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RESUMO

LAURO, R. G. E-COMMERCE À LUZ DO DIREITO DO CONSUMIDOR E DO
MARCO CIVIL DA INTERNET NO BRASIL NA PERCEPÇÃO DOS INTERNAUTAS
UNIVERSITARIOS. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2016.

A presente investigação refere-se a uma discussão acerca das relações comerciais,
também conhecidas como E-commerce. Destacando nesse contexto, as diversas
controvérsias em relação aos direitos e obrigações das partes envolvidas. A
pesquisa se sustenta pelas hipóteses de que a precocidade do Marco Civil da
internet no Brasil influencia na divulgação por parte das empresas que vendem
produtos ou prestam serviços pela internet, portanto, acredita-se que este ainda é
desconhecido pelos consumidores; e associado também ao fator ‘confiança’ por
parte dos consumidores nas empresas que desenvolvem o E-commerce no Brasil
tem contribuído para o sucesso desse novo formato de relação comercial. Nessa
perspectiva, esta pesquisa versa em discutir: De que forma os consumidores
internautas universitários realizam E-commerce e percebem seus direitos e
garantias a partir do Marco Civil da internet no Brasil? O objetivo geral do presente
estudo consistiu em analisar na percepção dos consumidores universitários
internautas a relação de transações E-commerce realizadas pela internet com o
direito do consumidor a partir do Marco Civil da Internet no Brasil. Para averiguar a
problemática elencada, foi realizada uma pesquisa de caráter qualitativa, com
estudantes universitários vinculados aos programas de pós-graduação de uma
universidade pública estadual, localizada no interior do Estado do Rio de Janeiro, em
conjunto também com a coleta de dados nas teorias que tratam do Direito do
Consumidor, das relações com E-commerce e o Marco Civil da Internet, sancionado
pela Presidenta da República em 2014. Os resultados obtidos com o estudo
permitem destacar, que ainda há muito a se avançar na regulamentação das
relações em ambientes abrigados pela internet, principalmente, no que concerne à
publicização da legislação e da tomada de decisões nas diversas áreas (mediação /
judiciário).
Palavras-chave: Marco Civil; Internet; Direito do Consumidor.

ABSTRACT

LAURO, R. G. E-COMMERCE TO CONSUMER LAW OF LIGHT AND CIVIL
MARCO INTERNET IN BRAZIL IN PERCEPTION OF INTERNAUTS University.
Campos dos Goytacazes, RJ: State University of Norte Fluminense - UENF, 2016.

This research refers to a discussion of trade, also known as E-commerce.
Highlighting this context, the various controversies regarding the rights and
obligations of the parties. The research supports the hypothesis that the precocity of
the Civil Marco Internet in Brazil influences the disclosure by companies that sell
products or provide services via the Internet, so it is believed that this is still unknown
by consumers; and also associated with the factor 'trust' by consumers in companies
developing e-commerce in Brazil has contributed to the success of this new business
relationship format. In this perspective, this research versa to discuss: How college
Internet consumers perform E-commerce and realize their rights and guarantees
from the Civil Marco Internet in Brazil? The overall objective of this study was to
analyze the perception of Internet consumers university E-commerce transaction
relationship with the internet with the consumer right from the Civil Marco Internet in
Brazil. To check elencada problems, a qualitative research study was conducted with
university students linked to graduate programs in a state public university, located in
the State of Rio de Janeiro, together also with the collection of data on theories
dealing with consumer law, relations with E-commerce and the Marco Civil Internet,
sanctioned by the President of the Republic in 2014. the results of the study allow us
to highlight that there is still much to advance the regulation of relations in
environments sheltered by internet, mainly regarding the publicizing of legislation and
decision-making in various areas (mediation / judicial).
Keywords: Marco Civil; Internet; Consumer Law.
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INTRODUÇÃO
A internet é considerada como um ambiente que interliga pessoas por meio
de redes conectadas, linhas de comunicação e um conjunto de softwares e
aplicativos. Nesse sentido, por meio desta, ocorrem transações entre pessoas com
interesses em produtos e/ou serviços.
O advento e o desenvolvimento da internet revolucionaram não só o
relacionamento entre os indivíduos e empresas, mas também potencializou as
trocas entre diferentes partes, sejam por atividades sociais, profissionais ou
organizações como um todo, consistindo como notório, o fato de que as empresas
envolvidas com as tecnologias da informação vêm constituindo um novo panorama
para a economia, e o comércio eletrônico tem sido um dos meios, pelos quais as
empresas estão tendo a oportunidade e possibilidade de ampliarem seus canais de
venda e terem uma diminuição de custo nos processos. Permitindo assim, que o
consumidor tenha o serviço disponível por 24 horas, além de facilidades no processo
de forma geral.
O uso da Internet resulta em valor estratégico para a competitividade das
empresas, pelo fato de que as que não têm aderido ao comércio eletrônico estão
sendo afetadas pela Web, e como solução começam a buscar as vantagens que a
rede oferece.
Assim, nossa proposta consiste em verificar de que forma os consumidores
internautas universitários realizam E-commerce

e percebem seus direitos e

garantias a partir do Direito do Consumidor e do Marco Civil da Internet no Brasil?”
De que forma

estas questões têm sido tratadas e percebidas pelos internautas

universitários que realizam transações comercias pela internet.
 Problema de Pesquisa

A problemática exposta na presente pesquisa baseia-se na seguinte questão
norteadora: de que forma os consumidores internautas universitários realizam ECOMMERCE

e percebem seus direitos e garantias a partir do Direito do

Consumidor e do Marco Civil da internet no Brasil?
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 Hipóteses

Partindo do pressuposto de que a precocidade do Marco Civil da internet no
Brasil influencia na divulgação por parte das empresas que vendem produtos ou
prestam serviços pela internet, acredita-se que este ainda é desconhecido pelos
consumidores. Associado também ao fator ‘confiança’ por parte dos consumidores
nas empresas que desenvolvem o E-COMMERCE no Brasil.

 Justificativa

Essa pesquisa se justifica pelo fato de que a Internet, por meio de novos
ambientes, vem trazendo facilidades ao cotidiano das pessoas comuns, incumbindo
ao Direito regular os negócios jurídicos de forma geral, não obstante consiste como
incumbência deste também, tratar dos contratos levados a efeito via Internet, com
todas as peculiaridades que os envolve.
Diante do exposto, é evidenciada a importância da realização de um estudo
cuja abordagem consista na compreensão de como a legislação consumerista vem
sendo interpretada nas relações comerciais e na solução de lides judiciais,
decorrentes de conflitos de interesses nestes ambientes, orientando e determinando
novas ações e estabelecendo novos comportamentos por parte dos consumidores.

 Objetivos

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar na percepção dos
consumidores universitários internautas a relação de transações E-COMMERCE
realizadas pela internet com o Direito do Consumidor a partir do Marco Civil da
Internet no Brasil.
Especificamente, consiste como intento deste:
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1- Destacar os principais fatos históricos sobre o direito e princípios
fundamentais do Código de Defesa do Consumidor e sua relações com o
E-Commerce;
2- Identificar as principais características do Marco Civil da Internet no Brasil
com recorte nas relações de transações comerciais, o E-commerce;
3- Conhecer a percepção de consumidores universitários internautas em
relação às transações pela internet e a legislação pertinente.

 Metodologia
Para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, em primeiro lugar,
buscamos uma teorização, através de pesquisas bibliográficas a livros, artigos
científicos, constituindo uma rica e estável fonte de dados que possuem a finalidade
de explicitarem os conceitos e pressupostos que baseiam o presente estudo,
notadamente os trabalhos relativos ao Direito do Consumidor e por meio das noções
básicas sobre o E-Business e E-commerce, por meio de uma análise sobre o
crescimento, faturamento e aspectos de sucesso em sua aplicação nas empresas.
Posteriormente, para a composição da análise, foi constituída uma
amostragem

formada

pela

aplicação

de

questionários

a

350

estudantes

universitários vinculados aos programas de pós-graduação de uma universidade
pública estadual, localizada no interior do Estado do Rio de Janeiro, conforme
consta no Apêndice A. A aplicação do questionário ocorreu pelo período de 10 dias,
no mês de outubro do ano 2015. Os pesquisados foram escolhidos aleatoriamente
dentro da referida universidade.
O questionário é composto de perguntas referentes a identificação pessoal
dos universitários, tais como a faixa etária, gênero, quantas horas por dia eles
utilizam a internet e com qual finalidade.
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1 A INTERNET E SUAS POSSIBILIDADES COMERCIAIS

1.1 A Evolução da Internet no Brasil

Em 1950 o Brasil ainda vivia uma era de nascedouro de seu sistema de
telecomunicações. Quando Juscelino Kubitscheck ascende ao cargo de Presidente
da República em 1956 e lança seu plano de metas – até 1961, que teve como
principal expressão característica o famoso bordão ‘cinquenta anos em cinco’, o país
se viu diante da necessidade de investir de fato nessa seara, imprescindível para
que o desenvolvimento almejado pelo então presidente lograsse êxito. Assim, o
capital privado internacional foi de extrema importância para a concretização dos
avanços em infraestrutura do país, de forma a otimizar a propagação das
informações e então ser possível alcançar a desejada integração nacional (DIEESE,
2009).
A década de 1960 foi marcada, especialmente pela criação do Conselho
Nacional de Telecomunicações (CONTEL) no início do governo de Jânio Quadros,
em 1961, e posteriormente, o advento do Código Brasileiro de Telecomunicações
(CBT)1 –sob a forma da Lei nº 4.117, em 27 de agosto de 1962, no governo de João
Goulart, e sob grande influência do então chamado Estado Maior das Forças
Armadas (EMFA), que trazia para si a responsabilidade de intervir no setor,
articulando, inclusive o ante projeto que daria origem ao CBT, com a Comissão
Permanente de Comunicações, que propunha uma integração articulada entre as
redes dos entes federados, de forma a assegurar a centralização do poder de
regulamentação da União (AGUIAR, 2001).
Com a imposição da Ditadura Militar no ano de 1964, um dos compromissos
do novo regime consistiu, justamente, na implementação de uma infraestrutura
moderna no setor das telecomunicações, de maneira que pudesse ser assegurada a
segurança nacional utilizando a tecnologia como aliada, como já faziam os países
mais desenvolvidos, e ainda, seria instrumento propulsor do avanço da indústria no
país, conforme asseveram Santos e Carniello (2013, p.5):

1

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4117Compilada.htm>. Acesso em 26 de
abril de 2015.
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O projeto de modernização nacional sustentado na aliança de
setores civis com as Forças Armadas dependia na ótica dos militares
do sucesso da expansão das telecomunicações no Brasil. O
empenho dos militares no setor das telecomunicações é perpassado
pela certeza de que somente meios de comunicação eficientes
poderiam conferir funcionalidade à economia brasileira tanto na
produção quanto no incentivo ao consumo, dentro de condições
seguras para o exercício do poder.

É importante salientar que até então o setor de telecomunicações era
fomentado pelo capital de indústrias privadas, possuía uma baixa qualidade,
principalmente em virtude de sua extrema fragmentação. Por isso mesmo a atual
condição do setor ganhava a atenção do Estado, eis que as condições presentes
deixavam regiões pobres ou longínquas desamparadas, interferindo seriamente na
segurança nacional. Assim é que ganharam grande importância o CBT, o CONTEL.
Desse movimento adveio ainda, em 1965, a EMBRATEL – Empresa Brasileira de
Telecomunicações, criada com o objetivo de realizar a implantação da rede nacional,
passando a adquirir o controle até então no poder de concessionárias privadas, e
assumindo os serviços prestados por empresas multinacionais. Destaca-se que em
1967 o CONTEL foi substituído pelo Minicom – Ministério das Comunicações, que
dava mais status político ao setor e estabelecia normas de operação do Sistema
Nacional de Telecomunicações, prezando pela exploração monopolista estatal das
telecomunicações – bem como em países mais desenvolvidos, como Estados
Unidos e países europeus, porém deixava a cargo na iniciativa privada o setor de
radiofusão, assim como preleciona a Revista 30 anos Telebrasil (2004, p.14):
O Decreto-Lei 200, da reforma administrativa (Castello Branco), prevê um
ministério para as comunicações, que surge em 15 de março de 1967. Seu
primeiro titular, nomeado por Costa e Silva, é o engenheiro Carlos Furtado
Simas. Nomeado por Garrastazu Médici, o segundo ministro das
Comunicações será o coronel Higyno Caetano Corsetti (1969- 1974), a
quem se deve o padrão da televisão analógica em cores PAL-M. No mesmo
período, se dá ênfase ao conceito de empresas-pólo. Elege-se para cada
unidade da federação uma operadora estatal (pólo) destinada a atrair as
diversas companhias telefônicas privadas espalhadas pelo Brasil. É a
estratégia para formar um Sistema Brasileiro de Telecomunicações.

