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RESUMO 
 
 

O comércio eletrônico é uma nova forma de consumo, devendo aumentar com o 

decorrer do tempo, graças a praticidade e facilidade, fazendo com que consumidor e 

fornecedor tenham contato mais rápido e eficaz na comercialização, o que em geral 

facilita na hora de consumir, mas é necessário destacar que em certas ocasiões, o 

consumidor, parte hipossuficiente, saia lesado. O objetivo geral traçado foi : Analisar 

aplicabilidade do código de proteção e defesa do consumidor ao comércio eletrônico 

brasileiro. Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico descritivo. Por fim 

conclui-se que princípios gerais aplicados no Código Civil como o da boa fé e a 

função social que o contrato exerce, são fundamentais para uma boa interpretação 

de um negócio jurídico, o que também deve ser levado em consideração quando se 

fala em relação de consumo pela internet. 

 

Palavras-chave: e-commerce; consumidor; consumo; internet. 
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INTRODUÇÃO 

 

A tecnologia atualmente na sociedade moderna, é bastante utilizada no 

cotidiano das pessoas, aonde computadores, celulares e tabletes podem ser 

utilizados em qualquer hora ou lugar, bastando ter acesso a internet, para 

desenvolver atividades das mais simples à mais complexa. 

 

Partindo dessa perspectiva, a internet é uma das grandes invenções 

tecnológicas que interferiram no modo de viver da sociedade e em especial na forma 

de consumir produtos, uma vez que o produto pode ser adquirido com maior 

facilidade e rapidez, sem que seja necessário o deslocamento do consumidor. 

  

O comércio eletrônico é uma nova forma de consumo, devendo aumentar 

com o decorrer do tempo, graças a praticidade e facilidade, fazendo com que 

consumidor e fornecedor tenham contato mais rápido e eficaz na comercialização, o 

que em geral facilita na hora de consumir, mas é necessário destacar que em certas 

ocasiões, o consumidor, parte hipossuficiente, saia lesado. 

 

Se faz necessário destacar que pelo fato do consumidor se encontra em 

posição mais vulnerável, é comum encontrar pessoas que adquiriram produtos pela 

internet e não receberam, além de propagandas que induzem o consumidor ao erro. 

 

Merece destaque ainda as inúmeras fraudes que são noticiadas, tais como, 

movimentação bancárias sem autorização, roubo de dados, entrega de produtos 

diversos do comprado. 

 

Neste sentido, destaca-se que o contrato firmado no ambiente virtual é uma 

relação de consumo, regado de direitos e deveres das partes envolvidas 

(consumidor e fornecedor), devendo assim ser respeitado e protegido, devendo ser  

aplicado o Código de Defesa do Consumidor para que o contrato seja eficaz nas 

relações estabelecidas. 
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Diante disso no ano de 2014, surge o Marco civil da internet (Lei 12.965) que 

estabelece essas garantias de direitos e deveres que envolvem o consumidor que 

compra pelo comércio eletrônico, deste modo configurasse uma relação de 

consumo, para que assim faça com que circule mais dinheiro no Brasil, promovendo 

um amparo para o crescimento econômico no país. 

 

Contudo, essa lei foi firmada por meio do Decreto 7.962/2013, promove uma 

segurança pois estabelece determinados critérios para a realização da compra e 

venda de produtos, aonde a comercialização é realizada com os dados de cadastro 

de pessoa física (CPF) e cadastro de pessoa jurídica (CNPJ). 

 

Em concordância a esses fatos destaca que a lei aborda a questão da 

privacidade dos dados para que assim possam ser evitadas as fraudes, fazendo 

com que haja uma proteção nos dados do cliente, além de que o produto que está 

sendo oferecido deve ser de forma clara, oferecendo então um gerenciamento de 

qualidade. 

 

Destaca-se ainda que existe uma grande deficiência ainda na legislação, 

aonde muitos dos posicionamentos são encontrados dentro da jurisprudência ou 

dentro da doutrina, mas vale destacar que o próprio mercado virtual vem tentando 

solucionar possíveis problemas oferecendo ouvidorias e outras formas de solução 

de problemas. 

 

Salienta assim, que existem 4 pontos principais que são abordados na lei  

as informações do fornecedor e o produtos devem ser apresentadas de forma clara, 

o comprador tem direito ao arrependimento podendo rescindir o contrato 

estabelecido, um atendimento facilitado aonde o consumidor deve receber 

informações detalhada da compra realizada e no caso de sites de compras coletivas 

os dados devem ser informados a todos os compradores. 

 

É evidente que o uso da tecnologia como forma de comércio é algo bastante 

atual, aonde é possível identificar que existem bastante questionamentos judiciários 

e doutrinários de como se portar em determinadas situações, com a finalidade de 

identificar se algum direito ou dever não está sendo respeitado. Partindo dessa 
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perspectiva  questiona-se: Qual a aplicabilidade do código de proteção e defesa do 

consumidor ao comércio eletrônico brasileiro? Quais os princípios que envolvem a 

relação de consumo? Quais as proteções que a lei do marco civil proporciona ao 

consumidor? 

 

O objetivo geral traçado foi : Analisar aplicabilidade do código de proteção e 

defesa do consumidor ao comércio eletrônico brasileiro. E os Objetivos específicos: 

Apontar os princípios aplicáveis ao consumidor; Explicar o que se entende por 

comércio eletrônico e sua legislação; Abordar a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor no comércio eletrônico 

 

Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliográfico descritivo. Este estudo será 

construído através do levantamento de dados encontrados na literatura já existente. 

Serão realizadas pesquisas bibliográficas por meio de livros, doutrinas, 

jurisprudências, legislação e artigos dispostos em bases de dados, onde foram 

consultados artigos originais e de revisão sobre o tema ora proposto.  
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CAPÍTULO I – COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

1.1 E-commerce 

 

É importante inicialmente abordar aspectos históricos, pois ao contrario do 

que se pensa o comércio eletrônico surgiu em 1888, surgindo antes mesmo que a 

internet tomasse os padrões atuais, o conceito surge inicialmente por uma fabrica de 

relógios norte-americana, mas é algo diferente dos moldes atuais pois seu objetivo 

era vender a distancia por meio de telégrafos, aonde os consumidores escolhiam os 

produtos por meio de um catálogo (MARQUES, 2012, p.23). 

 

No ano de 1979, surge o conceito busnisses, ou seja, que a criação da 

internet era algo promissor para o mercado para assim promover o crescimento, 

sendo um conceito de que o consumidor poderia escolher da sua casa um 

determinado produto pelo acesso ao computador (SILVA, 2015, p.565). 

 

Mas somente no ano de 1981, ocorre a primeira transação pela internet, que 

foi a venda de passagens de forma instantânea aonde os consumidor podia no ato 

esclarecer duvidas e levantar questionamentos do produto adquirido (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRONICO, 2017). 

 

Em 1990, começa assim a dar uma nova historicidade da comércio 

eletrônico, passando a ser conhecido também como e-commerce, pois surge nessa 

época o navegador web, que tinha um formato gráfico, proporcionando um formato 

no qual pudesse ser algo popularizado (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

COMÉRCIO ELETRONICO, 2017). 

 

A primeira venda pela internet foi a de uma pizza, sendo que foi algo 

oferecido pela Pizza Hut que se tornou um grande referencia de comércio, fazendo 

com que se populariza-se e se torna-se assim uma franquia, sendo essa venda 

realizada em 1994 (SILVA, 2015, p.324). 

 



11 
 

 

Em 1995, começa a surgir outras empresas e lojas que oferecem outros 

tipos de serviço e produtos, fazendo com que o acesso a internet fosse tornando 

algo popularizado, assim como o consumo pelo e-commerce, por meio do site do 

Ebay e Amazon. E nos anos seguintes a internet foi ganho outros formatos, como 

por exemplo, no ano de 2004 com surgimento das redes sociais que tem como 

intuito aproximar as pessoas e fazer novas amizades (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE COMÉRCIO ELETRONICO, 2017). 

