao momento e lugar de formação e ao, contudo do contrato. 184 

Assim para melhor entender o tema, deve-se analisar a 

classificação, o momento e local da sua formação. 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS 

 

Mesmo indigno em redundância, há que se afirmar que o contrato 

eletrônico é um contrato como qualquer outro, não constituindo um novo tipo contratual 

ou categoria autônoma de contrato; o que o diferencia dos demais contratos é o fato de 

que, para sua formação, existe a necessidade de que sua execução e/ou elaboração 

ocorra por intermédio do mundo virtual, considerando-se que é nele onde os 

contratantes, utilizando-se de computadores conectados à rede, se vinculam com o 

objetivo de constituir, modificar, conservar ou extinguir direitos. 185 

Normalmente, os contratos eletrônicos são bilaterais e, portanto, 

não poderão ser discutidas nestes contratos as questões referentes à família ou 

sucessões, por se tratar de norma de ordem pública. Basicamente qualquer contrato 

típico ou atípico, pode ser firmado por meio de internet.186 

Não restam dúvidas da imprescindibilidade de se estabelecer uma 

classificação para os contratos eletrônicos, posto que somente dessa forma algumas 

questões primordiais possam ser respondidas. Após ser estabelecida a classificação 
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que poderá saber o momento e o local em que o contrato se formou. A partir de então 

poder-se-á definir a legislação a ser aplicada ao contrato e o foro competente para a 

instauração da ação, mas somente para os casos em que houver algum problema de 

ordem contratual, tais como, inadimplemento da obrigação contratual, a revisão das 

cláusulas contratuais e rescisão do contrato, entre outras. 187 

Com o intuito de se obter uma captação adequada do 

funcionamento destes contratos, a doutrina o classificou segundo o seu modo de 

utilização, da seguinte maneira: interpessoais, interativas e intersistêmicas, conforme 

se pode apreciar cada um, logo abaixo. 

 

3.2.1 Contratos Eletrônicos Interpessoais 

 

Neste tipo de contratual, as partes obrigatoriamente dependerão 

de utilizar dos computadores conectados à internet para a formação do vínculo 

contratual. Dessa forma, a manifestação ocorre no mundo virtual. Normalmente este 

contrato é feito em chats de conversação videoconferências e correio eletrônico.188 

Igualmente define. Cunha189: 

Os interpessoais são aqueles em que as mensagens eletrônicas são 
trocadas entre pessoas (pessoa-pessoa), como ocorre, por exemplo, 
em contratação por e-mail, em um chat ou numa videoconferência. 

Esse contrato eletrônico pode ocorrer da forma simultânea, ou 

seja, quando há troca de mensagens em tempo real, ou em um pequeno lapso de 

tempo. 

 

Nesse sentido, explica Barbagalo190: 
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Os contratos eletrônicos interpessoais podem ser simultâneos, quando 
“celebrados em tempo real”. “on line”, propiciando interação imediata 
das vontades das partes, a exemplo dos contratos em salas de 
conversação ou videoconferências, e, como tal, considerados entre 
presentes; não simultâneas, quando entre a manifestação da vontade 
de uma das partes e a aceitação pela outra decorrer espaço mais ou 
menos a longo tempo. A esta última categoria pertencem os contratos 
por correio eletrônico, equiparados aos contratos entre ausentes, já que 
mesmo estando as partes se utilizando de seus computadores, 
concomitante, faz-se necessária nova operação para se ter acesso à 
mensagem recebida. 

Deve-se mencionar que alguns doutrinadores, entendem que 

caso o contrato concretizado por correio eletrônico seja feito através de mensagens 

instantâneas, poderá ser considerado como simultâneo, conforme exemplo: a troca de 

mensagens por correio eletrônico pode ser considerada como instantânea, desde que 

estejam os contratos utilizando-se de seus respectivos computadores 

simultaneamente. 191 

 

3.2.2 Contratos Eletrônicos Interativos 

 

Os contratos eletrônicos interativos são dos mais utilizados pelos 

usuários da internet, para adquirir produtos e serviços, o consumidor interage 

diretamente com o programa de computador, o qual processa todas as informações 

relativas ao contrato e à relação contratual, ocorre entre uma pessoa e o sistema 

aplicativo que está previamente programado para a realização do contrato. Este 

software fica à disposição de outra pessoa, sem que esteja on-line concomitantemente 

e, portando, esta não terá ciência instantânea de celebração do contrato. 192 

Uma pequena questão que se faz necessária a abordagem é 

que, nas contratações interativas, o computador conectado à internet é um auxiliar no 
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processo de formação da vontade contratual. Por meio desse expediente é que a parte 

terá acesso ao banco de dados para se obter informações. 193 

No conceito de Cunha194, contratos interativos são: 

(...) aqueles que permitem a interação de uma pessoa com uma 
máquina, como ocorre nas páginas eletrônicas mais modernas em que 
o internauta seleciona os produtos que deseja adquirir, e, após esse 
processo, declara sua vontade de aceitar a oferta mediante um clique 
confirmatório. Com esse ato dá-se a formação do contrato. 