Os investimentos na EMBRATEL sem dúvidas melhoraram a qualidade do
serviço de telefonia no país, contudo, as ligações de longa distância e urbanas ainda
careciam de qualidade no início dos anos 1970. Para suprir tal deficiência, foi criada,
em 1972 a Telebrás – Telecomunicações Brasileiras, que vinculava-se ao Ministério
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das

Comunicações

e

agiria

na

implantação

do

Sistema

Nacional

de

Telecomunicações.
Nessa vertente, a Telebrás instituiu em cada estado da federação, uma
empresa-polo, chamada de Teles, e ainda, promoveu a incorporação de companhias
telefônicas já existentes com a aquisição de seus acervos e do respectivo controle
acionário, ação que ampliou em números consideráveis a quantidade de terminais
telefônicos em operação no país. Foi também nesse período que a estatal constituiu
em Campinas o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento, que visava o domínio
tecnológico com a posterior implementação de um parque tecnológico brasileiro para
suprir a demanda do SNT. Também nesse sentido, nasce em 1981 o Prêmio Jovem
Cientista Brasileiro, que em sua primeira edição, contemplou as telecomunicações.
A sociedade também caminhava nessa perspectiva, reflexo disso é a realização, em
1983 do primeiro Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, evento no qual surgiria
a Sociedade Brasileira de Telecomunicações2.
A demanda no setor, contudo, superava as possibilidades da Telebrás, de
forma que no início dos anos 80 no país, observava-se uma longa fila de espera
para aquisição de terminais telefônicos. O quadro agravou-se ainda mais com uma
série de medidas estatais, que para conter a crise então eclodida do setor petrolífero
e da dívida externa, cortou significantemente os recursos destinados ao Fundo
Nacional de Telecomunicações. Sedimentava a crise, ainda, o advento da
Constituição da República Federativa do Brasil, que mantinha a exploração das
telecomunicações sob o regime estatal e não havia se preocupado em provocar uma
revisão do CBT, que vigorou até 1997, quando do início das privatizações no país,
com a publicação da Lei nº 9.472 de 16 de julho de 19973.
Importa retornar à década de 1970 para então dissertar acerca da informática
no Brasil. Este período foi marcada pelo crescimento no uso de equipamentos
informáticos no país, e com isso, a preocupação do Ministério das Comunicações
com a transmissão eletrônica de dados, que também era chamada de
Teleinformática. A manifestação era um reflexo de um fenômeno de ordem mundial,
no qual as companhias de telefone estavam também procedendo com a transmissão
de dados com a disposição de suas tecnologias. A precariedade da estrutura

2

Disponível em: <http://www.telebras.com.br/inst/?page_id=41>. Acesso em 28 de abril de 2015.
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9472.htm>. Acesso em 30 de abril de
2015.
3
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proporcionada por tal tecnologia, contudo, levaria os países de primeiro mundo a
voltarem esforços para a criação de uma nova rede de transmissão de dados
(BENAKOUCHE, 1997).
Benakouche (1997) aponta que a implantação de um sistema de transmissão
de dados no país foi propulsionada por aspirações militares, em busca de uma
melhoria na garantia da segurança nacional, e ainda, pela competitividade da
indústria instalada no país, que lograria um maior desenvolvimento se estivesse em
coordenação estratégica com os países centrais. Bem como ocorreu no âmbito da
telefonia, a transmissão de dados também foi monopolizada pelo Estado, mesmo
que ainda não houvesse um órgão destinado especificamente para tal fim,
emergindo apenas em 1975, uma subsidiária da Telebrás, a Teletel, que iria se
ocupar da área de telegrafia, telex e teleprocessamento de dados. No entanto, em
03 de abril de 1975 a Teletel foi extinta pelo Ministério das Comunicações, por meio
da publicação da Portaria nº 301, que transferia à Embratel a exploração e
transmissão de dados no país, bem como conferia à Empresa Brasileira de Correis e
Telégrafos a competência sobre os Telegramas.
Em 1975 o Ministério das Comunicações criou um grupo de estudos da então
chamada Rede Nacional de Transmissão de Dados – RNTD, cujo trabalho culminou,
dentre outros, na criação de uma política tarifária para a transmissão de dados,
conforme enfatiza Carvalho (2006, p.63):
Em 1975, o Minicom criou um grupo de trabalho encarregado de
apresentar estudo que propusesse soluções para problemas de
política tarifária, estrutura do sistema e método de operação da
então chamada Rede Nacional de Transmissão de Dados (RNTD),
bem como definição e especificação das atribuições das diversas
entidades envolvidas em um sistema de teleprocessamento. Entre
os resultados foi publicada uma Portaria92 que fixou os critérios de
cobrança dos serviços da RNTD, através dos quais foi permitido
aos usuários pagarem preços fixos, proporcionais às taxas de
transmissão utilizadas, e de acordo com a localização geográfica,
estabelecida pela distância geodésica entre os centros das áreas a
que pertenciam as localidades envolvidas no serviço de
comunicação.

A aproximação entre telecomunicações e transmissão de dados no país e no
mundo era visível, de forma que em 1979 a Telebrás anunciou o projeto da Rede
Latino Americana de Computadores, a REDLAC. Assim pontua Araújo et. al. (2012,
p.3):
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(...) REDLAC – Rede Latino Americana de Computadores,
patrocinado pela OEA e que congregava quatro estabelecimentos de
ensino superior, dois no Brasil: o NCE/UFRJ e a Escola Politécnica
da USP, e duas mexicanas, a UNAM Universidad Autônoma de
México e o IPN – Instituto Politécnico Nacional. O projeto tinha como
finalidade desenvolver em cada uma das instituições participantes,
um grupo com conhecimentos e tecnologia própria na área de redes
de computadores, bem como a troca de experiências adquiridas.
Dentro do projeto REDLAC foram desenvolvidas quatro redes locais,
cada uma com tecnologia diferente, visando particularidades próprias
de cada instituição.

Também em 1979 foi criada a Secretaria Especial de Informática, que por sua
vez criou a Comissão Especial de Teleinformática, e passou a analisar o prisma da
teleinformática no país, com o objetivo de fomentar uma política de desenvolvimento
para o setor, integrando a Política Nacional de Informática.
No ano de 1980 emergiu, em fase embrionária, as primeiras operações no
âmbito da RNTD, com o Serviço Nacional de Transmissão de Dados – Transdata,
conforme pontua Benakouche (1997, p.128):

Criada oficialmente pelo decreto 104 de maio de 1980, essa rede era
constituída por circuitos privados do tipo ponto-a-ponto (não
comutados, portanto), alugados pela Embratel a preços fixos,
calculados com base na distância que separava os correspondentes
e na velocidade da transmissão (medida em bites por segundo/bts).
No final de 1985, havia 33 centros de transmissão em funcionamento
e 9.854 circuitos estavam alugados; em 1987, esse número já se
elevava a 16.169, o que representava um crescimento de 65,3% no
período. De fato, a Embratel recebia em média, na época, 300
pedidos mensais de aluguel de novos circuitos. Uma parte desse
sucesso devia-se certamente ao índice de confiabilidade do serviço,
situado em torno de 98%.

Já em 1982 surgiu o projeto Ciranda, lançado pela Embratel, que funcionava
como uma intranet embrionária, dotada de correio eletrônico, acessos a banco de
dados com informações corporativas, agendas de aniversário, e até mesmo alguns
jogos. Em 1984 nasceu a Rede Nacional de Comunicação de Dados por Comutação
de Pacotes - RENPAC, que era, como afirma Carvalho (2006, p.65):
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Uma rede pública de transmissão de dados que possuía treze
centros de comutação e treze centros de concentração distribuídos
pelo território nacional e um centro de supervisão e controle para
coletar as informações referentes às condições de operação dos nós
e concentradores (aqui se percebe a imbricação com o discurso
militar em relação às questões de ordem geopolítica, ao se buscar
um equilíbrio regional na implantação dos equipamentos da rede).

Também em 1982 foi lançada pela Telesp uma nova promessa tecnológica no
âmbito das telecomunicações, o videotexto, que na época, despertou a alegria de
estudiosos otimistas quanto ao sucesso da nova plataforma, e o desenvolvimento no
setor do país, como é o caso de Julio Plaza, que em 1986, em seu livro Videografia
em Videotexto, afirmou:
No caso do Videotexto, o que temos não é a soma mecânica das
partes, mas uma nova qualidade inovadora e diferente que
transcende a soma das partes: A televisão permite a comunicação
visual, no caso, textual e gráfica, de que a comunicação telefônica
não dispunha: a comunicação bidirecional do telefone dá ao VDT a
interatividade, com a conseqüente seleção de informações e
comando de operações de tipo transicional, antes nunca disponível
nos veículos de comunicação de massas (PLAZA, 1986, p.18).

Entretanto a proposta não obteve o sucesso esperado, e funcionando até
então com poucos usuários, foi definitivamente desativada em 1995.
Até 1984 a política de informática no país havia ficado a cargo do Poder
Executivo, até que o Congresso Nacional aprovou, quase em unanimidade o
Decreto nº 84.067 chamada Lei de Informática, que democratizou o processo de
tomada de decisões com a criação do Conselho Nacional de Informática e
Automação. O mesmo instrumento legal estabelecia que caberia ao Conselho
criado, pronunciar-se acerca do Fluxo de Dados Transfronteiras – FDT, como dispõe
Lins (1990, p.1):
O conceito de fluxo de dados transfronteiras (FDT) foi aplicado na
década de setenta, como parte de uma política voltada à
regulamentação e ao controle do tráfego de dados com o exterior.
Denominava-se fluxo de dados tranfronteiras qualquer ligação
estabelecida entre dois países para intercâmbio de dados, com
atividades de processamento ou armazenamento em uma das
pontas, ou em ambas.
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Com o objetivo de fomentar o desenvolvimento da RENPAC, a Embratel criou
em 1985, uma extensão do projeto Ciranda ao público em geral. Ocorre que a
iniciativa não logrou êxito, frustrando as expectativas da empresa, e transformou-se,
posteriormente no Sistema de Tratamento de Mensagens – STM400, que visava a
popularização do envio de mensagens por transmissão de dados, que até então era
dominado pelo Telex (CARVALHO, 2006).
Em 1990, durante o governo de Fernando Collor, foi criado o Departamento
de Política de Informática e Automação – DEPIN, em substituição à Secretaria
Especial de Informática, e vinculado à Secretaria da Ciência e Tecnologia, que
continuava a executar os procedimentos e operações acerca do FDT. No entanto,
com o passar do tempo, a preocupação com a segurança nacional foi deixando de
ser a pauta prioritária no que concerne ao fluxo de dados, isso se deve,
principalmente, à globalização e expansão da internet em todo o mundo.
Apesar de tantas tentativas por parte do Estado em fomentar e desenvolver a
comunicação de dados no país foi no seio acadêmico que esta encontrou terra fértil
para sua emergência no Brasil. Um dos projetos de maior sucesso foi o REDPUC,
uma rede local de troca de informações por comutação de dados, desenvolvido na
PUC/RJ em cooperação com a Embratel, Telebrás e USP, e resultou em 1985 na
primeira rede nacional de voz e texto integrados. Apesar disso, houve inúmeras
tentativas frustradas de estabelecimento de sistemas de comunicação regionais,
como é o caso da Rede-Rio. Tal fato distanciava o Brasil do restante do mundo, que
já contava com mais de cinquenta redes acadêmicas em mais de 30 países
(CARVALHO, 2006).
Considera-se, portanto, nesse sentido, um grande avanço, a chamada Bitnet,
que emergiu em 1988 como uma ligação ponto-a-ponto, que estabelecia conexões,
incialmente entre a UFRJ e a UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles), e
ainda, o Laboratório Nacional de Computação Científica e a Universidade de
Maryland, e mais tardiamente, a FAPESP, que propulsionou a construção da
primeira rede acadêmica do Brasil, chamada de ANSP. Mesmo com o sucesso da
BITNET, o acesso somente ao correio eletrônico se tornou insuficiente para o
desenvolvimento de pesquisas no âmbito acadêmico, o implicou como resultante
para a Rede de Pesquisas Brasileiras, a sua transformação em uma Rede Nacional
de pesquisas (BENAKOUCHE, 1997).
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Apesar do nascedouro acadêmico, a Internet no Brasil apenas se popularizou
no final dos anos 1990, iniciando com a liberação de um backbone4 disponibilizado
pela Embratel em 1995. O grande marco da evolução da Internet no Brasil deu-se
em 1997, com a privatização da Embratel pelo então presidente Fernando Henrique
Cardoso, e com a abertura do mercado brasileiro para a entrada de novas empresas
nesse segmento, que na época, contava com cerca de 1,8 milhão de usuários no
território nacional (IFPR, 2000).
Segundo informações divulgadas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil,
coletadas pela Pesquisa Sobre o Uso das Tecnologias de Informação e
Comunicação no Brasil, no ano de 2013, o país contava com 85,9 milhões de
usuários da internet, o que correspondia a aproximadamente metade da população
nacional. A pesquisa afirmou ainda, que 42% da população nunca se conectou à
rede mundial de computadores.
Atualmente, um grande passo foi dado em direção à regulamentação das
relações digitais formadas no contexto brasileiro, quer seja, o Marco Civil da Internet,
publicado sob a forma da Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014, que estabelece
princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, os quais
serão tratados mais adiante.