 

Destaca-se que no Brasil somente no ano 2000, o comércio eletrônico veio 

fazer parte da economia, chegou com a promessa de revolucionar o mercado das 

compras em varejo, o que se concretizou pois o consumo pela internet cresce a 

cada ano:  

 
No Brasil, atualmente, 45,6% de sua população tem acesso à  
internet (cerca de 90 milhões de pessoas). Se fizermos uma 
comparação entre os anos de 2000 e 2012, percebemos um 
aumento significativo, aproximadamente 1.500%, do número de 
usuários da internet no Brasil (TEIXEIRA, 2015, p.19) 

 

Evidencia-se os seguintes dados levantados: 

O comércio eletrônico tem crescido no Brasil a taxas de dois dígitos - 
acompanhando o ritmo de crescimento da Internet. Em geral, o 
segundo semestre costuma ser mais aquecido, devido às vendas de 
Natal. Mesmo assim, no primeiro semestre deste ano houve 
crescimento de 20 % em relação ao segundo do ano passado. De 
2008 a 2012, um crescimento médio de 28% ao ano. E ainda há bom 
espaço para crescimento. O país tem 193,9 milhões de habitantes, 
dos quais 91,1 milhões (47%) acessam a Internet e 42,2 milhões 
(22%) já realizaram alguma compra na Internet. O crescimento da 
venda online é diretamente proporcional ao da banda larga. No 
Brasil, as vendas eletrônicas representam 3% do comércio total; nos 
Estados Unidos, chegam a 10%. Lá, os dispositivos móveis (celular e 
tablet) respondem por 17% dos acessos à Internet; no Brasil, apenas 
7%. Dos 30 maiores sites de comércio eletrônico brasileiros, apenas 
dez estão adaptados para dispositivos móveis (NASSIF, 2013, 
online): 

 

A internet é uma nova forma de comércio que vem sendo adotada na 

atualidade, devido a sua praticidade para o consumidor e baixos custos para o 

fornecedor, sendo um método de negociação bastante utilizado na atualidade, por 

ser uma forma de comercialização bastante promissora (ALBERTIN, 2014). 
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Neste sentido define-se que: “o comércio eletrônico é a distribuição de 

produtos, serviços, informação ou pagamentos por meio de redes de computadores 

ou outros meios eletrônicos” (TURBAM; KING, 2004, p.3). 

 

Em concordância a isso encontramos a seguinte definição levantada: 

 
[...] o comércio eletrônico é o processo de compra e venda de 
produtos eletronicamente. Pela automatização das transações de 
compra e venda, as empresas podem reduzir seus procedimentos 
manuais e baseados em papel e acelerar pedidos, entrega e 
pagamento de produtos e serviços (LAUDON; 2007, P.180).. 
 

Destaca-se assim que “as categorias de bens mais comercializados são: 

moda e acessórios, 19%; cosméticos e perfumaria, 18%; eletrodomésticos, 10%; 

livros e revistas, 9%; informática,7%. (TEIXEIRA, 2015, p.20).” 

 

É possível identificar entre os consumidores uma preocupação em relação a 

compra pela internet, esse tipo de comércio oferece um respaldo ao consumidor, 

mas vale ressaltar que existe um mecanismo de segurança, o qual pode ser 

identificado por meio de um certificado de segurança transações (MACAREZ; 

LESLÉ, 2012, p.77). 

 

Evidencia-se o seguinte pensamento: 

 
[...] o comércio eletrônico é uma ferramenta que satisfaz a 
necessidade de empresas, consumidores e administradores quanto à 
redução de custos e à elevação nos níveis de qualidade e agilidade 
de atendimento (KALOKOTA; ROBINSON, 2002, p.94) 
 

Destaca-se que o e-commerce no Brasil atingiu grandes níveis de 

criatividade e vitalidade, como a criação de compras coletivas, sendo este um 

segmento bastante utilizado. O país inclusive tem cursos técnicos para pessoas que 

queiram desenvolver esse tipo de mercado, devido a facilidade de acesso a internet 

que existe hoje, sendo algo bastante acessível a todas as classes e lugares 

(ALBERTIN, 2014, p.24). 

 

[...] podemos classificar os três principais tipos de categorias, de 
acordo com as transações de comércio eletrônico, levando em conta 
a natureza das participações da transação. Sob essa perspectiva, as 
três principais categorias de comércio eletrônico são: empresa-
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consumidor, empresa-empresa e consumidor-consumidor (LAUDON; 
LAUDON, 2007, p.280). 

 

Sendo assim, o empresa-consumidor, são as categorias de vendas de 

produtos e serviços conhecida como comércio em varejo, de forma individual, ou 

seja, são empresas comuns que na internet, que vendem via cartão de credito ou 

boleto bancário, aonde a entrega do produto é realizada via transportadora ou 

correio (TURBAM; KING, 2004, p.43). 

 
A implantação de uma loja virtual é uma etapa importantíssima na 
montagem de um negócio bem-sucedido na Internet e nesse 
momento, via de regra, o empreendedor tem que decidir entre duas 
alternativas: o desenvolvimento da loja virtual por meio da 
contratação de um desenvolvedor ou a utilização de uma solução no 
modelo ASP “Application Service Provider”, na qual são utilizados o 
software e a infraestrutura de um fornecedor. Neste capitulo, será 
tratado da alternativa de desenvolvimento próprio da loja virtual, 
então será visto o modelo ASP, juntamente com a questão dos 
shoppings virtuais. (FELIPINI, 2012, online) 
 

Já a empresa-empresa, são realizadas entre as empresas aonde as vendas 

são realizadas somente em forma de atacado, geralmente essa transação acontece 

entre distribuidoras ou fabricantes para lojas varejistas, esse mecanismo faz com 

que o dinheiro gire de forma mais rápida e em maior quantidade (ALBERTIN, 2014, 

p.24). 

 
De forma simplificada, pode-se dizer que uma loja virtual consiste em 
um conjunto de sistemas que possibilitam a realização de pedidos 
diretamente pelos clientes e o gerenciamento de todos os processos 
do negócio, como divulgação, promoção, venda e entrega. Para tal 
pode-se contratar um desenvolvedor para montar uma nova loja sob 
medida, ou então contratar uma empresa que já tenha a ferramenta 
pronta. A tendência verificada no mercado é a contratação de um 
fornecedor que já tenha a solução pronta e testada para centenas ou 
até milhares de clientes, fazendo-se apenas a customização de 
acordo com a necessidade específica de cada cliente. Existem 
diversas faixas de custo que variam conforme o grau de flexibilidade 
da solução e a variedade de funções disponibilizadas pela loja virtual. 
(FELIPINI, 2012, online) 
 

Neste sentido, cosumidor-consumidor, é quando a negociação ocorre entre 

duas pessoas físicas, aonde são oferecidos produtos novos e usados, geralmente 

para esse tipo de negociação são usados os chamados sites intermediadores que 

proporcionam uma garantia maior na realização das transações (MACAREZ; LESLÉ, 

2012). 
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Ele surgiu a muitos anos atrás, mais na atualidade ele se faz mais presente, 

porque a internet passou a ser algo bastante acessível para as pessoas, então fez 

com que o comércio eletrônico começasse a crescer, e junto com ele sentiu-se a 

necessidade de uma aplicação da legislação brasileira, com o intuito de proteger o 

consumidor, os quais, na maioria das vezes, será o polo mais vulnerável dentro da 

relação de consumo, ou, dentro do contrato que esta sendo estabelecido entre o 

consumidor e o fornecedor (dentro do comércio eletrônico).  