Podemos verificar que usualmente os contratos são formados 

com apenas um “clique” na opção “aceito” ou “concordo” na tela do computador. Estes 

contratos também são denominados contratos de adesão, que é quando o consumidor 

demonstra sua concordância com os temos da contratação previamente estipulada 

pelo fornecedor, sem qualquer discussão das cláusulas195. 

Nesse ponto pode-se que esclarecer que as principais 

características do contrato de adesão são: 196a formação do vínculo contratual 

mediante adesão de cláusulas ditadas por outro; uniformidade das cláusulas pré-

constituídas unilateralmente; e abstratividade dessas cláusulas. 

Na concepção de Gomes197, sobre as características dos 

contratos de adesão revela que estes se caracterizam por: 

 (...) permite que seu conteúdo seja pré-construído por uma das partes, 
eliminada a livre discussão que precede normalmente a formação dos 
contratos, mas até este seu traço distintivo continua controvertido. 

Dado o exposto pode-se concluir que os contratos de adesão são 

os que já se encontram previamente elaborados, sem a intervenção da outra parte 

contratante. Por isso, são apresentados prontos para receber o aceito do comprador. 
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3.2.3 Contratos Eletrônicos Intersistêmicos 

 

Nos contratos intersistêmicos, todo conteúdo é previamente 

estabelecido, de modo que ambos utilizam dos computadores, não há uma ação direta 

humana, as contratações intersistêmicas são efetuadas por sistemas de computadores 

pré-programados.198 

Usualmente, utiliza-se o EDI (Eletronic Data Interchange) onde 

existe a troca de informação entre as empresas, através de equipamentos de 

informática. 199 Daí a possibilidade da afirmação de que a comunicação é 

intersistêmica. 

A relação ao funcionamento do “EDI” explicada por Leal apud 

Santos200, nos seguintes termos: 

Uma operação comercial de EDI se estabelece quando, por exemplo, o 
sistema de compras de uma empresa se comunica com o sistema de 
vendas da empresa fornecedora, e, nesta comunicação, documentos 
eletrônicos de pedidos com ou sem autorização de fornecimentos e de 
oferta são trocados entre os respectivos sistemas. Para isto se 
concretize, cada empresa envolvida deve ter um conjunto de recursos 
específicos de hardware e software que lhe permitam programar todos 
os seus sistemas aplicativos (de controle de estoque, de compras, de 
expedição, de faturamento, de compras a pagar, etc.). 

Neste tipo de contrato a manifestação da vontade das partes 

acontece a partir do momento em que os computadores são programados para tanto, 

pois o EDI permite que computadores distintos se comuniquem entre si, utilizando-se 

de padrões de documentos.201 

                                            
198 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial: direito de Empresa. p. 35-36. 
199 ELECTRONIC Data Interchange - EDI significa: troca estruturada de dados através de uma rede de 

dados qualquer. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/EDI> Acesso em: 5 maio 2010. 
200 LEAL, Sheila Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos: Validade Jurídica dos Contratos via 

Internet. São Paulo: Atlas, 2007, p.83 
201 LEAL, Sheila Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos: Validade Jurídica dos Contratos via 

Internet. São Paulo: Atlas, 2007, p.84-85. 
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Nesta forma de contratação, as partes trocam documentos 

eletrônicos de acordo com suas necessidades, por exemplo, se houver a necessidade 

de fazer um pedido, os contratantes trocam entre si documentos eletrônicos de compra 

e venda de produtos, ordens de transporte destes produtos, e outros documentos 

usuais nesta relação. Essa forma de contratação eletrônica é utilizada normalmente por 

pessoas jurídicas voltadas às relações comerciais de atacado. 202 

Dessa forma, há de se ter uma noção do conceito dos contratos 

eletrônicos, como eles funcionam e se dividem, restando passar para a análise de seus 

requisitos de validade, e desta maneira, concluir a grade de seus elementos, 

baseando-se nos contratos em geral.203 

 

3.3 SEUS REQUISITOS DE VALIDADE 

 