1.2 O E-Commerce: Evolução Histórica e Espécies

1.2.1 De seu Surgimento até a Atualidade
O conceito de E-Commerce não é rígido, trata-se de um tema ainda em
desenvolvimento no cenário intelectual, por isso mesmo, sua conceituação não é
tarefa das mais fáceis. Segundo Albertin (2000, p. 2), trata-se de uma “(...)
realização de toda a cadeia de valores dos processos de negócio em um ambiente
eletrônico, por meio da aplicação intensa das tecnologias de comunicação e de
informação, atendendo aos objetivos de negócio”. Já para Zwass (1996, p. 5), “é o
4

“Onde corre o principal tráfego e interliga vários pontos de presença. Geralmente redundante, por
rotas físicas diferentes. Grosso modo, é um conjunto de pontos físicos de internet que transportam os
dados entre diversos locais” Disponível em: < http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1351/Aevolucao-da-internet-no-Brasil-e-a-dificuldade-de-sua-regulamentacao>. Acesso em 01 de junho de
2015.

27

compartilhamento de informações do negócio, manutenção de relações de negócios
e condução de transações por meio de redes de telecomunicação”. Assim, cada
denominação concebida estará mais interligada a uma interpretação autoral do que
propriamente ao instituto que representa, dada a constante mudança do mesmo. É
importante asseverar que, conforme ensina Tassabehji (2003), o e-commerce
refletia-se nos processos de execuções de transações comerciais feitas em âmbito
eletrônico, utilizando-se, para tanto, diferentes espécies de tecnologia, como a
Transferência Eletrônica de Fundos (EFT), por exemplo. Tecnologias essas que, só
foram viavelmente utilizadas a partir da década de 1970, quando a troca de
informações em meio eletrônico passou a figurar muito mais que o mero envio de
documentos entre empresas.
Abre-se, contudo, o comércio eletrônico, apenas a partir de 1991, quando a
internet passa a ser oferecida para uso comercial, sem maiores restrições
operacionais, alcançando um maior número de usuários a partir de 1994. Ocorre
que, apesar de ser possível seu uso, a ferramenta ainda carecia de instrumentos
que possibilitassem uma navegação segura, como por exemplo, o HTTP e o DSL,
que só foram disponibilizados em 1998. Foi apenas após a criação de tais softwares
que a conexão e a acessibilidade à internet foram otimizadas, proporcionando a
viabilidade de surgimento de novos recursos online, consequentemente aumentando
o percentual de empresas que se iniciavam no ramo que estava surgindo. Desde
então o comércio eletrônico vem ganhando força, não apenas entre empresas, que
veem nele uma série de vantagens, como também em meio aos consumidores, cada
vez mais exigentes (MAKELAINEN, 2006).
Assim, desde 2000, um sem número de empresas têm passado a oferecer
serviços na chamada world wide web (www) – destaca-se nesse sentido, que a
www, apesar de ser considerada sinônimo de internet, não são a mesma coisa; a
primeira é a informação, enquanto a segunda é a forma de acesso a essa
informação. Essa imersão dá-se com a criação de um endereço, um arquivo, em
linguagem HTML (Hypertext Markup Language). Assim, são definidas estrutura e
aparência do arquivo, que são compostas por tags, botões de direcionamento dentro
do arquivo. Desde então, o significado de e-commerce foi modificado, passando a
englobar, muito além de apenas a execução de transações comerciais feitas em um
âmbito eletrônico, mas a atividade de compra e venda de bens e serviços que se
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disponibilizam na internet, por meio de um ambiente seguro de pagamento
eletrônico (TASSABEHJI, 2003).
No ano de 2000, foi dado destaque para a crise que ficou conhecida como a
Bolha da Internet, nos dizeres de Peron (2009, p. 1):

A bolha da internet, fenômeno observado entre 1995 e 2001,
representa o momento mais importante da internet nos últimos dez
anos. Iniciada em 1995 quando o Netscape fez um IPO (sigla em
inglês para oferta pública inicial de ações), a bolha gerou trilhões de
dólares em investimentos na internet e colaborou para o
desenvolvimento de novas tecnologias e sites atualmente
conceituados, como o Google. Durante este período de tempo
empresas criadas a partir da internet tiveram seus valores
superestimados pelo mercado, até empresas que tinham como
objetivos negócios completamente esdrúxulos, só pelo fato de serem
empresas criadas à partir da internet tinham um valorização absurda.
Quando os mercados caíram na real, o que se convencionou chamar
de o estouro da bolha, muitas empresas ponto com fecharam e
investidores perderam enormes quantidades de dinheiro.

Apesar da crise e do encerramento das atividades de um grande número de
empresas que atuavam online, as vantagens do e-commerce foram reconhecidas e
permaneceram. As empresas passaram a usar a situação para transformar o
aspecto negativo em aprendizado, otimizando estratégias operacionais e comerciais
e consequentemente seus domínios eletrônicos.
Michael Porter (2002) assevera que a discussão atual nesse prisma não gira
mais em torno da dúvida acerca da utilização e da viabilidade da internet, mas se
expande para a análise das transformações que a mesma acarreta para o mercado,
as empresas e seus consumidores, e ainda, se tais mudanças são positivas, eis que
seus reflexos estão cada vez mais presentes no cotidiano.
Tassabehji (2003) destaca que o comércio eletrônico não apenas traz
aspectos positivos para as empresas que atuam diretamente em seu seio, mas
também beneficia os negócios off-line. Assevera ainda o quanto é grande a gama de
produtos comercializados dentro dessa plataforma, podendo ir desde viagens, até
livros, produtos eletrônicos, dentre outros. Pontuando que podem incluir-se no ecommerce: produtos tangíveis e intangíveis (informações, por exemplo); tudo aquilo
que envolve transação, desde o marketing, compra de insumos, até o pagamento; e
ainda, o suporte operacional, que vai até o momento pós-venda.
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Segundo pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, sob a orientação
de Alberto Luiz Albertin em 2003, referente ao comércio eletrônico brasileiro, a
opção por essa modalidade de compra é feita, pelo consumidor, principalmente em
razão do menor preço, quando comparado com mercado offline.
Tal fato se consolida, ainda, em razão das inúmeras ferramentas de pesquisa
de preços disponibilizadas na rede. A migração para o ambiente online é ainda
opção em razão da grande competitividade entre as empresas, que querem ver
otimizadas suas ferramentas e diminuídos os custos. Assim, dificilmente o meio
eletrônico pode ser ignorado, até mesmo por que sua operação pode ser
considerada como um amadurecimento do mercado. As empresas, portanto, que
aderem ao meio online operam seguindo três principais preceitos: garantir a maior
privacidade e segurança possíveis para seus clientes e sua própria empresa;
melhoria crescente do relacionamento com o comprador; alinhamento da política de
vendas com o público alvo, aumentando a eficácia das operações.
É inegável o quanto que o mercado eletrônico modificou as características
dos consumidores de forma geral, que além de utilizarem a ferramenta para
compras online, também o fazem como meio de pesquisa para decidir em qual
estabelecimento offline adquirirão o produto desejado. O fortalecimento do segmento
é ainda sedimentado pelos Estados, que legislam acerca do assunto, fazendo com
que se torne um âmbito estável de negócios jurídicos (ROSA et. al., 2008).
Rosa et. al. (2008) afirmam ainda que uma nova modalidade de compras
online surgiu recentemente: as compras coletivas, em que antes via-se uma relação
homem-máquina, vê-se uma nova configuração homens-máquina, possibilitando um
processo pelo qual várias pessoas se unem em prol da aquisição de um produto ou
serviço cujo preço diminui em razão da venda em massa.
Dados divulgados pela Revista Info Abril (30/01/2015) provenientes de uma
pesquisa realizada pela Consultoria Converse, apontam que no ano de 2014 o
comércio eletrônico brasileiro movimentou cerca de R$43 bilhões e registrou um
crescimento de 24% em relação ao ano anterior. Aponta ainda, a revista que:
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A estimativa é que o comércio eletrônico tenha gerado mais de 136
milhões de pedidos no último ano, com um valor médio por compra
de R$316. As cinco categorias de mercado que mais geraram
negócios foram viagens e turismo, com 15% das vendas do setor.
Em segundo lugar, os eletrodomésticos responderam por 14%,
seguidos por produtos de informática (11%), cosméticos, perfumaria
e bem-estar (10%) e eletrônicos (10%)5.

Kotler (2000) aponta ainda, que no que se refere ao e-commerce, em razão
de sua natureza e características, como o preço menos elevado, por exemplo, a
grande maioria dos compradores busca um produto físico, o que não descaracteriza
a grande importância do ambiente online na oferta de serviços, que podem
igualmente ser comercializados nas plataformas.

1.2.2 Tipos de E-Commerce
Cada modelo de negócio é dotado de particularidades únicas, que refletem
diretamente como deverá se suceder sua implementação. Muitas empresas, com a
finalidade de atingir seus objetivos, adotam mais de uma espécie de e-commerce.
Uma das maneiras mais conhecidas de classificar os tipos de comércio eletrônico é
quanto à identificação dos agentes envolvidos nas transações.
O business to business (B2B) envolve transações feitas entre pessoas
jurídicas, não físicas, ou seja, são empresas online que comercializam entre si, e
inclui variados tipos de transações, entre elas a venda por atacado, ou ainda,
operações financeiras, como: seguros, títulos, valores mobiliários, crédito comercial
e outros ativos financeiros. Pode-se dizer, ainda, que muitas empresas que atuam
no comércio B2B figuram como intermediárias entre outras empresas que compram
e vendem bens e serviços. Conforme aponta Nakamura (2011), há 3 tipos principais
de portais do B2B, quais sejam:

5

Disponível em: <http://info.abril.com.br/noticias/internet/2015/01/comercio-eletronico-fatura-r-43-bi-eregistra-crescimento-de-26-nas-vendas-em-2014.shtml>. Acesso em 15 de abril de 2015.
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Portal para colaborador (Intranet) trata-se do portal utilizado para
comunicação interna da empresa. Esse tipo de portal é exclusivo aos
colaboradores da instituição e ao grupo das empresas,
disponibilizando o acesso a uma variedade de recursos da rede
interna. Através dessa ferramenta, podemos manter a comunicação
entre os colaboradores, sem importa com local físico onde se
encontram, distância não será empecilho para manter a comunicação
entre os colaboradores. Portal para parceiro (Extranet) foi criado para
manter relacionamento entre as empresas B2B, trata-se de uma rede
que liga a empresa aos seus parceiros de negócios, com objetivo de
incentivar a colaboração e compartilhamento de informação. Portal
de terceiros, define-se como uma intermediação entre varias
instituições de compradores e vendedores. Negociação de
mercadorias e serviços através da Internet, facilitando e incentivando
a compra online (NAKAMURA, 2011, p. 16).

Felipini (2006) assevera que este tipo de negócio tem caminhado
naturalmente no mercado, eis que são grandes as vantagens de sua adoção, entre
elas, podem-se elencar: redução de custos na realização de pedidos e no preço da
matéria-prima utilizada, maior agilidade quando da escolha dos compradores ou
vendedores, maior controle nos processos licitatórios, e ainda, a diminuição dos
erros nesses mesmos processos. Assim, decorridos alguns anos, não haverá mais a
necessidade de classificação em B2B, pois ocorrerá de forma monopolizada nas
operações empresariais.
De acordo dados divulgados pela revista Business Review Brasil, o comércio
eletrônico B2B movimentou no país em 2014 a soma de R$1,5 trilhões, o que
representa um crescimento de 30% ao ano6.
Quando a relação de compra e venda ocorre entre empresa e consumidor,
dá-se o nome de business to consumer (B2C). Nesse tipo de comércio eletrônico, a
operação acontece entre a empresa (business) e o cliente (consumer). São
empresas que atuam oferecendo seus produtos, serviços ou informações ao cliente
final. Lima (2012) afirma nesse sentido que:

6

Disponível em: <http://www.businessreviewbrasil.com.br/tecnologia/1358/Induacutestria-eacuteatraiacuteda-por-ecommerce-B2B>. Acesso em 02 de abril de 2015.

32

Das plataformas em análise, são aquelas com maior expressão no
mercado (ou pelo menos aquelas que mais conhecidas são por parte
dos utilizadores de Internet), existindo um conjunto de desafios
inerentes à adaptação das empresas a esta área de negócio, como
são o caso da necessidade de reestruturação do negócio (as
empresas deverão pensar em estratégias integradas entre online e
offline como forma de potenciar ambos os canais), capacidade de
análise de estatísticas e resultados (muitas empresas estão
formatadas para o funcionamento dos negócios numa vertente muito
tradicional e com métricas específicas desse ambiente), investimento
e actualização constante relativamente a novas tecnologias
(implementar a plataforma não é suficiente, umas vez que os
utilizadores tornam-se cada vez mais exigentes ao nível de
experiência de utilização, o que requer também investimento e
necessidade de frequentes optimizações), canalizar tráfego
qualificado para o site (não basta ter o site online, uma vez que para
os utilizadores o que não é comunicado não existe, pelo menos
numa fase inicial onde não existe afinidade com essa plataforma) e,
finalmente, compromisso (o que é comunicado deve ser cumprido,
desde o processo de encomenda à entrega dos produtos) (LIMA,
2012, p. 21).