 

Em 1888 surgiu o comércio eletrônico, surgiu antes mesmo que a internet 

tomasse os padrões atuais, em 1981 que começou a efetivar esta relação de 

consumo pela internet, pois, ocorreu a primeira transação, que foi a venda de 

passagens, e em 1994 foi a venda de uma pizza e em 1995 começa a surgir outras 

empresas e lojas que ofereceram outros tipos de serviços e produtos. Ressalta-se 

que somente no 2000 o comércio eletrônico no Brasil veio fazer parte da economia. 

 

Com este advento da tecnologia e a popularização da rede mundial de 

computadores, não demorou para que iniciassem experiências de compra e venda 

dentro do mundo online. Dado isto, temos hoje o comércio eletrônico que é 

responsável por movimentar milhões a cada ano e que tende a ser o modo de 

compra predominante futuramente, graças aos seus altos índices de usuários. 

 

O jornalista LUIS NASSIF, evidenciou alguns levantamentos: entre os anos 

de 2008 a 2012, o comercio eletrônico obteve um crescimento médio de 28% ao 

ano, sendo que no segundo semestre costuma ser maior  a porcentagem de vendas, 

devido as vendas de Natal. O pais tem 193,9 milhões de habitantes dos quais 91,1 

milhões (47%) acessam a internet e 42,2 milhões (22%) já realizaram alguma 

compra na internet. OBS: Dentro das pesquisas, EU não encontrei dados atuais, 

referente a essa porcentagem de usuários, hoje eu acho que é uma realidade maior 

de consumo, do que ao ano de 2012.  

 

 

1.2 Legislações  
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Com a evolução do comércio surgiu a necessidade da criação de uma 

legislação para proteger o consumidor e o fornecedor dentro das relações de 

consumo surgindo assim o Código de defesa do consumidor (CDC), neste sentido 

destaca que:  

 
A proteção do consumidor passou assim a ser um desafio da nossa 
era e o Direito não poderia ficar alheio a tal tarefa. A finalidade do 
Direito do Consumidor é justamente eliminar essa injusta 
desigualdade entre fornecedor e o consumidor, restabelecendo o 
equilíbrio entre as partes nas relações de consumo (CAVALIERI 
FILHO, 2008, p.8) 
 

Destaca-se ainda que a proteção do direito do consumidor está positivada 

dentro da Constituição como uma garantia fundamental, assim aponta o artigo 5º, 

XXXII, da CF/88:  

 
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(BRASIL, 1988). 
 

Neste âmbito, a Constituição no seu artigo 170, V, promove uma proteção ao 

consumidor, colocando-o em posição igualitária com o fornecedor, ressaltando que o 

direito do consumidor é tutelado sobre o bem ou serviço contratado, para que assim 

mantenha a ordem econômica. 

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 (BRASIL, 1988). 

 

Não há duvidas que o comercie eletrônico é o estabelecimento de um 

contrato, aonde as obrigações e os direitos ficam bem claros dentro dessa relação 

de consumo, aonde os dados são transmitidos via eletrônica, deste modo define 

como: 

 
[...] o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem 
jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses 
entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir 
relações jurídicas de natureza patrimonial (DINIZ, 2000, p.12) 
 

Sendo assim, o contrato virtual é de conhecimento mutuo entre duas ou 

mais pessoas físicas e/ou jurídica, sob um determinado objeto aonde os dados são 



16 
 

 

gravados pelas vias digitais na tela do de um mecanismo eletrônico, como 

computadores e celulares, que podem ser impressos ou não (SILVA, 2015, p.66). 

 

Neste sentido, o contrato firmado em ambiente virtual tem a mesma validade 

dos firmados em outras formas, pois representa a livre vontade e a capacidade civil, 

promovendo a garantia da efetivação do objeto contratual firmado entre as partes, 

pois manifesta a vontade entre os envolvidos (COELHO, 2010, p.121). 

 

Destaca que mesmo que esse contrato muitas das vezes não é algo escrito, 

ele existe pois o Código Civil, que qualquer forma de documento seja aceita como 

prova para provar veracidade dos fatos, sendo muita das vezes em um processo nas 

vias judiciais a pericia de técnico em informática para avaliar as provas 

apresentadas (NERY JR. 2009, p.22). 

 

Destaca-se ainda que o Código Civil, que existe um vinculo das ofertas 

disponibilizadas no site, entre os direitos civis e do consumidor, e em caso de não 

cumprimento pode gerar como resultado perdas e danos:“Artigo 121: Todos os 

meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados 

neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação 

ou a defesa” (BRASIL, 1988). 

 

Neste sentido o Código de defesa do Consumidor (Lei 80.078/90),é uma 

forma de regulamentar as relações de consumo existentes, sendo aplicada inclusive 

no ambiente virtual, devendo assim o fornecedor expor na loja virtual os dados e 

especificações do produto de forma clara e evidente (COELHO, 2010, p.55): : Artigo 

6º: São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre 

os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre 

os riscos que apresentem (BRASIL, 1990). 

 

Vale ressaltar que existe ainda uma proteção em relação aos dados 

inseridos no sistema online de uma loja para a realização de compra ou de um 

cadastro, salientando que estes dados disponibilizados são de caráter sigiloso, ou 
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seja, não devem em nenhuma hipótese serem divulgados sem a devida autorização 

(MARQUES, 2012, p.90). 

 

Desta forma, caso haja algum tipo de divulgação, ocorre uma abuso contra o 

consumidor conforme explana o artigo 43, §2º, que: “A abertura de cadastro, ficha, 

registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao 

consumidor, quando não solicitada por ele”. 

 

É de suma importância que o comércio eletrônico, ofereça a devida 

segurança para o comprador e para o vendedor, tornando o ambiente confiável para 

a realização de transações entre as partes, devendo ser promovido por cada 

ambiente virtual aonde técnicas e programas faça com que as informações continue 

em caráter sigiloso dificultando possíveis invasões com roubo de dados (MARQUES, 

2012, p.65). 

 
A segurança que as empresas passaram aos consumidores foi muito 
importante, tanto para o crescimento da própria empresa, como para 
o comércio eletrônico no geral, que ganhava mais credibilidade. 
Assim sendo, nota-se que quanto mais informação o consumidor 
tiver, maior será o nível de exigência, obrigando às empresas a 
trabalharem com um nível de serviço elevado (TEIXEIRA, 2015, 
p.19) 

 

Para uma maior segurança cada loja virtual deve estabelecer uma 

criptografia, ou seja uma codificação, como forma de camuflar ou esconder os dados 

que estão sendo preenchidos e assim proteger a transação virtual (MARQUES, 

2012, p.65). 

 

Destaca-se por fim que o princípio da boa-fé deve estar presente nessa 

forma de consumo, efetivando-os conforme a previsão nos artigos arts. 4º, inciso III 

e 51, inciso IV, do CDC, aonde cada um dos participes dessa relação de consumo 

deve assumir suas responsabilidades. 

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo, 
atendidos os seguintes princípios: [...] III - harmonização dos 
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interesses dos participantes das relações de consumo e 
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 
princípios nos quais se funda a ordem econômica, sempre com base 
na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 
fornecedores; (BRASIL, 1990). 
 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
[...]   IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; (BRASIL, 1990). 

 

Neste sentido):  

 
O princípio da boa-fé permeia todas as ações humanas, sendo regra 
ínsita aos próprios valores éticos e morais da sociedade. Não poderia 
ser diferente nas relações de consumo. Arriscamos dizer, inclusive, 
ser este um dos mais relevantes ramos de atuação humana a 
ensejar a aplicação do princípio da boa-fé (EFING, 2009, p.98). 
 