Conforme estudamos no capítulo antecedente, contrato é uma 

espécie de negócio jurídico. Sua formação são sempre atos unilaterais, porque 

pressupõe a convergência de vontade pelo menos de duas pessoas. Em relação a sua 

classificação, dividem-se em bilaterais e unilaterais.204 

De qualquer modo, os contratos em regra gerais, têm por 

fundamento a vontade humana, mas por ser um negócio jurídico e ter validade, deve 

atender a determinados requisitos, a realidade dos contratos eletrônicos não poderia 

ser diferente.205 

O quesito da validade está ligado à segurança que se espera do 

mundo jurídico. É a possibilidade de se valer daqueles documentos como meio de 

prova ou como um título representativo de uma obrigação. 206 

                                            
202 . BARGALO, Erica brandini. Contratos Eletrônicos. p. 58-59. 
203 BARGALO, Erica brandini. Contratos Eletrônicos. p. 57. 
204 DINIZ. Maria Helena, Tratado Teórico e Pratico dos Contratos. p. 104-106. 
205 BARGALO, Erica brandini. Contratos Eletrônicos. p. 59. 
206 DINIZ. Maria Helena, Tratado Teórico e Pratico dos Contratos. p.761–763. 
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Portanto, é válido tudo aquilo que está de acordo com o 

ordenamento jurídico vigente e que atende aos princípios gerais do direito. Para 

avaliarmos tal validade, se faz necessário observar os elementos de validade dos 

contratos eletrônicos, os quais podem ser subjetivos, objetivos ou formais.207 

 

3.3.1 Elementos Subjetivos 

 

Dizem respeito à capacidade das partes, sua legitimação e seu 

consentimento. Capacidade e a legitimação das partes fazem menção em que os 

sujeitos do contrato devem ser capazes de realizar atos jurídicos, sob pena de nulidade 

absoluta do contrato. Nesse momento, vem à tona um dos principais problemas aos 

quais envolvem os contratos eletrônicos, haja vista, que as partes não estão 

fisicamente presentes no momento da contratação, acarretando obscuridade quanto à 

capacidade real dos agentes contratantes. 208 

Neste sentido, Andrade209 em seu artigo aponta outros 

problemas: 

Discute-se, porem, a questão da identificação das partes contratantes. 
Como saber se a pessoa com quem negociamos é realmente quem ela 
diz que é? De que forma comprovar que Fulano é realmente Fulano, e 
não Beltrano? Quais as garantias que nos são oferecidas para termos a 
certeza de aquela loja virtual, a qual fornecemos os números do nosso 
cartão de crédito, efetivamente é uma loja e não uma quadrilha que vai 
usar o número do cartão para o fomento do tráfico de drogas 
internacional?! Várias são as questões. Todas elas tratam, no entanto 
de uma mesma problemática: a autenticidade dos sujeitos nas relações 
virtuais. 

 

                                            
207 DINIZ. Maria Helena, Tratado Teórico e Pratico dos Contratos. p.764. 
208 DINIZ. Maria Helena, Tratado Teórico e Pratico dos Contratos. p.761–763. 
209 ANDRADE, Thiago de Oliveira. Dos Contratos Eletrônicos: A Realidade Jurídica Diante da 

Virtualidade dos Novos Tempos, In Revista da Esmape. Recife. V.6 nº 14 Jul. 2001, p.569. 
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Nesse momento, percebe-se a grande importância da 

identificação correta das partes no momento da contratação, pois sem ela pode-se 

acabar recaindo em problemas cruciais à validade do negócio.210 

Em relação aos contratos eletrônicos de consumo por ser, em 

sua maioria, contratos de adesão, o CDC ainda exige que esse consentimento seja 

informado, estando previsto nos artigos 6º, inciso III, 30, 31, 46 e 48, todos do Código 

de Defesa do Consumidor.211 

 

3.3.2 Elementos Objetivos 

 

Os elementos objetivos estão relacionados, ao objeto do 

contrato, que deve ser um objeto lícito, possível e determinado ou determinável. Esses 

objetos podem ser coisas corpóreas ou imateriais, e até mesmo serviços, na internet, a 

oferta de produtos e serviços pode ou não ser permanente, um anunciante pode 

oferecer um determinado produto até a data que ele queira, ou até que acabe seu 

estoque, esses objetos soam dos mais variados, como por exemplo, banco de 

informações, serviços de correspondência eletrônica, locação de espaço etc.212 

 

 

Leal213, esclarece os objetos mais utilizados na internet: 

As principais modalidades de contratos eletrônicos via internet têm por 
objeto a compra e a venda de produtos em geral, a hospedagem de 
informação, licenciamento de software, contratos bancários (pagamento 

                                            
210 ANDRADE, Thiago de Oliveira. Dos Contratos Eletrônicos: A Realidade Jurídica Diante da 

Virtualidade dos Novos Tempos. p. 570-572. 
211 ANDRADE, Thiago de Oliveira. Dos Contratos Eletrônicos: A Realidade Jurídica Diante da 

Virtualidade dos Novos Tempos. p. 573. 
212 LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos, p.140-141. 
213 LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos, p.143. 
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de títulos, empréstimos e financiamento), jogos e entretenimento e 
compra e venda de valores mobiliários. 