Tassabehji (2003) alega que o B2C, apesar de apresentar um crescimento
exponencial no decorrer dos anos, ainda há bastante o que expandir. O Brasil é o
líder, dentre os países da América Latina no que diz respeito ao comércio eletrônico
B2C7, movimentando, no ano de 2012, cerca de R$22,5 bilhões nesse segmento do
mercado online, segundo dados divulgados pela Câmara Brasileira de Comércio
Eletrônico (camara-e.net)8.
Há ainda, o business to government (B2G), que se caracteriza pela troca
online de informações, serviços ou produtos entre empresas e entidades
governamentais. Os serviços mais movimentados nesse ramo são o chamado eprocurement, identificado como o processo de compras eletrônicas. Carlos Eduardo
de Oliveira, bem define o comércio B2G como:
Um sistema de informações interorganizacional com o qual
compradores e vendedores utilizam os mercados eletrônicos para a
realização de uma tomada de preços dinâmica (tais como os leilões
eletrônicos), bem como a troca de informações relativas a preço,
especificações do produto e regras de comércio e transação
(OLIVEIRA, 2013, p.15).

7

Disponível em: <http://www.mercadoecommerce.com.br/brasil-e-lider-latino-americano-em-comercioeletronico-aponta-pesquisa>. Acesso em 02 de abril de 2015.
8
Disponível
em:
<http://www.camara-e.net/2013/03/20/e-commerce-b2c-fatura-r-225-bilhoes-em2012/>. Acesso em 02 de abril de 2015.
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As vantagens de tal modalidade de comércio eletrônico, conforme afirma
Tassabehji (2003), são, principalmente: a facilitação do registro de informações
inerentes a cada produto adquirido pelo governo; logisticamente, a captação de
informações referentes ao pós-negociação, extremamente importantes; uma maior
heterogeneidade de fornecedores, inclusive pequenas e médias empresas que não
teriam a oportunidade de participar se o meio de difusão fosse outro; maior
impessoalidade nos processos; redução exponencial dos custos governamentais;
dentre outros. No Brasil, pode-se citar como exemplo de tal modalidade de comércio
eletrônico, o site comprasnet.gov.br, do governo federal.
Esse modelo consolida o que se chama de e-government, ou governo
eletrônico, que nas palavras de Eduardo Diniz et. al. se firma da seguinte maneira:

O uso estratégico das TICs [tecnologias da informação] como
elemento viabilizador de um novo modelo de gestão pública evoluiu
para o que é hoje chamado de governo eletrônico. Segundo Agune e
Carlos (2005), governo eletrônico pode ser entendido como um
conjunto de ações modernizadoras vinculadas à administração
pública, que começam a ganhar visibilidade no final da década de
1990. Além de ser uma das principais formas de modernização do
Estado, o governo eletrônico está fortemente apoiado numa nova
visão do uso das tecnologias para a prestação de serviços públicos,
mudando a maneira pela qual o governo interage com o cidadão,
empresas e outros governos. Governo eletrônico não se restringe à
simples automação dos processos e disponibilização de serviços
públicos por meio de serviços online na internet (Abranson e Means,
2001), mas na mudança da maneira como o governo, pelo uso da
TIC, atinge os seus objetivos para cumprimento do papel do Estado.
Isso inclui a melhoria dos processos da administração pública,
aumento da eficiência, melhor governança, elaboração e
monitoramento das políticas públicas, integração entre governos, e
democracia eletrônica, representada pelo aumento da transparência,
da participação democrática e accountability dos governos2 (Prado,
2004). Além desses temas, o combate à exclusão digital é abordado
como importante dimensão dos programas de e-governo (Chain et
al., 2004; Ferrer e Santos, 2004) (DINIZ et. al., 2009, p. 3).

A maior empresa de comércio B2G do planeta é a Mastermaq Softwares, que
atua no ramo de emissão de notas fiscais e movimenta bilhões de dólares todos os
anos em sua atividade, atuando na troca de informações com cerca de quinhentas
mil empresas por todo o mundo (DUARTE, 2011).
A modalidade mais antiga de comércio de que se tem noticia é o realizado
entre indivíduos. Quando essa transação ocorre em meio online, nasce o consumer
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to consumer (C2C). As pessoas comercializam produtos novos e usados sem a
necessidade de um intermediador – uma das vantagens dessa modalidade, tendo
como maior expressão no Brasil, o site Mercado Livre, e em âmbito mundial, o Ebay.
As principais desvantagens são as problemáticas envolvidas quando da visibilidade
do produto, ou ainda, a confiabilidade do vendedor. Por isso, muitas vezes, a
presença de um intermediador facilita a transação, principalmente no que diz
respeito à segurança da compra, eis que nesses casos, o vendedor só recebe o
pagamento quando o comprador recebe o produto desejado, ficando o valor retido
com o intermediar até então; além da possibilidade de avaliação posterior da
transação, o que ajuda consideravelmente em futuras compras. Geralmente a
logística nas entregas é realizada pelos Correios aqui no Brasil, e em outros países,
de forma semelhante, como ocorre com o Fedex nos Estados Unidos (NAKAMURA,
2011).
O m-commerce ou também chamado de mobile commerce é um tipo de
comércio eletrônico relativamente atual, que se caracteriza por transações
comerciais através de um dispositivo móvel, como por exemplo, celulares,
smartphones e tablets. Já há algumas plataformas disponibilizadas para possibilitar
o pagamento utilizando dispositivos móveis, como é o caso do aplicativo Scan & Go
do Walmart, em operação em algumas lojas da empresa nos Estados Unidos. No
Brasil, há algumas atividades embrionárias, mas ainda nenhuma que esteja em
prática. Segundo reportagem publicada em 2014 pela Revista Exame 9, um dos
grandes empecilhos para o desenvolvimento do setor no país é a incapacidade atual
da infraestrutura das redes móveis.
Para Tezza, Bornia e Albuquerque (2009):
O mcommerce pode ser classificado como um subconjunto de todas as
transações eletrônicas, tanto na área de business-to-consumer quanto
business-to-business. O comércio eletrônico móvel envolve o uso de
dispositivos de computação móvel na concretização de diferentes tipos de
transações eletrônicas, possibilitando-as de ocorrer em qualquer lugar ou
hora (p. 3).

Pesquisa realizada pela empresa Pay-pal em parceria com a Ipsos
apontavam que a estimativa de movimentação do m-commerce no Brasil no ano de

9

Disponível em: < http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/infraestrutura-de-rede-e-desafio-parao-m-commerce-no-brasil>. Acesso em: 02 de abril de 2015.
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2015 atingiriam um montante de R$81,3 bilhões, um crescimento de cerca de 30%
em relação ao ano de 201410.
É Importante também destacar o papel do t-commerce e do s-commerce
dentro do comércio eletrônico. O primeiro caracteriza-se pelas operações de compra
e venda realizadas através da TV digital para seus espectadores. Artigo publicado
na Revista E-Commerce News destaca que:
Atualmente ainda é um pouco limitado o uso do T-Commerce, pois
são poucos os provedores de TV a cabo e por satélite que
configuraram suas redes para permitir a utilização destes novos
recursos de comércio. O T-Commerce também permite exibir
anúncios segmentados, através do uso de um software intuitivo que
avalia quais são os produtos que provavelmente interessem ao
telespectador, com base em seus programas assistidos, o que torna
este comércio altamente promissor11.

A mesma revista veiculou no final de 2013 uma reportagem12 que informava
que a Sappos, empresa desenvolvedora de aplicativos e TV social, havia colocado à
disposição de aparelhos celulares Android e IOS, uma plataforma que possibilita a
compra

de

produtos

usados

na

TV

pelas

personagens

preferidas

dos

telespectadores, interagindo com grandes emissoras do país, a saber: Globo,
Record e SBT e já com grande adesão por parte do público alvo.
A segunda espécie, o s-commerce é um tipo de comércio eletrônico realizado
através de redes sociais, como o Facebook e o Instagram, por exemplo, com o
objetivo de captar novos clientes e fidelizar os antigos. É a nova tendência que
desponta no mercado. Pesquisa realizada pelo departamento Administração,
Economia e Contabilidade da USP aponta que a modalidade está ganhando cada
vez mais adeptos no Brasil, sobretudo entre os jovens, que vêm nela uma
oportunidade de presentear amigos e familiares de uma maneira mais cômoda, já
que a plataforma permite que o usuário receba informações como datas de
aniversários e presentes que mais combinam com o aniversariante 13.

10

Disponível em: < http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/mobile-commerce-crescera-50-nobrasil-em-2014>. Acesso em: 02 de abril de 2015.
11
Disponível em: < http://ecommercenews.com.br/glossario/o-que-e-t-commerce>. Acesso em: 02 de
abril de 2015.
12
Disponível em: < http://ecommercenews.com.br/noticias/lancamentos/sappos-lanca-aplicativo-de-tcommerce-no-brasil>. Acesso em: 02 de abril de 2015.
13
Disponível
em:
<
http://www5.usp.br/40146/pesquisa-da-fea-mostra-viabilidade-do-socialcommerce-no-brasil/>. Acesso em: 02 de abril de 2015.
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1.3 As Relações Comerciais no Brasil

1.3.1 O Tamanho do mercado brasileiro
De acordo com dados divulgados pela pesquisa IBOBE Nielsen Online 14, no
ano de 2014, cerca de 120,3 milhões de pessoas no Brasil possuem acesso á
internet, um crescimento aproximado de 18% em relação ao ano anterior. Os
internautas concentram-se na faixa etária entre 16 a 34 anos, mas a utilização por
indivíduos de outras idades também é considerável, conforme mostra o gráfico da
Figura 1 apresentado pelo próprio instituto.

Figura 1 – Gráfico que consta o número de indivíduos que utilizam a internet segundo a faixa
etária.
Fonte: NetView, NIELSEN IBOPE 2014
.

No que diz respeito ao número de indivíduos que utilizam a internet para
realizarem compras, a pesquisa Webshoppers (2014) feita pelo E-bit, instituição
responsável pela avaliação de lojas online no país, em parceria com a Câmara
Brasileira de Comércio Eletrônico, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de São Paulo e a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico,
14

Disponível em: <http://www.nielsen.com/br/pt/press-room/2014/Numero-de-pessoas-com-acesso-ainternet-no-Brasil-supera-120-milhoes.html>. Acesso em: 02 de abril de 2015.
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apontou que no ano de 2013 havia no país 51,3 milhões de e-consumidores
atuantes – com previsão de aumento para 63 milhões em 2014, e ainda, que no
decorrer dos anos, há um movimento de enorme crescimento nesse número, como
pode ser percebido pela diagramação feita no estudo representado na Figura 2:

Figura 2 – Diagramação que consta a evolução do número em milhões de e-consumidor que já
fez pelo menos uma compra online.
Fonte: <http:// www.ebitempresa.com.br>

Pode-se perceber na Figura 2 que o aumento de 2009 a 2014 foi na ordem
aproximada de 358%, em números absolutos, significa que 45,5 milhões de pessoas
nesse período de tempo passaram a utilizar a internet para realizar compras.

1.3.2 Os produtos mais comprados
A pesquisa realizada pelo E-bit e seus parceiros, mostrou ainda, que, dentre
as categorias de produtos mais compradas em 2013, estão, em primeiro lugar: Moda
e acessórios, com 18%; seguida por Cosméticos e Perfumaria (Cuidados Pessoais e
saúde), com 16%; Eletrodomésticos, 11%; Livros e assinaturas de revistas, 8%;
Telefonia e Celulares, 7% e Informática, também 7%; seguidos por decoração e
eletrônicos, ambos com 6%; Esporte e lazer com 5% e Brinquedos e Games, com
2%. Para melhor visualização, o gráfico apresentado no estudo pode ser analisado
abaixo na Figura 3.
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Figura 3 – Gráfico Categorias de Produtos mais vendidos (em volumes de
Pedido) no primeiro semestre do ano de 2014.
Fonte: <http:// www.ebitempresa.com.br>

1.3.3 As principais lojas brasileiras

Um estudo divulgado pelo portal e-commercebrasil15, realizado pela
comScore Media Metrix de atividade sobre os usuários da internet no Brasil apontou
que o varejo foi a categoria líder no que diz respeito a visitantes únicos, e ainda,
relacionou os acessos em categorias, constatando que os maiores crescimentos
foram observados no setor de bens de luxo, joias e acessórios, com um aumento de
69% entre dezembro de 2011 e dezembro de 2012, seguido por beleza, moda e
estilo, com um aumento de 53% nesse mesmo período.
A pesquisa apontou ainda, que o site mais visitado foi o Mercado Livre, que
embora tenha raízes argentinas, domina o mercado brasileiro, com 14,3 milhões de
acessos, seguido pelas Lojas Americanas, pertencente ao grupo B2W, com 8,1
milhões; Walmart, com 5,7 milhões; Netshoes com 5,3 milhões, Casas Bahia, com
5,1 milhões; Submarino, também do grupo B2W, com 5 milhões; Magazine Luiza,
com 4,6 milhões, Ponto Frio, com 4 milhões; Extra, com 3,6 milhões; Livrarias
Saraiva, com 3,4 milhões e Dafiti, com 3,3 milhões, como pode ser visto na tabela
divulgada pelo estudo:

15

Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/sites-brasileiros-mais-acessadosecommerce/>. Acesso em: 02 de abril de 2015.
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Figura 4 – Gráfico que mostra o ranking dos site das lojas mais visitados
em dezembro de 2012.
Fonte: <http:// www.emarketer.com.br>

Conforme pode ser observado na Figura 4, o grupo B2W representa uma
grande soma de tais acessos. O grupo, que é composto além das Lojas Americanas
e Submarino, também pelo Shoptime, alcançou, no ano de 2013, o décimo quinto
lugar no âmbito mundial, levando em conta o montante do faturamento das vendas
online16.