1.2.1 Marco Civil 

 

O marco civil surgiu como forma de proporcionar direitos e garantias mais 

eficazes para o consumo pela internet, sendo essa a Lei 12.965/2014, estipulando 

assim um aparo maior que vai além da aplicabilidade do Código Civil e do Código de 

defesa do Consumidor, e das doutrinas e jurisprudências que foram surgindo diante 

dos conflitos. 

 

Diante dessa legislação, a seguridade dos dados fica mais eficaz, colocando 

a internet como uma forma de exercício da cidadania, aonde o sigilo de informações 

é indispensável, tendo um devido amparo legal para essa proteção. 

 

Destaca-se ainda que quando houver uma exclusão de uma conta online em 

algum site, os dados devem ser excluídos imediatamente, sendo excluídos todos os 

dados. Essa lei tem como objetivo ainda a identificação dos criminosos virtuais, para 

fazer com que o ambiente virtual seja algo seguro para seus usuários. 

 

Mas em contrapartida, nessa legislação não aponta o que deve ser 

caracterizado de forma especifica como dados pessoais, porém Leite e Lemos 

(2014, p.155) define:  
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[...] qualquer informação que permita a identificação, direta ou 
indireta, de um usuário, incluindo dados cadastrais (nome, filiação, 
endereço, documento de identificação e e-mail, por exemplo) e 
técnicas (endereço de IP), sem prejuízo de conter também 
referências cujo tratamento pode representar discriminação do 
usuário (dados biométricos, de raça, saúde, entre outros). 
 

Todo o site de compra e venda, fica obrigado a ter um CNPJ (Cadastro de 

Pessoa Jurídica), além de sua localização e contato, sendo algo de fácil acesso ao 

consumidor, para que assim possa confirma a idoneidade do site em que se 

pretende fazer uma compra, conforme prevê o Artigo 36 do CDC: “Art. 36. A 

publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, 

a identifique como tal.”.  

 

Ressalta-se ainda a existência do Decreto nº 7.962/13, que dispõe sobre a 

especificações do produto, forma de entrega, disponibilidade, formas de pagamento, 

além de um detalhamento como já supracitado sobre os dados do fornecedor: 

 
Art. 2o  Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados 
para oferta ou conclusão de contrato de consumo devem 
disponibilizar, em local de destaque e de fácil visualização, as 
seguintes informações: I - nome empresarial e número de inscrição 
do fornecedor, quando houver, no Cadastro Nacional de Pessoas 
Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda; II - endereço físico e eletrônico, e demais informações 
necessárias para sua localização e contato; III - características 
essenciais do produto ou do serviço, incluídos os riscos à saúde e à 
segurança dos consumidores; IV - discriminação, no preço, de 
quaisquer despesas adicionais ou acessórias, tais como as de 
entrega ou seguros; V - condições integrais da oferta, incluídas 
modalidades de pagamento, disponibilidade, forma e prazo da 
execução do serviço ou da entrega ou disponibilização do produto; e 
VI - informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer 
restrições à fruição da oferta (BRASIL, 2013). 

 

Neste sentido, a Lei 12.965/2014, veio com o intuito de complementar o 

CDC, como é possível evidenciar em seu artigo 7º, XIII, seno ambas leis positivadas 

e obrigatórias, para uma melhor harmonia na relação de consumo estabelecida no 

ambiente virtual. 

 
Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e 
ao usuário são assegurados os seguintes direitos: [...]XIII - aplicação 
das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de 
consumo realizadas na internet (BRASIL, 2014). 



20 
 

 

 

Partindo dessa perspectiva, é evidente na lei a proteção ao consumidor em 

relação a divulgação aos dados pessoais, podendo ser divulgados somente diante 

de autorização do consumidor, para que assim o direito personalíssimo seja 

preservado, promovendo uma segurança evitando que possíveis fraudes venham 

ocorrer. 

 

Neste sentido:  

 
O consumidor deve ser notificado sobre a prática de informações de 
uma entidade antes da coleta de informações pessoais. Também 
deve poder tomar decisões sobre o tipo e a extensão da divulgação 
das informações, com base as intenções da parte que as está 
coletando.O consumidor deve poder acessar suas informações 
pessoais e contestar a validade dos dados.Deve-se garantir aos 
consumidores que seus dados pessoais estão seguros e são exatos. 
Quem coleta os dados deve tomar todas e quaisquer preocupações 
exigidas para garantir que os dados estejam protegidos contra perda, 
acesso não autorizado, destruição e utilização fraudulenta, alem de 
tomar as providências razoáveis para obter informações de fontes 
respeitáveis e confiáveis. Deve sempre existir um método de 
cumprimento e recurso. Caso contrário não haverá nenhum 
impedimento real ou obrigatoriedade de cumprimento para as 
questões de privacidade. As alternativas são a intervenção 
governamental, a legislação para recursos privados ou a auto-
regulamentação (TURBAN, 2004, p.312) 

 

Esta lei por si só não abrange somente a relação de e-commerce existente 

na atualidade, mas tudo que envolve o acesso a internet, mostrando que apesar das 

particularidades que reafirmam o decreto 7.962 e o CDC, ainda é possível identificar 

a carência na legislação de uma proteção especifica. 
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CAPÍTULO II – PRINCÍPIOS APLICÁVEIS AO CONSUMIDOR 

 

2.1 Conceitos de princípios  

 

Dentro da Constituição Federal em seu dispositivo art. 5º, XXXIII, afirma que 

“O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor.”, em virtude do deste 

artigo no ano de 1991 criou-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que se 

fez necessária devida a evolução no processo capitalista de consumo, que ainda 

continua em processo de desenvolvimento (DINIZ, 2013, p.33). 

 

Para conceitualizar  princípios, traz-se a abordagem: 

 
[...] deve começar pela observação fundamental de que toda forma 
de conhecimento filosófico ou científico implica a existência de 
princípios, isto é, de certos enunciados lógicos admitidos como 
condição ou base de validade das demais asserções que compõem 
todo campo do saber (REALE, 1999, p.305). 

 

Dessa abordagem lógica da palavra "princípio", pode-se dizer que "os 

princípios são ''verdades fundantes'' de um sistema de conhecimento, como tais 

admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas." (REALE, 1999, p. 

305)  

 

É evidente dentro de uma perspectiva princípiologica, que todos os ramos do 

direito são estruturados e aplicados por meio de princípios jurídicos, para que assim 

haja uma boa execução da lei seja qual for o ramo a ser trabalhado (DINIZ, 201, 

p.33). 

 
Nas precisas palavras isto significa que: 

 
O legislador, por conseguinte, é o primeiro a reconhecer que o  
sistema das leis não é suscetível de cobrir todo o campo da 
experiência humana, restando sempre grande número de situações 
imprevistas, algo que era impossível ser vislumbrado sequer pelo 
legislador no momento da futura lei. Para essas lacunas há a 
possibilidade do recurso aos princípios gerais de direito, mas é 
necessário advertir que a estes não cabe apenas essa tarefa de 
preencher ou suprir as lacunas da legislação (REALE, 1999, p.306). 
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Neste sentido, dentro do direito do consumidor, existe o CDC que tem por 

finalidade promover uma proteção nas relações de consumo, antes mesmo de sua 

consumação, onde os princípios devem desenvolver aspectos de orientação ao 

legislador; auxiliar o interprete e integrar a norma (GONÇALVES, 2015). 

 

Os princípios são fundamentais para estabelecer uma relação de consumo, 

e assim orientar na elaboração e na celebração de um contrato, para que haja uma 

boa interpretação nos casos de necessidade de uma intervenção judicial (PEREIRA, 

2016). 

 

Neste sentido:  

 
Princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explicito, que, 
por sua grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos 
vastos quadrantes do Direito e, por isso mesmo, vincula, de modo 
inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que 
com ele se conectam (CARRAZA, 1997, p.31). 
 