Portanto, não difere a licitude exigida ao objeto dos contratos 

entre presentes, dos realizados eletronicamente. Tanto a um, quanto a outro se aplica 

as mesmas exigências legais. 

 

3.3.3. Elementos Formais 

 

O elemento formal é justamente a forma de realização do 

contrato. Trata-se de uma projeção do ambiente ao qual foi estabelecida a 

exteriorização das vontades, de acordo com o art. 107º do Código Civil, é livre, desde 

que a lei não estabeleça forma específica como nos casos de contrato de compra e 

venda de imóveis.214 

Sobre o assunto discorre Leal215: 

O princípio da liberdade da forma encontra exceções, pois há casos em 
que a lei determina uma forma para a realização do ato e, se esta deixar 
de ser observada, o mesmo será considerado nulo. Nesses casos, tem-
se a forma ad substantiam, ou seja, integrativa do próprio ato, fazendo 
com que a declaração da vontade obrigatoriamente seja emitida na 
forma da lei. Por exemplo: a compra e venda de bem imóvel deve ser 
feita por escritura pública. 

A grande insegurança que os documentos geram se projeta para 

as partes do contrato. O consumidor, por exemplo, não sabe ao certo se, fazendo o 

pagamento, receberá a mercadoria do fornecedor.216 

E ainda, neste determinado tom, deve-se apreciar entendimento 

de Coelho217: 

                                            
214 LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos, p.144-146. 
215 LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos, p.147. 
216 LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos, p.148-149. 
217 COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial, v.3, p.39. 



 72

Pelo princípio da equivalência funcional, afirma-se que o suporte 
eletrônico cumpre as mesmas funções que o papel. Aceita essa 
premissa, não há razões para se considerar inválido ou ineficaz o 
contrato tão só pela circunstância de ter sido registrado em meio 
magnético. 

Observando tais considerações, incumbe mencionar o art. 11 da 

lei modelo da UNCITRAL que dispõe218: 

Artigo 11 - Elaboração e validade dos contratos 

- Na elaboração de contratos, a menos que seja objeto de acordo entre 
as partes, uma oferta e a aceitação de uma oferta podem ser expressas 
através de mensagens de dados. Como uma mensagem de dados pode 
ser usada na elaboração de um contrato, não poderá ser negada a 
validade do mesmo, tampouco a produção de seus efeitos perante a lei, 
sob a alegação de uso de mensagem de dados. 

Dessa forma, pode-se notar que a inexigibilidade de forma aplica-

se igualmente, aos contratos eletrônicos. Entretanto, pode-se atentar aos meios de 

comprovação do negócio jurídico quanto a sua existência e integridade do seu 

conteúdo. Este ato, por certo constitui uma das maiores dificuldades neste tipo de 

contratação que é justamente estabelecer com segurança, a vontade das partes sem 

adulteração dos contratos. 219 

No mundo virtual, não há assinatura de próprio punho, o que 

possibilita riscos em relação à inalterabilidade do contrato podendo haver fraudes no 

conteúdo, tendo em vista que não estamos presos aos meios em que foram gravados, 

os documentos eletrônicos são provavelmente alteráveis, sem deixar quaisquer 

vestígios físicos. Textos, imagens ou sons são facilmente modificados pelos outros 

programas que permitem editá-lo. 220 

Nota-se que os contratos realizados no meio virtual ainda 

necessitam de desenvolvimento de tecnologia mais eficaz para atribuir maior 

                                            
218 PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e 

responsabilidade civil. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p.145. 
219 Diniz, Maria Helena. Tratado Teórico e Pratico dos Contratos, p. 766 -768. 
220 LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos, Apud Marcacii. Contratos Eletrônicos, p. 148. 
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segurança ao usuário.  A elaboração de uma lei específica que contenha critérios e 

requisitos formais, para a segurança deste negócio jurídico.221 

Na ausência de regramento próprio, no que diz respeito à forma 

própria aos contratos eletrônicos é suprida pela dicção da regra contida no art. 107 do 

Código Civil Brasileiro. 