1.3.4 Ticket Médio

O Ticket Médio pode ser conceituado como a média de gasto por cliente, e de
acordo com Moretto (2009), o levantamento dessa informação é de extrema

16

Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/brasil-tem-2-entre-50-maiores-varejoonline-mostra-pesquisa/>. Acesso em: 02 de abril de 2015.
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importância, eis que com ela é possível delinear estratégias operacionais e de preço
que a empresa pretende utilizar para alcançar seus objetivos, por exemplo, se
desejar diminuir o preço de um produto, deverá verificar se poderá atender à
demanda gerada pela ação.
De acordo com a pesquisa Webshoppers (2014), aqui já citada, realizada pelo
E-bit e seus parceiros, o ticket médio para o e-commerce no Brasil foi de R$333,40
(trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos) no primeiro semestre de 2014,
em um montante de 48,17 milhões de pedidos realizados. O crescimento percebido
foi de aproximadamente 136% em relação ao mesmo período no ano anterior, 2013.

1.3.5 Mapa do E-commerce no Brasil

O mapa foi produzido a partir de informações obtidas pela pesquisa realizada
pela Conversion, maior empresa brasileira especializada em Search Engine
Optimization (SEO), em que o universo da pesquisa envolveu mais de 100 milhões
de visitas nos doze meses do ano de 2014.
Pode-se observar no mapa representado na Figura 5 que o sudeste
apresentou 72,1% do faturamento, pois nesta região existe o maior número de
visitas, perfazendo um total de 66,7%. A pesquisa destaca também que ocorreu um
faturamento em torno de 39 bilhões de reais.
Como analise da referida pesquisa, destacamos o registro feito no site da
empresa responsável pela pesquisa, onde aponta que os dados são baseados no
comportamento do consumidor, indicando a localização do usuário para métricas
fundamentais para o e-commerce brasileiro como tráfego, receita, taxa de
conversão, ticket médio, dentre outros.
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Figura 5 – Mapa do E-commerce no Brasil, 2014
Fonte: < http://www.conversion.com.br>

Em outra pesquisa Figura 6, realizada em 2015, os dados apontaram um
crescimento significativo no faturamento do e-commerce no Brasil.
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Figura 6 – Mapa do E-commerce no Brasil, 2015
Fonte: 32ª Edição do Relatório E-bit WebShoppers, acesso em 02/12/2015

Ainda no referido site encontramos a seguinte consideração:
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(...) com menos dinheiro, o consumidor opta pela compra mais
consciente, isso explica a leve queda no crescimento de número
pedidos e o aumento significativo do tíquete-médio (13%), fato
que permitiu o crescimento no faturamento do primeiro semestre.
São R$ 18,6 bilhões de reais em 2015 contra R$ 16,1 bilhões de
reais no primeiro semestre de 2014 (Grifos da fonte).

A partir destas pesquisas parciais pode-se perceber que apesar da crise que
vem sendo divulgada pela mídia e agencias de pesquisa no Brasil já no ultimo mês
de 2015, observamos abaixo que desde o ano de 2011, o crescimento é uma
realidade nas transações comerciais pela internet, ou seja, e-commerce no Brasil.

Figura 7 – Mapa das Vendas online (Bens de consumo)
Fonte: 32ª Edição do Relatório E-bit WebShoppers, acesso em 14/01/2016

A partir da 32ª Edição do Relatório E-bit WebShoppers, apresenta detalhes
importante

sobre o comportamento de compra do consumidor durante a crise

econômica.
O comércio eletrônico ainda é um setor muito atrativo na economia
brasileira e acreditamos que ainda existe muito espaço para
crescimento. O mercado ainda continuará apresentando crescimento
em 2016, principalmente pelo aumento das vendas via dispositivos
móveis”, comenta André Ricardo Dias, diretor executivo da E-bit.
(divulgado em 14 de janeiro de 2016)

Para compreender melhor os dados que são produzidos nestas pesquisas, na
Figura 8 consta uma pesquisa apresentada no mesmo site (E-bit) os períodos de
mais visitas e realização de negócios “E-commerce” no Brasil no ano de 2015.
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Figura 8 – Mapa do Consumo por datas do E-commerce no Brasil
Fonte: http://www.profissionaldeecommerce.com.br/tag/brasil/, acesso em 13/01/2016

Na Figura 8 podemos observar que nas datas próximas do natal de 2015, as
vendas passaram dos 7 bilhões de reais, demonstrando assim que o crescimento do
consumo não foi afetado pelo momento econômico que estamos vivenciando.
É importante destacar que as agências de certificações e monitoramentos de
acessos no Brasil vêm divulgando seus relatórios pela internet e seus dados são
compartilhados com diversas agências internacionais e comitês gestores da internet
pelos diversos países.
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2 O DIREITO DO CONSUMIDOR NO BRASIL

2.1 Um Recorte Histórico do Direito do Consumidor

O Direito do Consumidor tem sua origem datada há milênios atrás, mais
precisamente por volta do século XVIII a.C., manifestando-se na Babilônia, no
Código de Hamurabi, que tratava de tópicos relacionados à quantidade, qualidade e
valores de produtos. Tratava, por exemplo, de comissionários e comerciantes em
sua seção V, e ainda, da regulamentação das Tabernas, conforme pode ser
observado em seu artigo 108, in verbis: “108º - Se uma taberneira não aceita trigo
por preço das bebidas a peso, mas toma dinheiro e o preço da bebida é menor do
que o do trigo, deverá ser convencida disto e lançada nágua”17.
Na Índia, o Código de Massu, datado do século XIII a.C. também previa
normas que dispunham acerca desse ramo do Direito, e estabelecia multas,
punições e até mesmo ressarcimento de danos nas hipóteses de adulterações de
produtos, ou para aqueles que entregassem algo ou alguma coisa diversa da
acordada, ou mesmo quando se vendesse o mesmo produto com valores diversos
(QUINTANILHA, 2006).
Meira (1983, p.9), afirma que na Roma Antiga, com a emergência da Lei das
XII Tábuas, em 450 a.C, eventuais dúvidas na aplicação do Direito foram sanadas,
inclusive, referentes ao Direito do Consumidor, conforme preleciona:

Com o surgimento da Lei das XII Tábuas, potenciais dúvidas
inerentes ao sistema jurídico em Roma foram dirimidas. O Direito
Romano estava deixando de ser prioritariamente consuetudinário, e
começava a tornar-se positivado, legitimando-se em leis escritas. Era
a sua grande evolução, acompanhando ainda o caminhar dos fatos
sociais e suas respectivas mudanças.

Na Grécia Antiga, o consumo não era considerado em suas especificidades,
mas acatado, sobretudo por Aristóteles, como uma satisfação das necessidades
vitais do homem. Reporta-se ainda, desse período, que o fornecedor era elevado à
condição de um deus, e o consumidor, a de um animal, conforme destaca Neto
(2010, p.1):
17

Disponível em: <http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/hamurabi.htm>. Acesso em 30 de maio de
2015.
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Enquanto o consumo não era valorizado a fabricação tinha uma
representação mais exaltada na polis, pois consistia no trabalho de
reificação desenvolvido pelo homo faber. O processo de reificação
dos bens duráveis envolve a arte criadora do homem que altera o
reino da natureza e cria, à semelhança de um Deus, as coisas a
partir de determinada substância. Esta atividade do homo faber se
contrapõe a do animal laborans que somente se esforça para o
consumo. Enquanto a tarefa do primeiro é importante para a polis, a
tarefa do segundo é considerada ignóbil. Embora o homo
faber também necessitasse do consumo para suas necessidades
vitais, distinguia-se do animal laborans por seu potencial criativo,
desenvolvendo um daqueles modos de vida dignos do cidadão, já
citados anteriormente.

Na Idade Média - que compreende o período que vai do século X até o século
XV-, consoante ressaltado por Aguiar (2007), os povos bárbaros não possuíam um
parâmetro em suas organizações políticas, administrativas ou comerciais, o que
dificultava a generalização de suas características, contudo, apreende-se que sua
configuração dava-se em torno dos clãs, com práticas políticas bem rudimentares,
assim como a distribuição funcional. Eram povos nômades, que se concentravam
em uma economia agropastoril, não possuindo a noção de propriedade privada.
No que tange aos senhores feudais, destaca-se que a produção era para
satisfazer o consumo local, ou seja, não eram produzidos bens com o objetivo de
serem realizadas práticas comerciais, o que ocasionou no quase desaparecimento
destas nesse período, se restringindo a poucas ocasiões, e controladas
veementemente pela Igreja, que punia severamente o oferecimento de produtos com
a qualidade inferior, por exemplo.
É a partir do século XV, com o advento do mercantilismo, enquanto nova
ordem econômica, que surge a ideia de riqueza, e com esta, o Estado independente,
em que os indivíduos abriam mão de parte de suas liberdades individuais em prol de
seu funcionamento, da paz social. Neto (2010) pontua, que com o surgimento das
desigualdades e do capitalismo no mundo industrializado, é que de fato surge a
Tutela do Consumidor.
Com a eclosão da Revolução Industrial emergiu a necessidade de regular as
novas relações consumeristas que foram surgindo, mais complexas, frente ao
quadro social que se apresentava no mundo, em vista da afirmação da mão de obra
assalariada, o que aumentava o poder de consumo da população (SAAD, 2006).
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Grande marco no que diz respeito ao Direito do Consumidor é a Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão, pactuada na França, em decorrência da
Revolução Francesa, na data de 26 de agosto de 1789, que assevera a importância
de conceber o consumidor, antes de tudo, como cidadão, titular de direitos
individuais e inerentes à Dignidade da Pessoa Humana. Nesse sentido, afirma
Oliveira (2010), que tal instrumento normativo consiste na base de formulação da
legislação superveniente advindas do Estado.
Em 1890 nos Estados Unidos, a Lei Sherman, mais conhecida como Lei
Antitruste, representa o marco inicial da defesa do consumidor no país. Em 1981,
nasceu um movimento de resguardo aos Direitos do Consumidor, com a New York
Consumer`s League, que atualmente recebe o nome de Consumer’s Union, que tem
o condão de conscientizar os consumidores a respeito de seus Direitos. A Liga tinha
por objetivo o ataque - por meio de boicotes - às indústrias que não respeitassem
também os Direitos dos trabalhadores, explorando, por exemplo, crianças, mulheres
e idosos. Nesse sentido, afirma Nunes (2012, p.42):
Sabe-se, é verdade, que a consciência social e cultural da defesa do
consumidor mesmo nos Estados Unidos ganhou fôlego maior a partir
dos anos 1960. Especialmente com o surgimento das associações
dos consumidores com Ralf Nader. Ou seja, o verdadeiro movimento
consumerista (como se costuma chamar) começou para valer na
segunda metade do século XX. Mas é importante atentarmos para
essa preocupação existente já no século XIX com a questão do
mercado de consumo, no país mais poderoso do mundo.

Em 1962, o presidente americano John Kennedy levou ao Congresso a
importância da defesa ao consumidor, pontuando que os bens e serviços colocados
em circulação deveriam ter qualidade, a ponto de oferecer ao consumidor, a
prerrogativa da escolha sadia; que o consumidor deveria ser ouvido no que diz
respeito à tomada de decisões do Estado; que deveria ser informado sobre todas as
condições de fornecimento de um produto ou serviço; e ainda, teria direito a preços
justos (SOUZA, 1996).
Em 1969 a ONU se debruçou sobre o tema na Declaração das Nações
Unidas acerca do progresso e desenvolvimento social, e asseverando em seu artigo
10º:
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a) Garantia do direito ao trabalho a todos os níveis e do direito de
todos a constituir sindicatos e associações de trabalhadores e à
negociação colectiva; promoção do pleno emprego produtivo e
eliminação do desemprego e do subemprego; criação de condições
de trabalho justas e favoráveis para todos, incluindo a melhoria das
condições de higiene e segurança; garantia de uma remuneração
justa do trabalho sem qualquer discriminação, bem como de um
salário mínimo suficientemente elevado para assegurar um nível de
vida digno; protecção dos consumidores.