Em concordância a isso  coloca que:   

 

[...] nas ciências jurídicas, os princípios tem a grande 
responsabilidade de organizar o sistema e atuar como elo de ligação 
de todo o conhecimento jurídico com finalidade de atingir resultados 
eleitos; por isso, são também normas jurídicas, mas de natureza 
anterior e hierarquicamente superior as ‘normas comuns’ (ou de 
‘normas não principais’) (LUCON, 1999, p.92). 
 

Por fim conceitua os pincípios como:  

 

[...] normas positivadas ou implícitas no ordenamento jurídico, com 
um grau de generalidade e abstração elevado e que, em virtude 
disso, não possuem hipóteses de aplicação pré-determinadas, 
embora exerçam um papel de preponderância em relação às demais 
regras, que não podem contrariá-los, por serem as vigas mestras do 
ordenamento jurídico e representarem os valores positivados 
fundamentais da sociedade (HARGER, 2006, p.11). 
 

Assim, estabelece alguns princípios como sendo primordiais: princípio da 

autonomia da vontade das partes, princípio da boa fé contratual;  princípio da função 

social do contrato; princípio do equilíbrio contratual (GONÇALVES, 2015, p.66) . 
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O princípio pode ser algo pevisto em lei, ou ele pode ser por meio de 

entendimento doutrinário, jurisprudencial, que faz com que surge os princípios.Toda 

forma de conhecimento filosófico ou científico implica a existência de princípios. 

Todos os ramos do direito são estruturados e aplicados por meio de princípios 

jurídicos  

 

 

2.1.1 Princípio da autonomia da vontade 

 

Inicialmente, coloca-se que é de suma importância levantar o conceito de 

autonomia de vontade das partes, que pode ser resumido como o interesse do 

consumidor de contratar determinado objeto e de uma empresa ou terceiro de 

oferecer determinado produto, prevalecendo assim a vontade das partes (pacta sunt 

servana) (ANDRANDE, 2016, p.66). 

 

Destaca-se que dentro de um contrato de consumo, existe uma liberdade de 

adesão ou não do objeto que esta sendo estabelecido, ou seja, as partes envolvidas 

devem livremente serem estabelecidas, para que assim exista uma liberdade 

contratual (PEREIRA, 2016, p.23). 

 

Neste sentido conceitua: 

 

Autonomia significa o poder de se autogovernar. É a faculdade de 
traçar suas próprias normas de conduta, sem que se seja submetido 
a imposições de ordem estranha. Direito de tomar decisões 
livremente, com liberdade, independência moral ou intelectual. É o 
contrário de heteronomia, que significa a sujeição a uma lei exterior 
ou à vontade de outrem, com ausência de autonomia (CABRAL, 
2004, p.91). 
 

A liberdade é um dos principais quesitos que devem ser analisados dentro 

do contrato, sendo assim ninguém é obrigado a contratar ou não, ficando 

condicionadas a vontade das partes e a liberdade de escolha, que devem ficar 

claramente explicitas dentro de qualquer contrato de consumo (PEREIRA, 2006, 

p.23). 
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Sendo assim, é possível ser evidenciados em alguns dispositivos do Código 

Civil como o artigo 421: “ A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato” e no Artigo 425: “ É lícito às partes estipular 

contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.” Assim como 

em toda a extensão do texto do Artigo 39 do CDC, que prevê a vedação das praticas 

abusivas dentro de um contrato. 

 

Diante disso destaca-se que Berti (2014, p.83): 

 
[...] a autonomia da vontade está diretamente relacionada a 
elementos subjetivos, etéreos, baseados na psique dos contratantes 
[...] era, pois, o poder do indivíduo de criar e regular os efeitos 
jurídicos de sua contratação, sem intervenção externa: o contrato era 
uma esfera de livre atuação dos particulares. 
 

Essa autonomia de vontade das partes devem se relacionar primordialmente 

com a questão da liberdade de contratar e de requerer o cumprimento do contrato e 

quando necessário, assim valer-se da jurisdição estatal para fazer a vontade 

expressa no contrato (GONÇALVES, 2015, p.44). 

 

Nestes termos: “Em suas linhas gerais, eis o princípio da autonomia da 

vontade, que genericamente pode enunciar-se como a faculdade que têm as 

pessoas de concluir livremente os seus contratos” (PEREIRA, 2016, p.26). 

 

Ninguém é obrigado estabelecer um contrato, ninguém é obrigado a 

estabelecer uma relação de consumo. Autonomia de vontade, EU tenho autonomia 

de comprar o seu produto, você tem a autonomia de me vender o produto, você não 

é obrigado a me vender o produto, assim como eu não sou obrigada a te comprar o 

produto. 

 

2.1.2 Princípio da boa fé contratual 

 

O Princípio da boa Fe contratual deve estar presente nas relações sociais e 

jurídicas. Estabelecendo assim uma relação de consumo saudável, onde o quesito 

da boa fé é algo imprescindível entre as partes de um contrato. O ápice do princípio 

da boa fé foi no século XIX, período no qual surgiu o liberalismo e individualismo, 
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que influenciaram de maneira significante no que se relaciona com o consumo 

(ANDREADE, 2016, p.344). 

 

Diante disso salienta: 

 
Boa fé objetiva é um ‘standard’ um parâmetro genérico de conduta. 
Boa fé objetiva significa, portanto, uma atuação ‘refletida’, 
pensando no outro, no parceiro atual, respeitando seus interesses 
legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com 
lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou 
desvantagem excessiva, gerando para atingir o bom fim das 
obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização de 
interesses das partes (SOARES, 2001, p.220). 
 

Nesse diapasão, existem a boa fé objetiva e a subjetiva, sendo a primeira 

dependente da conduta de uma das partes, sendo esta busca beneficiar as partes e 

a segunda uma abordagem de cooperação, sendo o oposto de má fé, agindo sem 

prejudicar o outro com quem estabelece o pacto contratual (DINIZ, 2013, p.34). 

 

Diante disso, Rodrigues (2002, p. 60): “o princípio da boa fé traz 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." 

 

Sendo assim a boa fé está limitada por uma ética, sendo condicionada a 

interpretação dos dispositivos contratuais, devendo ficar explicita a vontade e 

intenções das partes, prevalecendo assim desde a elaboração contratual aquilo que 

visa ser atingido pelos membros envolvidos no contrato. 

 

No CDC é possível identificar no Artigo 4º, III, o princípio da boa fé como 

algo de suma relevância quando se fala em relação de consumo: 

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 
interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 
como a transparência e harmonia das relações de consumo, 
atendidos os seguintes princípios. [...] 
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de 
consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a 
necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo 
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a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica, 
sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre 
consumidores e fornecedores; 
 

O princípio da boa fé contratual é de suma importância para que entenda 

que as partes tem as mesmas finalidade e objetivos em um contrato, e assim os 

seus atos sejam cumpridos de forma eficiente (DINIZ, 2013, p.22). 

 

Destaca-se ainda que o CDC no Artigo 6º, coloca o princípio da boa fé, 

como sendo um direito básico para uma relação de consumo: 

 

 Art. 6º São direitos básicos do consumidor:  
 I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos; 
 II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a 
igualdade nas contratações; 
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre 
os riscos que apresentem; V - a proteção contra a publicidade 
enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, 
bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 
fornecimento de produtos e serviços; 
 V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 
supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 
 VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos; 
 VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à 
prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 
coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e 
técnica aos necessitados; 
 VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a 
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;  
 IX - (Vetado); 
 X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

 

Diante da explanação destes dispositivos jurídicos, o princípio da boa fé, 

deve ser colocado desde o inicio dentro de uma relação de consumo, para que não 

haja prejuízos ou ainda fragilidades dentro das clausulas contratuais. 
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Sendo assim, nem comprador nem vendedor saem com vantagem da 

relação, ninguém poderá sair prejudicado, então ambos precisam ter boa fé, os dois 

precisam estar em concordância, sem nenhum sair prejudicando o outro, tem que 

ser algo benéfico para ambos. 