Neste ponto, melhor é o esclarecimento de Leal222:   

As leis fazem referência, em seus textos, à expressão como: forma 
escrita, originais de documentos, assinatura de próprio punho e outras 
que não coadunam com o meio digital e, que estão, portanto a merecer 
reformulação através de lei especifica a regulamentar a validade dos 
documentos eletrônicos. Enquanto tal não ocorrer, salvo tratar-se 
contrato para o qual a lei exige forma especial, aplica-se o art. 107 do 
Código Civil Brasileiro, o contrato eletrônico deve ser considerado 
válido. 

Diante de todo exposto, conclui-se que pelo princípio da 

liberdade de formas, a utilizada nos contratos eletrônicos não pode ser considerada 

invalida, mesmo porque não há lei que prescreva uma forma especial. 

 

 

3.4 O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS ELETRÔNICOS 
DE CONSUMO 

 

Com a evolução da comunicação veio consigo a facilidade á 

informação e com isso, a cada dia cresce as relações sociais e econômicas. Assim 

surgiu a necessidade da aplicação do instituto que protegesse de forma mais ampla as 

relações contratuais desenvolvidas pelo âmbito das relações de consumo.223 

                                            
221 LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos, p. 147. 
222 LEAL, Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos, p. 148. 
223 LEAL. Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos, p.165-166 
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Nesse sentindo, o CDC, por meio de intervenção estatal na 

economia, que traz regras próprias sobre diversos ramos do direito, sendo definido 

como um microssistema jurídico.224 

Para tanto, o julgador na aplicação do direito, vem se utilizando 

do julgamento por analogia, previsto no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. 225 

O grande desafio do magistrado é o de buscar a solução que 

melhor entenda à solução da lide. Deste teor é o entendimento de Leal226: 

Conquanto os meios eletrônicos mereçam atenção especial do 
legislador, enquanto isto não ocorrer, a segurança das relações 
jurídicas deve ser mantida, não se podendo deixar descoberta as 
transações efetuadas em ambiente virtual. 

 

Um grande exemplo da aplicação da analogia, como fonte 

secundária do direito, constata-se em matéria de consumo, em compras realizadas via 

internet. Estão presentes os pressupostos caracterizadores de uma clássica relação de 

consumo. Pois temos de um lado a figura do fornecedor, do outro lado a figura do 

consumidor, com a finalidade de negociar um bem ou serviço, certamente a lei 

aplicável a este caso concreto é o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 

8.078/90).227 

Neste norte já decidiu o Tribunal do Estado do Rio Grande do 

Sul: 

EMENTA:  DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE PRODUTO 
(AR CONDICIONADO) DIVERSO DO ADQUIRIDO. DEVER DE 
RESSARCIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO NO CASO 
CONCRETO. O autor adquiriu produto da requerida por meio da internet 
(comércio eletrônico). Ocorre que o produto entregue apresentava 
dimensões diversas daquelas mencionadas no site da demandada, 
impossibilitando a sua instalação. O requerente realizou inúmeros 
contatos e diligências para que fosse entregue o equipamento correto, 

                                            
224 LEAL. Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos, p.167. 
225  BRASIL. DECRETO-LEI Nº 4.657, DE 4 DE SETEMBRO DE 1942. Disponível em: 

<http://www.soleis.com.br/Del4657.htm>. Acesso em: 6 maio 2010. 
226 LEAL. Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos, p.167. 
227 LEAL. Sheila do Rocio Cercal Santos. Contratos Eletrônicos, p.168-169. 
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todas infrutíferas. Direito do consumidor de receber o ressarcimento do 
valor pago. Danos morais caracterizados em face das inúmeras 
diligências realizadas para solução do problema, todas infrutíferas. 
Quantificação da indenização adequada à espécie. Sentença mantida 
por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 
Cível Nº 71002166809, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 
Recursais, Relator: Leandro Raul Klippel, Julgado em 23/02/2010)228 

 

No mesmo norte ensina o doutrinador Coelho229: 

A circunstância de a venda ter-se realizado num estabelecimento físico 
ou virtual em nada altera os direitos dos consumidores e os correlatos 
deveres dos empresários. O contrato eletrônico de consumo entre 
brasileiros está assim, sujeito aos mesmos princípios e regras aplicáveis 
aos demais contratos (orais ou escritos) disciplinados pelo Código de 
Defesa do Consumidor. 

Cada vez maior é o numero de pessoas que realizam compras, e 

os mais variados negócios jurídicos, pelo meio eletrônico. 

 

 

3.5 LOCAL DA FORMAÇAO DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS 

 

O local da celebração do contrato é um tema de extrema 

importância, tendo em vista que a partir deste pode-se delinear qual a sua competência 

e os efeitos decorrentes dos costumes e das normas jurídicas da localidade. 