O mesmo órgão tratou do assunto novamente em 1985, conforme destaca
Paula Santos de Abreu:
Finalmente em 1985, a Assembléia Geral da ONU editou a resolução
n. 39/248 de 10/04/1985 sobre a proteção ao consumidor,
positivando o princípio da vulnerabilidade no plano internacional. As
diretrizes constituíam um modelo abrangente descrevendo oito áreas
de atuação para os Estados a fim de prover proteção ao consumidor.
Dentre elas: a) proteção dos consumidores diante dos riscos para
sua saúde e segurança, b) promoção e proteção dos interesses
econômicos dos consumidores, c) acesso dos consumidores a uma
informação adequada, d) educação do consumidor, e) possibilidade
de compensação em caso de danos, f) liberdade de formar grupos e
outras organizações de consumidores e a oportunidade destas
apresentarem suas visões nos processos decisórios que as afetem.
Estas diretrizes forneceram um importante conjunto de objetivos
básicos
internacionalmente
reconhecidos,
desenhados
especialmente para os países em desenvolvimento a fim de ajudá-los
a estruturar e fortalecer suas políticas de proteção ao consumidor
(ABREU, 2005, p. 3).

A autora põe em evidência, ainda, várias outras normas de proteção ao
consumidor que emergiram no âmbito internacional, como por exemplo, o Tratado
de Roma, a Cimeira de Paris em 1972, o Ato Único Europeu em 1987, o Tratado de
Maastricht, o Tratado de Amsterdã em 1997, o North American Free Trade
Agreement de 1993. No MERCOSUL, ainda enumera o Tratado de Assunção de
1991, o Protocolo de Las Neñas de 1995, o Protocolo de Ouro Preto também de
1995, o Protocolo de Santa Maria, de 1996, dos quais o Brasil é signatário.
No Brasil, o Direito do Consumidor é considerado Direito Fundamental,
positivado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu
artigo 5º, XXXII, que assevera: “XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor;” (BRASIL, 1988). Contudo, muito antes da promulgação da
Carta Magna, ainda na era colonial, já havia manifestações de proteção ao
consumidor no país, que se caracterizavam pelas leis portuguesas, que eram aqui
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aplicadas até que as nacionais fossem construídas. Exemplo disso eram as
Ordenações Filipinas, também chamadas de Ordenações do Reino de Portugal,
promulgadas em 1603 pelo Rei Filipe I, que estiveram em vigor até 1830 - algumas
normas contidas nelas vigoraram aqui até a publicação do Código Civil de 1916 -, e
previam até a pena de morte para quem adulterasse as características dos produtos
e mercadorias (TEIXEIRA, 2009).
Havia ainda, normas que indiretamente tratavam do assunto, como é o caso
do Decreto 22.626 de 07 de abril de 193318, e que encontra-se em vigor até hoje,
resguardando as relações contratuais com incidência de juros. Ou ainda, o Decreto
869 de 18 de novembro de 193819, não revogado de maneira expressa, mas
tacitamente pela Lei 1.521 de 26 de dezembro de 195120; destaca-se ainda a Lei
4.137 de 10 de setembro de 196221, que tratava sobre a repressão e o abuso do
poder econômico, e já foi revogada.

Na década de 1960 desponta-se a Lei

Delegada nº 4 de 26 de setembro de 1962, que versava sobre a intervenção no
domínio econômico para assegurar a livre distribuição de produtos necessários ao
consumo do povo22.
Grinover et. al. (2007) afirma que na Constituição dos Estados Unidos do
Brasil de 1934, havia uma certa preocupação com o tema, especialmente em seus
artigos 115 a 117, este último, inclusive, positivando a proibição da usura - cobrança
de juros abusivos - , contudo, é apenas a partir da década de 1970, no entanto, que
se pode perceber uma real preocupação nacional no que diz respeito à positivação
de normas no tangente à defesa do consumidor. Destaca-se nesse período, a
apresentação, em 3 de maio de 1971, do Projeto de Lei de número 70, de autoria do
Deputado Federal Nina Ribeiro, da Arena/GB, que objetivava a criação de um
Conselho de Defesa do Consumidor, que porém, foi rejeitada pela Mesa Diretora da

18

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d22626.htm>. Acesso em 18 de maio
de 2015.
19
Disponível
em:
<
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-869-18novembro-1938-350746-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 18 de maio de 2015.
20
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/L1521.htm>. Acesso em 18 de maio de
2015.
21
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4137.htm>. Acesso em 18 de
maio de 2015.
22
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ldl/ldl04.htm>. Acesso em 18 de maio de
2015.
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Câmara dos Deputados em 06 de agosto de 1971, conforme dados disponibilizados
pela Câmara23.
Afirma Nunes (2012) que data também desta década a criação do primeiro
PROCON, no estado de São Paulo, em 1976, com o nome de Grupo Executivo de
proteção ao Consumidor, e ainda, da mesma década, a Associação de Defesa do
Consumidor em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Na década de 1980, também em
São Paulo, cria-se o IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor, em 1987. Nesse
sentido, afirma o site do Instituto:

O Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - é uma
associação de consumidores fundada em 1987. Não possui fins
lucrativos. É independente de empresas, governos ou partidos
políticos. Os recursos financeiros para o desenvolvimento de suas
atividades têm sua origem nas contribuições dadas pelos seus
associados, na vendas de assinaturas da Revista do Idec e outras
publicações, além da realização de cursos. O Idec também
desenvolve projetos que recebem recursos de organismos públicos e
fundações independentes. Esse apoio não compromete a
independência do Instituto. O Idec é membro pleno da Consumers
International, uma federação que congrega mais de 250 associações
de consumidores que operam no mundo todo. O Instituto faz parte
do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor criado para fortalecer o movimento dos consumidores no Brasil - e
da Abong
(Associação
Brasileira
de
Organizações NãoGovernamentais). O Idec também participa de diversas redes
temáticas nacionais e internacionais24.

Promulga-se em 24 de julho de 1985 a Lei 7.34725, que Disciplina a ação civil
pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor,
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, em
vigor atualmente em sua parcialidade.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) apenas foi promulgado em 11 de
setembro de 1990, entrando em vigor no ano seguinte, em 11 de março de 1991,
sendo até então, aplicado no prisma consumerista, as disposições do Código Civil
de 1916, conforme aponta Neto (2012):

23

Disponível
em:
<
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=170997>. Acesso em 18
de maio de 2015.
24
Disponível em: < http://www.idec.org.br/o-idec/o-que-e>. Acesso em: 20 de maio de 2015.
25
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm>. Acesso em 20 de maio de
2015.
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(..) durante praticamente o século inteiro, no Brasil, acabamos
aplicando às relações de consumo a lei civil para resolver os
problemas que surgiram e, por isso, o fizemos de forma equivocada.
Esses equívocos remanesceram na nossa formação jurídica, ficaram
na nossa memória influindo na maneira como enxergamos as
relações de consumo, e, atualmente, temos toda sorte de
dificuldades para interpretar e compreender um texto que é bastante
enxuto, curto, que diz respeito a um novo corte feito no sistema
jurídico, e que regula especificamente as relações que envolvem os
consumidores e os fornecedores (p. 42).

Salienta Cavalieri Filho (2012), que no Código Civil de 1916, a prevalência era
do chamado pacta sunt servanda, ou seja, o contrato era a lei válida nas relações
pactuadas entre as partes da relação de consumo, observando a autonomia das
vontades. Atualmente, com o CDC, observa-se também os contratos de adesão,
frutos da produção em massa fordista, onde viu-se diante da necessidade de
estabelecer contratos pré-estabelecidos, válidos para todos os consumidores, nos
quais a vontade deste não é imperativa, eis que ou aceita-o em sua totalidade, ou
rejeita-o também por inteiro. Válido asseverar que esta espécie contratual é
utilizada, inclusive, nas relações contratuais no mercado virtual.
Importante salientar que, em janeiro de 2007 foi entregue ao Ministério da
Justiça o Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, elaborado por
iniciativa do Instituto Brasileiro de Processo Civil e diversos acadêmicos e juristas,
que juntamente com outros anteprojetos incentivou a propositura do projeto de lei
5.139 em 2009, do Poder Executivo, consubstanciado por uma comissão composta
por Ada Pellegrini Grinover e outros nomes importantes do Direito nacional, com o
objetivo de formular nova lei de ação civil pública. Com tramitação no Senado e na
Câmara dos Deputados, sendo rejeitado pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) desta última Casa Legislativa, decisão esta que foi alvo de recurso
interposto por alguns deputados, com o intuito de submetê-lo ao plenário, porém, até
a presente data não foi apreciado (LIMA, 2015).

2.2 O Código de Defesa do Consumidor no Contexto do Ordenamento Jurídico
Brasileiro

O Código de Defesa do Consumidor foi aprovado em 1990, sob a Lei 8.078 e
tem como escopo a proteção de vulneráveis. Seu início deu-se em razão do artigo
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48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição
Federal de 1988, que assim dispõe: “Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento
e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do
consumidor”. Formou-se então uma comissão para elaboração de um anteprojeto de
lei e tratar do assunto constituindo a nova norma, cuja coordenação ficou a cargo de
Ada Pellegrini Grinover, seguida de Daniel Roberto Fink, José Geraldo Brito
Filomeno, Kazuo Watanabe e Zelmo Denari, com a participação de Antônio Herman
de Vasconcellos e Benjamin, Eliana Cáceres, Marcelo Gomes Sodré, Mariângela
Sarrubo, Nelson Néri Júnior e Régis Rodrigues Bonvicino (TARTUCE, 2011).
Enquanto norma vigente, o Código de Defesa do Consumidor situa-se na
especialidade, segunda parte da isonomia prevista na Constituição Federal de 1988
em seu artigo 5º, caput, que afirma: “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 (...)”. Ademais, ressalta-se que o código consumerista
revela-se norma em conformidade com a realidade contemporânea da pósmodernidade jurídica. Afirma Bittar (2008), que
A expressão ‘pós-modernidade’ batiza um contexto sócio-histórico
particular, que se funda na base de reflexões críticas acerca do
esgotamento dos paradigmas instituídos e construídos pela
modernidade ocidental. A expressão é polêmica e não gera
unanimidades, assim como seu uso não somente é contestado como
também se associa a diversas reações ou a concepções divergentes.
A literatura a respeito do tema é pródiga, mas as interpretações do
fenômeno são as mais divergentes. Ademais, outras expressões já
foram indicadas para designar este status quo, com suas diversas
projeções sobre a vida humana, dentre elas ‘supermodernidade’
(Georges Balandier) e ‘modernidade reflexiva’ (Ulrich Beck), sem
lograr o mesmo êxito ou o mesmo emprego expandido na literatura
especializada (p. 1).

Nesse sentido, afirma Tartuce (2011), que tal período tem como marco inicial
o ano de 1968, quando emerge uma gama de movimentos e protestos em prol da
liberdade e outros valores sociais em todo o mundo. Dentro da organização e
desenvolvimento de tal movimento, pode-se observar o nascimento de uma
preocupação social que refletiu nas leis contemporâneas supervenientes, é o caso
do nosso Código de Defesa do Consumidor. Nota-se que a pós-modernidade traz
uma superação parcial da modernidade, e não total, até mesmo porque a expressão
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‘moderno’ faz parte de uma construção morfológica do termo. A ideia da nova
configuração é a revisão, reinterpretação de conceitos, e não sua superação, como
pode-se equivocadamente pensar. Assim, as antigas camadas são remodeladas,
reestruturadas, mantendo, na maioria das vezes, seus princípios basilares, suas
raízes. É justamente esse processo que vem acontecendo com o Direito, a oferta de
uma nova perspectiva sobre conceitos pré-existentes. A pós-modernidade pode ser
encarada como uma remodelação das premissas da razão pura, com a análise de
conceitos antes refutados por ela, a modernidade engessada. É nesse sentido que
aponta Hilton Japiassu:

Diria que a chamada "pós-modernidade" aparece como uma espécie
de Renascimento dos ideais banidos e cassados por nossa
modernidade racionalizadora. Esta modernidade teria terminado a
partir do momento em que não podemos mais falar da história como
algo de unitário e quando morre o mito do Progresso. É a
emergência desses ideais que seria responsável por toda uma onda
de comportamentos e de atitudes irracionais e desencantados em
relação à política e pelo crescimento do ceticismo face aos valores
fundamentais da modernidade. Estaríamos dando Adeus à
modernidade, à Razão (Feyerabend)? Quem acredita ainda que
"todo real é racional e que todo real é racional"(Hegel)? Que
esperança podemos depositar no projeto da Razão emancipada,
quando sabemos que orientou-se para a instrumentalidade e a
simples produtividade? Que projeto de felicidade pessoal pode
proporcionar-nos
um
mundo
crescentemente
racionalizado, calculador e burocratizado, que coloca no centro de
tudo o econômico, entendido apenas como o financeiro submetido ao
jogo cego do mercado? Como pode o homem ser feliz no interior
da lógica do sistema, onde só tem valor o que funciona segundo
previsões, onde seus desejos, suas paixões, necessidades e
aspirações
passam
a
ser
racionalmente administrados e
manipulados pela lógica da eficácia econômica que o reduz ao papel
de simples consumidor?