 

2.1.3 Princípio da função social do contrato 

 

Basso (2008), a função social do contrato deve partir de uma perspectiva 

aonde dentro das clausulas não pode haver uma onerosidade excessiva ou alguma 

desproporção que seja colocada ou evidenciada como injusta, não violando a 

dignidade da pessoa humana como prevê a constituição. 

 

Neste sentido: 

 
O contrato estará conformado à sua função social quando as partes 
se pautarem pelos valores da solidariedade (CF, art. 3º, I) e da 
justiça social (CF, art. 170 caput), da livre-iniciativa, for respeitada a 
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), não se ferirem 
valores ambientais (CDC, 51, XIV) etc (NERY JR., 29012, p.126) 
 

Sendo assim, a violação deste princípio esta condicionada a alguma 

violação social, podendo ser prejudicial a uma das partes ou até mesmo a terceiros 

que não são partes do contrato, ficando evidente uma desproporção ou quebra das 

vontades objetivas e subjetivas (GONÇALVES, 2015, p.46). 

 

Haverá desatendimento da função social, quando: a) a prestação de 
uma das partes for exagerada ou desproporcional, extrapolando a 
álea normal do contrato; b) quando houver vantagem exagerada para 
uma das partes; c) quando quebrar-se a base objetiva ou subjetiva 
do contrato, etc. (NERY JUNIOR, 2013, p. 336) 
 

Neste sentido, compreende o contrato: 

 

O contrato constituiu uma espécie de negócio jurídico, de natureza 
bilateral ou plurilateral, dependendo, para a sua formação, do 
encontro da vontade das partes, por ser ato regulamentador de 
interesses particulares, reconhecida pela ordem jurídica, que lhe dá 
força criativa (DINIZ, 2013, p.156). 

 

Salienta que na legislação brasileira que o texto do contrato deve ser lido e 

interpretado entre as partes, para que assim evidenciem-se as fragilidades e 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641719/artigo-3-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731686/inciso-i-do-artigo-3-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10660995/artigo-170-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10731879/inciso-iii-do-artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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desproporção existentes dentro do contrato, e assim evitar possíveis injustiças 

sociais evitando que a dignidade seja ferida (TARTUCE, 2007, p.24). 

 

Diante disso o contrato tem a função social em uma relação comercial 

como finalidade de definição da participação de cada uma dentro da execução do 

contrato em questão, aonde cada parte deve expressar as suas vontades e 

anseios e assim promover um contrato sem vícios jurídicos (GONÇALVES, 2015, 

p.22). 

 

Destaca-se ainda que na relação de consumo analisada no âmbito jurídico 

o consumidor encontra-se me um patamar de maior vulnerabilidade social, por 

tanto o contrato faz com que a vontade de ambas as partes sejam respeitadas, 

provendo uma previsão em diversas situações, isso quando se trata de um 

contrato escrito (DINIZ, 2013, p.256). 

 

Em relação ao contrato oral, a vulnerabilidade do consumidor se torna 

ainda maior, visto que a capacidade de comprovação do que esta sendo 

estabelecido entre as partes contratuais, havendo a necessidade de pedido de 

inversão do ônus da prova por parte do consumidor, para que assim a relação 

contratual seja cumprida (DINIZ, 2013). 

 

O contrato servi para estabelecer a vontade das partes, está será a função 

social do contrato, se o contrato do comprador estabelecer com o do fornecedor, e o 

contrato do fornecedor estabelecer com do comprador, eles terão que cumprir o que 

ali foi determinado. Terá que ser fornecido tudo aquilo que consta no contrato. 

 

2.1.4 Princípio do equilíbrio contratual 

 

Desde a idade Média é possível identificar uma busca pelo equilíbrio das 

relações existentes dentro de uma sociedade, buscando sempre um ponto de 

equilíbrio, sendo bastante pregado por São Tomas de Aquino que pregava o preço 

justo e a equivalência, caso as pessoas fizesse algo contrario seria considerado 

pecado. 
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Com o evoluir do direito, surgiu vários conceitos sobre o princípio do 

equilíbrio contratual, sendo possível evidenciar na Constituição Brasileira de 1988, 

dispositivo que proteja tal princípio: “Art. 3º [...] construir uma sociedade livre, justa e 

solidária". 

 

O código de defesa do consumidor também prevê uma proteção para tal 

princípio seja respeitado: 

 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:  
[...] 

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que 

pertence; 

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à 

natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio 

contratual; 

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, 

considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das 

partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (BRASIL, 1990). 
 

Diante disso o princípio do equilíbrio contratual visa proteger a parte mais 

fraca existente no contrato, promovendo assim uma igualdade material entre as 

partes, evitando que sejam causados eventuais prejuízos. 

 

Neste sentido, destaca: 

 
 [...] todo contrato é previsão, e em todo contrato há margem de 
oscilação do ganho e da perda, em termos que permitem lucro ou 
prejuízo. Ao direito não podem afetar estas vicissitudes, desde que 
constritas as margens do lícito (SILVA, 2009, p.260). 

 

Dentro de alguns dispositivos do código civil como  Arts. 317 e 478 ao 480, 

tem como objetivo disciplinar a questão de onerosidade dos contratos e assim 

promover o princípio do equilíbrio contratual, e assim estabelecendo uma relação de 

consumo saudável entre as partes pactuantes. 

 
Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção 
manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua 
execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que 
assegure, quanto possível, o valor real da prestação (BRASIL, 1990). 
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Por fim, evidencia-se a necessidade da existência de um contrato jurídico, 

sendo notória a liberdade de contratação ou não como evidencia-se no Art. 422 do 

CC, devendo sempre prevalecer a boa fé das partes (GONÇALVES, 2010, p.77). 

 

Como o próprio nome diz equilíbrio, quando as duas partes estão em 

concordância. (Tem previsão do CDC no artigo 51, qualquer coisa que promova 

algum desiquilíbrio pode causar a nulidade do contrato). 
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CAPÍTULO III – CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

3.1 Proteções e roubo de dados 

A busca por um sigilo de dados pode estar relacionada ou impulsionada por 

diversos objetivos, como uma simples curiosidade para romper os códigos de 

acesso existentes ou ainda com a finalidade que sejam cometidos com a finalidade 

de que se pratica atos ilícitos com aquelas informações (NORONHA, 2013, p.148). 

 
Segurança da informação define-se como o de processo 
de proteção de informações e ativos digitais 
armazenados em computadores e redes de 
processamento de dados (OLIVEIRA, 2001, p. 09). 

 

O mecanismo de senha é uma forma de proteção, porém na atualidade 

existem os Hachers, que são pessoas que consegue romper essa proteção. 

Capturando as informações e senhas de acesso, sendo assim capazes de romper 

essa segurança, mas a forma correta de se chamar esse tipo de pessoa é cracker 

(GAMA, 2000, p.11). 

 

Esses hachers tem um objetivo malicioso de fraudar, alterar e até mesmo 

danificar dados nos sistemas e redes de computadores, sendo cometido um crime, 

pois viola um acesso o qual não está autorizado, com a finalidade de prejudicar 

outrem.  Diante de tal fato, pode-se afirmar que a rede de computadores por meio do 

acesso a internet, são portas de acesso para acesso a informações não autorizadas 

(PEASANI, 2003,p.28). 

  

“O único sistema totalmente seguro é aquele que não possui nenhuma forma 

de acesso externo, está trancado em uma sala totalmente lacrada da qual uma única 

pessoa possui a chave. E esta pessoa morreu no ano passado” (OLIVEIRA, 2001, 

p.23). 