Muitas das vezes, o local é considerado virtual, ou seja, um meio 

à parte do mundo real, que a celebração pode ser feita por fins eletrônicos, e em 

qualquer parte do mundo, por exemplo, na compra de produtos e ou serviços. 230 

                                            
228 TRIBUNAL de Justiça do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=juris>. 

Acesso em: 5 maio 2010. 
229COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial, v.3, p.47. 
230 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio Eletrônico, p.325. 
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Entretanto há quem concorda que se o contrato foi celebrado e 

cumprido no mesmo país em que a empresa possua sede, este contrato não deve ser 

realizado em espaço virtual, mas sim no lugar efetivo da contratação.231 

Tal posicionamento é divergente do entendimento de Vancim232, 

que entende: 

Não é manso tampouco pacífico aceitar a inclusão da cláusula de 
eleição de foro nos contratos de adesão, como forma de estabelecer o 
local competente para dirimir conflitos dessa ordem, que dirá nos 
contratos eletrônicos internacionais, onde a complexidade referente ao 
local de sua constituição é ainda maior. 

No art. 435 do Código Civil “Reputar-se-á celebrado o contrato no 

lugar em que foi proposto”. Contrapondo, o art. 9º § 2º, da Lei de Introdução ao Código 

Civil que defini: “A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em 

que residir o proponente”. Neste ponto fica clara a problemática acerca da identificação 

de competência quando ao lugar da celebração dos contratos eletrônicos. 

Vancim233 sobre o tema aduz: 

No comércio eletrônico internacional não há como aplicar o lócus regit 
actum, por ser difícil a determinação do lugar da constituição do 
contrato feito via internet, uma vez que a manifestação da vontade se 
opera mediante registro em meio virtual. Daí a norma do art. 9º 
parágrafo 2º, da Lei de Introdução do Código Civil prescrever que a 
obrigação contratual se reputa constituída no local em que residir o 
proponente, pouco importando o momento e o local de sua celebração, 
regendo-se pelas leis do país em que se situar o estabelecimento 
eletrônico. 

Nesse momento é importante mencionar o art. 15, 4 alínea a e b 

da Lei Modelo da UNCITRAL, na qual em suas linhas determina: 

Artigo 15 - Tempo e lugar de despacho e recebimento das mensagens 
de dados. 

                                            
231 VANCIM, Adriano Roberto. O Direito Aplicável aos Contratos Eletrônicos. In Revista Nacional de 

Direito e Jurisprudência. Ribeirão Preto/SP: Nacional de Direito Livraria Editora Ltda. v. 78. 2006, p.54. 
232 VANCIN, Adriano Roberto. O Direito Aplicável aos Contratos Eletrônicos, p. 57-58. 

 
233 VANCIN, Adriano Roberto. O Direito Aplicável aos Contratos Eletrônicos, p. 56. 
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(...) 

4) Salvo convenção em contrário entre o remetente e o destinatário, 
uma mensagem eletrônica se considera expedida no local onde o 
remetente tenha seu estabelecimento e recebida no local onde o 
destinatário tenha o seu estabelecimento. Para os fins do presente 
parágrafo: 

a) se o remetente ou o destinatário têm mais de um estabelecimento, o 
seu estabelecimento é aquele que guarde a relação mais estreita com a 
transação subjacente ou, caso não exista uma transação subjacente, o 
seu estabelecimento principal; 

b) se o remetente ou o destinatário não possuírem estabelecimento, se 
levará em conta a sua residência habitual. 

 

De acordo com o artigo 9º § 2º da Lei de Introdução ao Código 

Civil, combinado com o artigo 15,4 alínea a e b, da Lei Modelo da UNCITRAL, 

juntamente com os posicionamentos doutrinários supra citados, conclui-se que o lugar 

de contratação não deverá ser um meio virtual e sim a localidade onde se encontram 

os contratantes ou a principal sede da empresa envolvida. 

Daí pode concluir que os contratos eletrônicos são de gênero 

igual a todos os contratos, porém se diferencia apenas pelos meios que são realizados. 