Dessa maneira, infere-se que o presente Código de Defesa do Consumidor
figura como norma jurídica pós-moderna, atuando de maneira a rever conceitos
antigos inerentes ao Direito Privado, como por exemplo, a prescrição, o contrato e a
responsabilidade civil.
O Direito visto sob a ótica da pós-modernidade pode ser observado de acordo
com vários fatores. Em princípio, há de se citar a globalização, sendo esta
entendida, nas palavras de Sousa (2011),
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(...) de acordo com os autores contemporâneos, recebeu vários
significados, que entre as suas mais variadas expressões, objetivam
expressar um mundo sem fronteiras, que possibilite uma economia
global para os mercados internos já saturados, visando sobremaneira
aproximar as nações umas das outras, tudo isto, associado a
expansão do capitalismo no mundo. Associado a este conceito, temse ainda como definição do termo globalização, segundo a doutrina
majoritária, a explosão de valores de um povo, englobando
alterações no seu modo de ser, agir e pensar (p. 3).

Apreende-se, portanto, que a ideia de globalização remete à uma ideia de
unidade mundial, de uma concepção que leve em consideração um parâmetro
universal para as ciências e para o comportamento dos indivíduos. Atualmente,
ouve-se falar em vários segmentos unificados: mercado, economia, linguagem, e até
mesmo em Direito. É a aproximação entre o oriente e o ocidente. Tal constatação
reflete de maneira indireta no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente quando
se trata da defesa do consumidor, prevendo o CDC em seu artigo 7º a utilização do
Direito Comparado, como é o caso dos tratados e convenções internacionais dos
quais o Brasil é signatário, a saber:
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros
decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o
Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas
competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do
direito, analogia, costumes e equidade (BRASIL, 1990).

No que diz respeito a essa nova unidade mundial, afirma Tartuce (2011),
lançando mão dos ensinamentos de Erick Jayme (2005), que não mais os Estados
seriam os responsáveis únicos pela garantia das liberdades individuais e da
proteção à dignidade da pessoa humana, também inserindo nesse contexto os
mercados, de forma que as regras de concorrência é que acabariam por determinar
a vida e o comportamento dos indivíduos. É, contudo, imprescindível, que ao se
pensar em uma ideia de unificação, devem-se levar em consideração as
particularidades de cada um, de maneira que seja protegida e resguardada a
personalidade individual. É assim que surge a proteção ao consumidor, como
instrumento de proteção ao consumidor em detrimento do grande mercado.
Ainda no que tange à pós-modernidade jurídica, é necessário analisar
também é a existência de cada vez mais sujeitos nas relações jurídicas, sujeitos
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detentores de direitos e obrigações cada vez mais diversas, que devem submeter-se
a cada vez mais instrumentos legislativos. No que diz respeito a este último, é o que
Ricardo Luis Lorenzetti (2009) chama de “Big Bang Legislativo”. Nas palavras de
Vieira e Madrid (2011):
A sociedade brasileira encontra-se na “era da desordem”3 ,
ocorrendo um verdadeiro big bang legislativo, a cada dia saem mais
– e mais – leis que causam uma verdadeira confusão na cabeça do
operador, pois, os avanços da sociedade demandam cada vez mais
regulamentação por parte de nosso legislador. Sendo assim, é
conferido ao interprete e aplicador do direito – juiz – amplo campo de
debates, campo este que é baseado na teoria democrática do
discurso jurídico que põe a aqueles vários pontos de vista no
momento da decisão. Neste amplo campo de debates, o juiz tem o
dever de julgar, apreciar provas, resolver os problemas dentro do
processo e em visão mais extensa, resolver os problemas de toda
uma sociedade já que o Estado assumiu para si a condição de
substituto das partes na solução dos litígios. No entanto, a
substitutividade estatal deve ser feita de forma justa. Tal forma está
estampada no Livre Convencimento Motivado, uma vez que este dá
ao juiz o poder do julgamento livre com a condição da exposição dos
motivos fundantes na sentença (p. 1).

Tartuce (2011) aponta que se convive no ordenamento jurídico brasileiro com
mais de quarenta mil leis, o que causa, não raro, uma confusão sem precedentes ao
aplicador do Direito que tem de aplica-las em casa caso concreto. Tal fato ocorre
também no que diz respeito à tutela jurídica dos consumidores, residindo dúvidas
em qual norma aplicar nesse contexto.
No que diz respeito aos sujeitos nessa nova configuração pós-moderna,
observa-se haver um pluralismo, de forma que busca-se tutelar, especialmente
aqueles considerados vulneráveis, como pode-se ver na análise o artigo 1º, III da
Constituição Federal de 1988, in verbis: “Art. 1º A República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...)III - a
dignidade da pessoa humana; (...)” (BRASIL, 1988). Trata o referido dispositivo de
sujeitos como os próprios consumidores, trabalhadores, crianças e adolescentes,
jovens, idosos, índios, mulheres, deficientes, negros, dentre outros.
Além desses sujeitos, busca-se ainda, tutelar valores, que orbitam a
dignidade da pessoa humana, conforme aponta Bittar (2010):
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A bandeira dos direitos humanos é hasteada no cume dos valores
sociais, e torna-se a mais importante referência dos direitos para a
sociedade como u m todo, até mesmo um porto seguro para as
ambições sócio-políticas e o termômetro dos regimes democráticos e
antidemocráticos. D e fato: "Segundo Erik Jaime (Jayme, 1995, p.
36), as características, os elementos da cultura pós-moderna no
Direito seriam: o pluralismo, a comunicação, a narração, o que
Jayme denomina de le retour des sentiments, sendo o leitmotive da
pós-modernidade a valorização dos Direitos Humanos " (Marques, A
crise cientifica do direito na pós-modernidade e seus reflexos na
pesquisa. Arquivos do Ministério da justiça, 1998, p. 54) (p. 518).

Afirma-se, portanto, que em decorrência desse pluralismo, existe uma
opulência de proteção legislativa na pós-modernidade, o que acaba dando margem
ao surgimento de conflitos na aplicação dessas normas, conflitos esses que tendem
a ser dirimidos com uma interpretação estendida da Norma Constitucional, eis que
instrumento maior em um ordenamento jurídico. Afirma Leite (2014):

Em decorrência do pluralismo pós-moderno ocorrem colisões entre
direitos que devem ser resolvidas por interpretação da norma
constitucional com base na principiologia da tutela fundamental. É
característico da pós-modernidade o duplo sentido das coisas
ou double sense e nesse contexto a dualidade e o paradoxo chocam
a visão maniqueísta que sempre imperou no Direito onde sempre
haverá um vitorioso e um derrotado nas demandas judiciais. Há um
diálogo das fontes e há hipercomplexidade. O caos contemporâneo
conforme bem relata Lorenzetti que aponta a desordem onde em
síntese, pode ser identificada pelos seguintes aspectos: a)
enfraquecimento das fronteiras entre as esferas do público e do
privado; b) pluralidade das fontes seja no Direito Público ou no
Direito Privado; c) proliferação dos conceitos jurídicos
indeterminados (as famosas cláusulas gerais); d) existência de um
sistema aberto, sendo possível uma extensa variação de
julgamentos; e) grande abertura para o intérprete estabelecer e
reconstruir a sua coerência; f) mudanças constantes de posições,
tanto legislativas como jurisprudenciais; g) necessidade de
adequação das fontes uma às outras; h) exigência de pautas
mínimas de correção para a interpretação jurídica (p. 1).

Os Direitos Humanos são divididos em três grandes gerações: a primeira, que
diz respeito aos direitos de liberdade; os de segunda geração aos direitos de
igualdade; e os de terceira geração, inerentes à fraternidade. Todos eles nascidos
da Revolução Francesa. Explica Torrano (2014):
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A primeira geração seria os direitos de liberdade, individuais, civis e
políticos. Ou seja, um direito vocacionado às prestações negativas,
abstendo-se o Estado (dever de proteger a esfera de autonomia do
indivíduo). É possível também um papel ativo desses mesmos
direitos, como lembra André de Carvalho RAMOS, "pois há de se
exigir ações do estado para garantia da segurança pública,
administração da justiça, entre outras". Por conseguinte, a segunda
geração consiste nos direitos voltados à igualdade (econômicos,
sociais e culturais - próprios de um vigoroso papel ativo do Estado).
Nestes, podemos identificar duas espécies, com base na doutrina de
André de Carvalho RAMOS, assim: (i) direitos sociais
essencialmente prestacionais, bem conhecidos por todos (ex.: pedido
de medicamentos a favor de um necessitado), e (ii) os direitos
sociais de abstenção (ou de defesa), com os quais o Estado deve se
abster de interferir de modo indevido (ex.: liberdade de associação
sindical; direito de greve...). E, para ficar claro, a terceira
geração trata dos direitos de titularidade da comunidade (direitos de
solidariedade/fraternidade). Exemplo singelo é o meio ambiente,
na famosa indagação de Mauro CAPPELLETTI: "A quem pertence a
titularidade do ar que eu respiro?" (p. 1).

O Código de Defesa do Consumidor enquadra-se em todas as referidas
dimensões, contudo, aproxima-se com mais verossimilhança dos direitos de terceira
dimensão, eis que a proteção consumerista tem como escopo a pacificação social,
com vistas ao equilíbrio das relações entre fornecedores e consumidores.
Há, atualmente, quem defenda a existência de outras duas dimensões de
direitos. A quarta dimensão se consubstanciaria na proteção ao patrimônio genético,
incidindo aí a intimidade biológica, e ainda, a quinta geração diz respeito ao mundo
digital, com a incidência do Direito Eletrônico ou Cibernético. Ressalta-se que o
Direito do Consumidor também pode abranger essas duas últimas dimensões.
Afirma Camillo (2012):
A classificação tripartite é clássica na doutrina, embora haja doutrinadores
pátrios e estrangeiros que já anunciam uma quarta e até mesmo em uma
quinta dimensão desses direitos. Paulo Bonavides defende a ideia de
globalização dos direitos fundamentais, com a quarta dimensão sendo
composta pelo direito à democracia, ao pluralismo e à informação. Da mesma
forma, aponta nessa direção a doutrina alienígena, com o italiano Norberto
Bobbio, em sua obra Era dos Direitos . Além disso, Augusto Zimmermann
vislumbra uma quinta dimensão dos direitos fundamentais: os direitos
inerentes ao ciberespaço, resultado do grande e rápido desenvolvimento da
internet e do crescente acesso a esta realidade virtual (p. 1).

O CDC é considerado pela doutrina como uma norma de caráter
principiológico, em face da previsão constitucional do mesmo, em seu já citado
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artigo 5º, XXXII. Atribui-se a ele, inclusive, uma ordem pública e de interesse social,
geral e principiológica, de forma que, no ordenamento jurídico brasileiro, prevalece
em detrimento das demais normas especiais anteriores em eventuais conflitos.
Exemplo disso é a prevalência do CDC sobre as chamadas leis especiais
setorizadas, que tratam do transporte, automóveis, alimentos, dentre outros. Assim,
diz-se que o Código Consumerista tem eficácia supralegal, o que é equivalente a
dizer que, em um prisma hierárquico, encontra-se entre a Constituição Federal e as
leis ordinárias. É a representação da pirâmide concebida por Hans Kelsen. É o que
afirma Abílio e Silva (2013): “existe atualmente no direito brasileiro uma nova
espécie normativa, qual seja a norma supralegal, que ocupa lugar incomum situado
entre o texto constitucional e as normas infraconstitucionais”.
Assim, consta que mesmo normas internacionais, que não possuam status de
supralegalidade, pois não dizem respeito a direitos humanos, conforme prevê o
artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, incluído peça Emenda Constitucional
nº 45 de 2004, a saber: “§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais”. Não possuindo o caráter supralegal, portanto, o CDC
prevalece sobre tais espécies normativas. É o caso, por exemplo, da Convenção de
Varsóvia e da Convenção de Montreal, que versam sobre a tarifação de indenização
no transporte aéreo internacional, o que vai de encontro ao artigo 6º, VI do CDC, que
prevê o princípio da reparação integral dos danos: “VI - a efetiva prevenção e
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”, proibindo
a indenização em desfavor do consumidor, e, portanto, sendo aplicada em
detrimentos daqueles tratados internacionais (TARTUCE, 2012). Já discutiu,
inclusive, o STF acerca do apreendido:
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS MORAIS DECORRENTES
DE ATRASO OCORRIDO EM VOO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. O princípio
da defesa do consumidor se aplica a todo o capítulo constitucional da
atividade econômica. 2. Afastam-se as normas especiais do Código
Brasileiro da Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia quando
implicarem retrocesso social ou vilipêndio aos direitos assegurados
pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. Não cabe discutir, na
instância extraordinária, sobre a correta aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ou sobre a incidência, no caso concreto, de
específicas normas de consumo veiculadas em legislação especial
sobre o transporte aéreo internacional. Ofensa indireta
à Constituição de República. 4. Recurso não conhecido26.