 

Segundo a Norma ISO 27001 que gerencia a segurança da informação no 

mundo, a “Segurança da Informação é a proteção da informação de vários tipos de 

ameaças para garantir a continuidade do negócio, minimizar o risco ao negócio, 
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maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócio” (ABNT, 

2006, online). 

 

Nenhuma área da informática é tão vasta e apreciada 
como a segurança da informação; o ponto principal da 
segurança leva a um ponto principal, o ser humano, todo 
o processo de segurança inicia e tem seu término em um 
ser humano. Não adianta nada gastarmos fortunas em 
equipamentos e sistemas de segurança se não 
conhecermos quem utilizará nossos sistemas, e quem 
pode ter acesso a eles mesmos sem autorização 
(OLIVEIRA, 2001, p. 3). 
 

O comércio eletrônico, por ele acontecer em âmbito virtual, é algo bastante 

complexo, é algo bastante dificultoso de se administrar, mas existe algumas 

responsabilidades que estão empregadas, tanto para o fornecedor quanto ao 

consumidor. Como por exemplo a proteção de dados, é algo que deve ser protegido. 

 

Um grande exemplo é quando uma pessoa que vai comprar pela internet, 

ela pode comprar pelo cartão ela vai deixar seus dados, vai digitar o número do 

cartão, então aquele dado ali, ele tem que ser protegido, as vezes ela vai ter que 

digitar a senha do cartão dela, esta senha ela tem que ser protegida, inclusive, 

alguns sites tem aquele cadeados no cantinho, que é justamente para o cliente ver, 

que aquele site está promovendo uma segurança para o cliente,  ele tem 

inteiramente responsabilidades sobre os dados, pois se estes dados caírem na mão 

errada, pode acontecer desse comprador ser prejudicado, ou até mesmo do 

fornecedor ser prejudicado, pois o comprador pode efetuar a compra com um cartão 

clonado, então o fornecedor será prejudicado.  

 

Então a proteção e a responsabilidade sobre os dados que são 

discriminados dentro do site no momento da compra ele é de responsabilidade do 

fornecedor, em relação ao comprador. 

 
 

3.2 Responsabilidades  

Inicialmente vale ressaltar que qualquer ato que por ventura venha ferir o 

ordenamento jurídico brasileiro, é considerado um ato ilícito, o qual deve ser 

empregado as devidas penalidades.Neste sentido a violação de um direto, ou algo 
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que vá contrario a legislação, promove assim uma ação criminosa, o qual tem sobre 

si as imputabilidades penais, ou seja, são atos ilícitos, surgindo assim uma 

responsabilidade penal, a qual se faz necessária para que seja restabelecida a 

harmonia social. 

 

Neste sentido Cavaleri (2004, p.254): 

 
[...] não há responsabilidade, em qualquer modalidade, 
sem violação de dever jurídico preexistente, uma vez que 
responsabilidade pressupõe o descumprimento de uma 
obrigação. [...] para se identificar o responsável é 
necessário precisar o dever jurídico violado e quem o 
descumpriu. 
 

Sendo assim, alguns crimes têm sobre si responsabilidades penais e a 

responsabilidade civil, sendo essa existente para reparação do dano que a vitima 

sofreu seja reparado, neste sentido a pessoa deve responder tanto na esfera penal 

quanto na esfera civil. Diante disso, surge assim uma dupla responsabilidade 

perante a sociedade, uma vez que a ofensa que a vitima sofreu foi simultânea, 

sendo assim o autor da conduta criminosa obrigado a reparar a vitima ou até mesmo 

seus parentes. 

 
Assevera: 

 

O instituto da responsabilidade civil é parte integrante do 
direito obrigacional, pois a principal conseqüência da 
prática de um ato ilícito é a obrigação que acarreta, para 
o seu autor, de reparar o dano, obrigação esta de 
natureza pessoal, que se resolve em perdas e danos 
(GONÇALVES, 2013, p.23). 

E complementa: 
As obrigações derivadas dos "atos ilícitos" são as que se 
constituem por meio de ações ou omissões culposas ou 
dolosas do agente, praticadas com infração a um dever 
de conduta e das quais resulta dano para outrem. A 
obrigação que, em consequência, surge é a de indenizar 
ou ressarcir o prejuízo causado(GONÇALVES, 2013, 
p.23). 

 

Sendo assim, a responsabilidade penal tem caráter punitivo, aonde existe 

uma lesão dentro do interesse social, já a responsabilidade civil não apresentar tal 

caráter punitivo, apensa reparar o dano causado, mas nem sempre uma 
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responsabilidade em relação aos danos morais, pois também tem características 

punitivas. 

 

A responsabilidade penal pressupõe uma conduta dolosa ou culposa, que 

resulte em ilícitos penais, enquanto a responsabilidade civil exige, para sua 

configuração, apenas uma conduta culposa, abrangendo, inclusive, casos de 

responsabilidade objetiva, em que à pessoa obrigada a reparar o dano não é 

imputável qualquer culpa. 

 

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, deixa bem claro tal 

situação: 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 
independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por 
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
fruição e riscos. 

 

O posicionamento do TRF 1ª região do estado do Goiás é o seguinte: 

 
DTZ1624440 - PROCESSO PENAL. "HABEAS 
CORPUS". PRISÃO PREVENTIVA. "OPERAÇÃO 
REPLICANTE". TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS 
VIA "INTERNET". FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA 
ORDEM PUBLICA. 1. O decreto prisional encontra-se 
suficientemente fundamentado, porquanto demonstrou, 
em relação ao paciente, a existência dos pressupostos da 
prisão preventiva e sua necessidade para garantia da 
ordem pública. 2. O Paciente integrava suposta quadrilha 
especializada na prática de crimes por meio da internet. A 
prisão de figuras essenciais desta potencial organização 
criminosa justifica-se, na medida que objetiva desmontá-
la e impedir que continue a prática da apontada atividade 
delituosa. 3. "A participação, de modo estável, em 
empreitada criminosa organizada, é capaz, per se, de 
ofender permanentemente a ordem pública, enquanto 
gozem de liberdade seus componentes - aspecto do qual 
exsurge periculum libertatis, a legitimar a coação" (HC n. 
31647/SP, Sexta Turma, rel. Min. PAULO MEDINA, DJ 
01.08.2005). 4. Ordem denegada. (TRF1ª R. - HC 
200601000448662 - GO - 4ª T. - Rel. Desemb. Fed. 
Mário César Ribeiro - DJ 23.03.2007, p. 36). 
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O Tribunal de Minas Gerais, vem entendendo que os bancos são 

responsáveis pela restituição do dinheiro aos seus clientes devido as fraudes na 

internet, conforme jurisprudências abaixo citadas: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS 
MORAIS E MATERIAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - 
RELAÇÃO DE CONSUMO - DESVIO DE DINHEIRO VIA 
INTERNET - FRAUDE - FALHA DO SERVIÇO - RISCO 
PROFISSIONAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO 
NÃO PROVIDO. - A instituição financeira deve ressarcir o 
consumidor pelos danos morais e materiais causados 
pela falha do serviço caracterizada pelo desvio de 
dinheiro de conta corrente de cliente mediante fraude 
praticada por terceiro via internet. 1.0514.06.021309-
7/001(1) Relator: JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA Data do 
Julgamento: 14/08/2007. 

 

Isso justifica o pensamentp de Stoco (2007, p.142): 

 
Se o fornecedor – usada a expressão em seu caráter 
genérico e polissêmico – se propõe a explorar atividade 
de risco, com prévio conhecimento da extensão desse 
risco; se o prestador de serviço dedica-se à tarefa de 
proporcionar segurança em um mundo em crise, com 
violenta exacerbação da atividade criminosa, sempre 
voltada para os delitos patrimoniais, há de responder 
pelos danos causados por defeitos verificados nessa 
prestação, independentemente de culpa, pois a 
responsabilidade decorre do só fato objetivo do serviço, e 
não da conduta subjetiva do agente (STOCO, 2007, p. 
142). 
 