Ainda não existe lei específica que os regulamente, fazendo com que o sejam definidos 

como atípicos, quanto a sua classificação. Dividem-se em: interpessoais, quando há 

relações instantâneas em que os usuários contratam em tempo real, interativos quando 

existe uma relação entre homem e sistema ou ainda Intersistêmicos, quando utilizados 

programas de computador pré programados para agirem sozinhos. 234 

Questão de maior problemática quanto aos contratos realizados à 

distância é a que envolve dois países distintos.  Por esse motivo tais contratações 

devem ser analisadas caso a caso, até porque o assunto do lugar de sua formação 

constitui motivo de preocupação consumerista, pois não definido o local de formação, 

                                            
234 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio Eletrônico, p.325. 
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não há como eleger o for competente para dirimir os litígios, ou até mesmo para 

determinar a legislação a ser aplicada.235 

No que diz respeito à competência territorial, o art. 88º do Código 

Processual Civil. Dispõe que a autoridade judiciária brasileira é competente para dirimir 

o conflito quando a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil. Quer dizer, na hipótese 

da formação do contrato eletrônico com um fornecedor estrangeiro, e, na maior parte 

das vezes estes se referem à compra e venda de produto ou serviço, o local de 

adimplemento da obrigação é no Brasil, pois a entrega do produto ou serviço deverá se 

dar em solo brasileiro.236 

Assim sendo nas relações caracterizadas como de consumo, o 

consumidor tem a prerrogativa de escolha do local de propositura da ação que vem 

responsabilizar civilmente o fornecedor de produtos e serviços. Conforme art. 101º do 

Código de Defesa do Consumidor237 

Art. 101.  Na ação de responsabilidade civil, de fornecedor de produtos 
e serviços sem prejuízo do disposto, nos Capítulos I e II deste Título, 
serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no 
domicílio do autor.238 

Em síntese, se em uma determinada situação um consumidor 

brasileiro comprar um produto em outro país, eventual medida judicial a ser proposta 

pelo consumidor, a ação poderá ser movida no Brasil ou no estrangeiro, fica a critério 

do consumidor. 

 

                                            
235 LORENZETTI, Ricardo Luis. Comércio Eletrônico, p.326-327. 
236 COELHO, Fábio Ulhoa, Curso de Direito Comercial, v.3, p.48-52. 
237 MARQUES, Cláudia Lima, Contratos no Código e Defesa do Consumidor. p.795. 
238 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Lei n. 8.078. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm>. Acesso em: 5 mar. 2010 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho monográfico teve por objetivo a investigação, 

tendo como base a legislação, a doutrina e as jurisprudências dos nossos tribunais, 

visando a segurança do consumidor ao adquirir produtos e serviços pela internet. 

Para tanto o trabalho foi dividido em três capítulos, sendo que o 

primeiro abordou o surgimento e a evolução histórica do movimento. No início do 

século XX, a mentalidade era de que, grande procura aos produtos e serviços de um 

comerciante significava prestígio social.  Em 1970, surgiu no Brasil, a primeira 

Associação de Defesa do Consumidor, na década de 1980, as entidades públicas e 

privadas de todo pais começaram a se reunir em grandes eventos para discutir as 

bases de defesa do Consumidor. Através do decreto № 7.890, expedido pelo governo 

do Estado de São Paulo, foi criado o primeiro órgão de proteção ao consumidor. 

 Hoje a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

dispõe a respeito da defesa do consumidor como princípio de ordem econômica. O 

principal salto em relação à proteção consumerista foi dado nos anos 90, com o 

advento do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, que foi editada em 11 de 

setembro de 1990.  O CDC nasceu amparado pelo Artigo 5°, inciso XXXIII da CRFB, 

qual encontra respaldo legal em sua efetividade, tendo em vista que o consumidor se 

encontra na parte mais frágil da relação de consumo. Nesse contexto, conceituando 

consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou 

serviços com destinatário final. 

Ademais, tratou das teorias finalista e maximalista, princípios 

constitucionais aplicáveis no CDC e princípios norteadores da proteção contratual. 

 

O segundo capítulo, por sua vez, relatou sobre os contratos em 

geral, Antes do CDC prevalecia a vontade do fornecedor sobre a do consumidor, desse 

desequilíbrio contratual em favor da parte mais forte: o fornecedor, decorria abusos e 

lesões à parte vulnerável: o consumidor, que por anos a fio não dispunha de proteção 

legislativa adequada. Com o CDC ocorreu uma grande mudança, foi criado um novo 

contrato capaz de resguardar os direitos dos consumidores, protegendo-os em relação 

aos abusos e lesões. Os contratos mais utilizados vão tornando-se mais refinados. 
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Alguns resultam em uma organização social e econômica mais elaborada. Os contratos 

estão presentes em quase todas as relações humanas. É um fenômeno inerente à vida 

em sociedade, pois o homem celebra contrato a todo o momento, desde quando 

acorda até a hora de dormir. 

 

E o terceiro e último capítulo, verificou-se os contratos eletrônicos 

à luz do Código de Defesa do Consumidor, conceituando contrato eletrônico como uma 

modalidade de negócios à distancia ou entre ausentes, efetivando-se via internet por 

meio de instrumentos eletrônicos. Sua classificação, seus requisitos de validade e 

concluindo terceiro capitulo explanou-se sobre o Código de Defesa do Consumidor nos 

Contratos Eletrônicos. 

 

Por fim, retorna-se as três hipóteses de pesquisa que assim 

foram alcançadas: 

Quanto à primeira hipótese: A teoria adotada pelo Código de 

Defesa do Consumidor foi a “Teoria Finalista” definindo o consumidor como a parte 

mais vulnerável e hipossificiente nas relações de consumo. Foi confirmada. Está 

disposta no artigo 2º do CDC que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. 

 

Quanto à segunda hipótese: O Contrato Eletrônico é um 

contrato de adesão. Suas cláusulas não são discutidas na hora de adquirir produtos e 

serviços.Também foi confirmada. Este tipo de contratos é denominado contrato de 

adesão, que é quando o consumidor manifesta sua concordância com as cláusulas da 

contratação previamente estipulada pelo fornecedor, sem qualquer discussão.Dessa 

forma podemos concluir que o contrato eletrônico é um tipo de contrato de adesão, 

onde contratamos e não questionamos os termos do contrato na hora de adquirir o 

produto ou serviço pela internet. 

 

Quanto à terceira hipótese: O contrato  virtual opera-se 

mediante transmissão eletrônica de dados, visando constituir, modificar, conservar  ou 

extinguir direitos dos respectivos acordantes. O consumidor ao adquirir um produto em 

qualquer parte do mundo pela internet tem seus direitos resguardados.  Restou 

confirmada. Pode-se afirmar que o consumidor pode adquirir produtos pela internet em 
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qualquer parte do mundo, que sempre terá seus direito resguardados pelo 

Ordenamento jurídico Brasileiro. 

 

Na ausência de um ordenamento próprio, no que diz respeito à 

forma própria aos contratos eletrônicos é suprida pela dicção da regra contida no artigo 

107º do Código Civil. Assim, conclui-se que pelo princípio da liberdade de formas de 

contratar, a utilizada nos contratos eletrônicos não podem ser consideradas invalidas, 

por não existir lei que prescreva sua forma especial. 

 

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor, por meio de 

intervenção estatal na economia, traz regras próprias sobre diversos ramos do direito 

sendo proclamado como um microssistema jurídico. 

 

Portanto, o julgador na aplicação do direito, vem se utilizando do 

julgamento por analogia, prevista no art. 4° da Lei de Introdução ao Código Civil. 

 

Os contratos realizados pelos meio eletrônicos merecem uma 

atenção especial do legislador, mas enquanto isso não ocorre, a segurança das 

relações jurídicas devem ser mantidas, não podendo deixar à deriva as transações 

realizadas no meio virtual. 

 

A exemplo, a analogia vem sendo aplicada, como fonte secundária 

do direito em matéria de consumo, em compras não realizadas via internet, estando 

presentes os pressupostos caracterizadores de uma relação de consumo. 

 

O local de formação dos contratos eletrônicos é de muita 

importância, tendo em vista, a partir desse ponto, pode-se delinear qual a competência 

e os efeitos decorrentes dos costumes e das normas jurídicas. 

 

No art. 435º do Código Civil Brasileiro, reputa-se no lugar que o 

contrato foi celebrado, contrapondo o art. 9º § 2º da Lei de Introdução ao Código Civil 

que define que a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em 

que residir o proponente. 
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O art. 4º alínea a e b da Lei UNCITRAL juntamente com os 

tribunais, e doutrinas, conclui-se que o lugar competente é onde foi despachada e 

recebida a mensagem, caso o remetente ou destinatário tenha mais de um 

estabelecimento, tem que ser na localidade da sede principal, caso o remetente ou o 

destinatário não possua estabelecimento, se levará em conta, a sua residência 

habitual. 

 

Em relação à competência territorial o art. 88º do Código de 

Processo Civil, dispõe que a autoridade judiciária brasileira é competente para dirimir o 

conflito quando a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil. Na hipótese da formação 

de um contrato eletrônico com um fornecedor estrangeiro, o local do adimplemento da 

obrigação é no Brasil, pois a entrega do produto ou serviço deverá se dar em solo 

brasileiro. 

Já o art. 101º do Código de Defesa do Consumidor dispõe que na 

responsabilidade civil de fornecedor de produtos e serviços, a ação pode ser proposta 

no domicílio consumidor. 
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