 

3.3 Segurança  

 

O Habito de consumo online, já se tornou algo cultural dentro da sociedade 

moderna, devido as facilidades que tal modalidade implica, devendo assim as 

empresas se adaptarem as novas modalidades de consumo existente, promovendo 

assim o máximo de segurança possível a seus usuários. 

 

Com o uso do computador para mover o mercado de consumo é possível 

que haja algumas falsificações, ou até mesmo fraudes, sendo assim é necessário 

que os sites empregam tecnologias de seguranças, para que os dados de seus 

usuários não sejam clonados ou fraudados. 
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Em um estudo sobre o perfil de usuários do e-commerce, identificou que as 

pessoas com menos escolaridade ou ainda que menos utilizam a internet tem maior 

chance de cair em fraudes dentro do comércio eletrônico, sendo justificado pela falta 

de informação ou ainda não tenha experiência com o comércio eletrônico 

(FONSECA, 2014, P.23). 

 

Existem alguns pontos que devem ser levados em consideração quando se 

fala em comércio eletrônico, pois o mesmo implicam em alguns riscos: 

 a) Fraude: mesmo com as Vendas online crescendo a 
cada ano, ainda há muito medo por parte das pessoas, 
as quais utilizam a Internet somente como forma de 
consulta e não para a compra. Isso por insegurança, já 
que são muitas as informações que disponibilizam ao 
efetuar as compras. Vale ressaltar que os sistemas de 
criptografia estão reduzindo esse problema, de forma 
significativa.  
b) Confidencialidade: a troca de informações entre 
fornecedores e compradores torna-se mais vulnerável por 
terceiros, que podem utilizá-las para outras finalidades, 
sem autorização.  
c) Confiança: por ser uma negociação à distância, tanto o 
cliente quanto a empresa correm riscos, pois não sabem 
se as informações trocadas são verdadeiras 
(GUERREIRO, 2006, p.23) 

 

O cliente é o pólo mais vulnerável dentro do comércio eletrônico, devendo 

assim a loja ou empresa virtual promover um melhor amparo para os seus usuários, 

criptogafando os dados e assim protegendo assim os dados que são preenchidos 

dentro site na hora da compra (GARRAN, 2011, p.23). 

 

Diante desse cenário de insegurança deve ter alguns pontos que devem ser 

considerados: 

 

Quadro 1: Pontos considerado de insegurança 

Conscientização  é o detalhe fundamental, com comprometimento dos altos 
executivos em mudar a cultura da empresa, conscientizando os 
funcionários da importância da segurança e a colaboração de 
todos afim de alcançar os objetivos esperados 

Análise do 
Negócio  

 a solução da segurança deve ser planejada a partir de todos os 
setores da empresa e principalmente em relação ao negócio.  

Análise das 
Vulnerabilidades 

identificar as principais vulnerabilidades e ordenar de forma a 
priorizar as mais critica. Analisar também o ambiente físico e 
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detalhar a segurança no ambiente de trabalho. Realizar uma 
analise dos documentos de acordo com a política da empresa e 
verificar especificações técnicas, regras de configuração e até 
mesmo as normas de qualidade.  

Política de 
Segurança 

Conjunto de composto de diretrizes, normas, procedimentos e 
instruções que irá guiar o usuário quanto ao uso devido dos 
recursos disponibilizados. Onde são definidas regras, 
comportamentos, restrições e até punições por uso indevido.  

Classificação das 
informações 

é a tarefa de descrever as regras para seleção, manipulação, 
transmissão, armazenamento e exclusão de informações, 
analisando conforme a importância de cada informação. O 
tráfego das informações deve ser transmitido conforme o tipo do 
negócio e suas características.  

Campanhas de 
Divulgação 

uma forma compacta de segmentar a grande quantidade de 
informações contida nas normas da política de segurança, 
visando apenas procedimentos e dicas usadas no cotidiano do 
departamento.  

Implementação de 
Segurança 

após analisar e encontrar possíveis pontos de vulnerabilidade, 
agora é o momento de aplicar as soluções de hardware e 
software. 

Aplicação da 
Política de 
Segurança 

implementação da política de segurança, onde software pré 
configurado com determinados critérios, irão usufruir dos 
recursos tecnológicos. 

Termo de 
Sigilo 

compromisso entre funcionário e a instituição, com a correta 
utilização dos meios tecnológicos disponíveis. Para que isso 
ocorra é necessária a conscientização de todos os funcionários 
com as normas e política da empresa. 

Teste de Invasão sendo segurança assegurada por um especialista, nessa etapa 
é feito o teste da segurança com as ferramentas mais usadas 
para invasão do sistema como: software de sniffer (grampo 
digital), Denial of Service (negação de serviço), Trojan Horses 
(cavalo de tróia), Trashing (análise de lixo) e engenharia social. 

Plano de 
Contingência  

garantir a manutenção dos processos ou informações 
essenciais da empresa, no espaço curto de tempo, com intuição 
de reduzir os prejuízos. Esse plano de contingência contém 
janela de tempo, tolerância à paralisação, gatilhos de 
acionamentos e rotas alternativas de comunicação. 

Administração de 
Segurança 

busca continua da segurança, com a revisão das etapas: 
analise, política e implementação. O processo de segurança é 
um ciclo continuo, onde deve ser sempre atualizado. 

Fonte: (SÊMOLA, 2011, p.23) 

 

Uma coisa esta ligada a outra, a questão da responsabilidade e da 

segurança, o fornecedor ele tem que promover uma segurança dentro do site, que é 

o cadiado, criar codificação do site, para que os dados não sejam roubados, ou 

haqueados, ou qualquer coisa do gênero, para que não ocorra fraudes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o avanço tecnológico e com o surgimento da internet surgiu uma forma 

mais rápida e fácil de consumo, visto que não é necessário que o consumidor se 

desloque até determinada loja para adquirir um produto. 

 

Dentro do comércio eletrônico são firmados contratos, sendo estes negócios 

jurídicos da declaração de vontade das partes, que são regidos de formas 

autônomas, o que dificulta identificar o regime jurídico que envolve as 

particularidades da contratação. 

 

Destaca-se que princípios gerais aplicados no Código Civil como o da boa fé 

e a função social que o contrato exerce, são fundamentais para uma boa 

interpretação de um negócio jurídico, o que também deve ser levado em 

consideração quando se fala em relação de consumo pela internet. 

 

Partindo dessa perspectiva, o Código de consumidor, é uma forma de 

garantia e proteção dentro de uma relação de consumo, devendo assim ser aplicado 

nos negócios jurídicos realizado via internet. 

 

Vale salientar, que o contrato eletrônico firmado nessa relação de consumo 

é algo bastante presente na atualidade, o que mostra a necessidade de estudá-lo de 

modo minucioso, e assim poder traçar uma nova compreensão sobre o comércio 

eletrônico, estipulando os deveres e obrigações. 

 

Neste âmbito, a lei 12.965 conhecida como Marco Civil, com a finalidade de 

proporcionar uma proteção na relação de consumo,  trazendo conforto e segurança 

para as compras realizadas pela internet, sendo assim o contrato estabelecido no 

ambiente virtual passa a ser mais protegido. 
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Esse comércio virtual passa a ser conhecido como e-commerce, que passou 

a ter maior importância em meado de 2012, aonde promoveu um crescimento no 

comércio, aonde viu uma necessidade de promover uma proteção ao consumidor 

para que o mesmo não tivesse seus direitos lesados. 

 

Dentre as muitas garantias, pode citar a questão da sigilosidade dos dados e 

a divulgação do CNPJ da loja que deve informar um endereço físico, para que assim 

sejam evitados qualquer forma de fraude, aonde o consumo e a venda passam a ser 

protegidos. 
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