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCOS
INERENTES À ATIVIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA
283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. 1. A
jurisprudência dominante desta Corte Superior se orienta no sentido
de prevalência das normas do CDC, em detrimento das Convenções
Internacionais, como a Convenção de Montreal precedida pela
Convenção de Varsóvia, aos casos de atraso de voo, em transporte
aéreo internacional. 2. O Tribunal de origem fundamentou sua
decisão na responsabilidade objetiva da empresa aérea, tendo em
vista que os riscos são inerentes à própria atividade desenvolvida,
não podendo ser reconhecido o caso fortuito como causa excludente
da responsabilização. Tais argumentos, porém, não foram atacados
pela agravante, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 283
do STF. 3. No que concerne à caracterização do dissenso pretoriano
para redução do quantum indenizatório, impende ressaltar que as
circunstâncias que levam o Tribunal de origem a fixar o valor da
indenização por danos morais são de caráter personalíssimo e levam
em conta questões subjetivas, o que dificulta ou mesmo impossibilita
a comparação, de forma objetiva, para efeito de configuração da
divergência, com outras decisões assemelhadas. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento27.

26

Disponível em: < http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14715120/recurso-extraordinario-re351750-rj>. Acesso em: 29 de maio de 2015.
27
Disponível em: <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/17577098/agravo-regimental-no-agravo-deinstrumento-agrg-no-ag-1343941-rj-2010-0156589-0/relatorio-e-voto-17577100>. Acesso em 03 de
junho de 2015.
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Determinada a ótica sob a qual é vista o Código de Defesa do Consumidor
dentro do ordenamento jurídico brasileiro, importante se faz destacar a chamada
Teoria do Diálogo das Fontes, tema de suma importância para a compreensão da
interação entre os CDC e as demais normas legais vigentes. Afirma Tartuce (2012)
que entre os anos de 1990 – publicação do CDC -, e o ano de 2002, quando da
entrada em vigor do novo Código Civil, o Direito Consumerista era visto como um
microssistema autossuficiente e autônomo, isolado das demais normas. Portanto,
havendo uma relação de consumo, aplicar-se-ia o CDC e não o Código Civil, ao
revés, identificada uma relação civil, aplicar-se-ia o Código Civil e não o CDC. Com a
emergência do Código Civil de 2002, entretanto, e da Teoria do Diálogo das Fontes,
tal aplicação foi superada.
Segundo Patrícia Monteiro (2014), A Teoria do Diálogo das Fontes surgiu com
os trabalhos de Erik Jayme, na Universidade de Heldberg, na Alemanha, foi
apresentada em 1995 em Haia, Holanda, e trazida para o Brasil por Claudia Lima
Marques, discípula de Jayme e professora da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Assevera ainda, que a base da Teoria é a de que as normas jurídicas não se
excluem, muito pelo contrário, se complementam. Nesse sentido, aponta a própria
Claudia Lima Marques (2004):
Na pluralidade de leis ou fontes existentes ou coexistentes no
mesmo ordenamento jurídico, ao mesmo tempo, que possuem
campos de aplicação ora coincidentes ora não coincidentes, os
critérios tradicionais da solução dos conflitos de leis no tempo (Direito
Intertemporal) 4 encontram seus limites. Isto ocorre porque
pressupõe a retirada de uma das leis ( a anterior, a geral e a de
hierarquia inferior) do sistema, daí propor Erik Jayme o caminho do
‘diálogo das fontes’, para a superação das eventuais antinomias
aparentes existentes entre o CDC e o CC/2002.

O próprio Código de Defesa do Consumidor prevê, em seu artigo 7º a
interação legislativa, a saber:
Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros
decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o
Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de
regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas
competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do
direito, analogia, costumes e equidade (BRASIL, 1990).
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Assim, apreende-se que a norma mais favorável ao consumidor pode
encontra-se fora do CDC, podendo, aliás, devendo, mesmo assim, ser aplicada, em
decorrência da citada teoria. A justificativa para tal possibilidade encontra
fundamento no atual momento legislativo do Brasil, vale dizer, o chamado Big Bing
legislativo aqui já discorrido. O Diálogo das Fontes surge como norte na aplicação
dessa enorme gama de instrumentos normativos, adequando o Direito à realidade
pós-moderna que se destaca.
Conforme ensina Marques (2004), há um diálogo entre as fontes, de forma
que se torna possível a aplicação concomitante de duas normas, ao mesmo tempo,
e ao mesmo caso, tanto de forma complementar como subsidiária. Assim,
estabelece-se uma composição do litígio que seja aberta, flexível, que busca a
proteção ao mais vulnerável. É uma aplicação coerente das leis de Direito Privado,
chamada Coerência Derivada ou Restaurada, que busca uma coerência mais eficaz,
seja hierárquica ou funcional do sistema legal, de modo a evitar a antinomia. Nesse
sentido, pontua a autora:
Aceite-se ou não a pós-modernidade, a verdade é que, na sociedade
complexa atual, com a descodificação, a tópica e a
microrecodificação (como a do CDC)98 trazendo uma forte
pluralidade de leis ou fontes, a doutrina atualizada está à procura de
uma harmonia ou coordenação entre estas diversas normas do
ordenamento jurídico (concebido como sistema). É a denominada
“coerência derivada ou restaurada” (“cohérence dérivée ou
restaurée”),100 que procura uma eficiência não só hierárquica, mas
funcional do sistema plural e complexo de nosso direito
contemporâneo. Erik Jayme alerta-nos que, nos atuais tempos pósmodernos, a pluralidade, a complexidade, a distinção impositiva dos
direitos humanos e do „droit à la differènce“ (direito a ser diferente e
ser tratado diferentemente, sem necessidade mais de ser ‘igual’ aos
outros) não mais permitem este tipo de clareza ou de ‘mono-solução’.
A solução atual ou pós-moderna é sistemática e tópica ao mesmo
tempo, pois deve ser mais fluida, mais flexível, a permitir maior
mobilidade e fineza de distinções. Hoje, a superação de paradigmas
foi substituída pela convivência ou coexistência dos paradigmas
(MARQUES, 2004).

Dessa maneira, não mais se teme ao Código Civil de 2002 como faziam os
defensores dos consumidores ao Código de 1916, que era considerado uma
normatização egoística e individualista. Tartuce (2012) faz uma analogia da
aplicação da Teoria do Diálogo das Fontes ao Sistema Solar, ao afirmar que esse
seria o Direito, os planetas seriam os Códigos, os satélites seriam os estatutos
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próprios, como é o caso do CDC, e o sol, a Constituição Federal – seus princípios,
os raios solares. Importa ainda salientar que, na seara de complementação, o CDC
trata de assuntos como a prescrição, decadência, responsabilidade civil, contudo, as
denominações dos institutos encontram-se presentes no Código Civil de 2002.
No que diz respeito à interpretação jurisprudencial, já tem há muito, decidido
os tribunais, em consonância ao que preceitua a estudada Teoria, conforme se vê
nos julgados abaixo apresentados:
STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1009591 RS 2007/0278724-8
(STJ). CONSUMIDOR E CIVIL. ART. 7º DO CDC . APLICAÇÃO DA
LEI MAIS FAVORÁVEL. DIÁLOGO DE FONTES. RELATIVIZAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL.
TABAGISMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO. - O mandamento constitucional de proteção
do consumidor deve ser cumprido por todo o sistema jurídico,
em diálogo de fontes, e não somente por intermédio do CDC. Assim,
e nos termos do art. 7º do CDC , sempre que uma lei garantir algum
direito para o consumidor, ela poderá se somar ao microssistema do
CDC , incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma
preferência no trato da relação de consumo. - Diante disso, concluise pela inaplicabilidade do prazo prescricional do art. 27 do CDC à
hipótese dos autos, devendo incidir a prescrição vintenária do art.
177 do CC/16, por ser mais favorável ao consumidor. - Recente
decisão da 2ª Seção, porém, pacificou o entendimento quanto à
incidência na espécie do prazo prescricional de 05 anos previsto no
art. 27 do CDC, que deve prevalecer, com a ressalva do
entendimento pessoal da Relatora. Recursos especiais providos28.

E ainda:
Responsabilidade civil. Protesto e busca e apreensão em face do
demandante, sem lastro em seu consentimento. Contratação
insegura. Dissabor indenizável. Valor que comporta modulação, pois
a contratação se deu com base em documentos pessoais entregues
pelo demandante a terceiro. Dialogo das fontes. Aplicação do art.
945 do CC. Montante arbitrado mantido. Apelação e recurso adesivo
desprovido. (TJ-SP - APL: 00512853520108260405 SP 005128535.2010.8.26.0405, Relator: J. Paulo Camargo Magano, Data de
Julgamento: 11/06/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 13/06/2013)29.

28

Disponível em: <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16832676/recurso-especial-resp-1009591rs-2007-0278724-8>. Acesso em: 02 de junho de 2015.
29
Disponível
em:
<http://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/116479234/apelacao-apl512853520108260405-sp-0051285-3520108260405>. Acesso em: 30 de maio de 2015.
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É, portanto, cediço que a Teoria do Diálogo das Fontes é realidade inafastável
e de suma importância na seara consumerista no Brasil, e será, em um futuro
próximo, utilizada para substituir e superar os critérios clássicos de solução das
antinomias jurídicas, contudo, no momento atual, ainda empregam-se todos eles de
maneira conciliada. Importa, pois, nesse sentido, destacar quais são esses critérios
clássicos, que para Germana Assunção Trindade (2013) se traduzem da seguinte
maneira:
Os critérios clássicos para a solução de antinomias são: a) o
hierárquico, onde "lex superior derogat legi inferiori", ou seja,
qualquer que seja a ordem cronológica das normas sempre
prevalecerá a de um nível mais alto em relação a de um nível mais
baixo; b) o cronológico, onde "lex posterior derogat legi priori", ou
seja, se o conflito for entre normas da mesma hierárquia, a norma
editada por último lugar predominará sobre a norma anterior; e c) o
da especialidade, onde "lex specialis derogat legi generali", ou seja, a
norma especial que possui em sua definição legal todos os
elementos típicos da norma geral e mais alguns de natureza objetiva
ou subjetiva, denominados especializantes, predominará sobre a lei
geral (p.9).

Pontua-se, contudo, que tais critérios, têm um ponto em comem de crítica,
vale dizer que estabelecem a utilização de uma ou outra norma, nas hipóteses de
conflito, enquanto a Teoria do Diálogo oferece a oportunidade de complementação,
conforme já citado. Dessa maneira, prima-se pelo emprego desta última, num
primeiro momento, e apenas se não for possível, aplica-se a composição clássica.

2.3 Princípios Fundamentais do Código de Defesa do Consumidor

Compreender o aparato principiológico do Código de defesa do Consumidor é
tarefa essencial na contextualização de todo o instrumento normativo de proteção à
parte mais vulnerável nas relações de consumo que emergem. Isso por que, o CDC
é constituído por construções vagas, conceitos legais indeterminados, que
prescindem da atuação principiológica para melhor adequar a positivação ao caso
concreto. Nesse sentido, é de suma importância que se defina o que são, portanto,
os princípios.
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O conceito de Princípio é tema dotado de amplitude no Direito, eis que na
enorme gama de estudiosos que se debruçaram sobre o tema, podem-se extrair
delimitações conceituais diversas, a depender do critério adotado por cada autor.
Assim é que alguns valem-se da fundamentalidade, outros da hierarquia, abstração,
generalização, dentre tantos outros, como bem afirma Rodrigo Lanzi de Moraes
Borges (2010). Ainda assim, diante de uma heterogeneidade tão contundente, não é
possível dizer que uma ou outra composição está mais correta ou errada. Nesse
sentido, afirma Virgílio Afonso da Silva (2003):

A nomenclatura pode variar um pouco de autor para autor - e são
vários os que se dedicaram ao problema dos princípios jurídicos no
Brasil - mas a idéia costuma ser a mesma: princípios seriam as
normas mais fundamentais do sistema, enquanto que as regras
costumam ser definidas como uma concretização desses princípios e
teriam, por isso, caráter mais instrumental e menos fundamental (p.
612).

Muitos dos princípios atinentes ao Código de Defesa do Consumidor estão
nele dispostos expressamente, mas não necessariamente, o que de forma alguma
afasta sua legalidade e legitimidade. Válido alertar, no entanto, que os princípios não
são instrumentos utilizados apenas na supressão de lacunas na lei, com aplicação
subsidiária, muito além disso, constituem verdadeiras instituições de aplicação
imediata, aptas a corrigir as mais variadas injustiça que das relações jurídicas
podem advir.

2.3.1 Princípio da Proteção ao Consumidor

O princípio do protecionismo ao consumidor está disposto no artigo 1º do
CDC, que dispõe: “Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e
defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°,
inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições
Transitórias”. Como observa-se, o código consumerista faz menção a normas
constitucionais

e

a

suas

disposições

transitórias,

as

quais

estabelecem,

consecutivamente: “XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor”; “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
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conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)V defesa do consumidor;”; e “Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte
dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor”.
Do princípio em tela decorrem três consequências principais, conforme afirma
Tartuce (2011); a primeira delas é a de que as normas previstas pelo Código de
Defesa do Consumidor não podem ser afastadas por convenção das partes - ainda
que as mesmas tenham liberdade de contratar, essa liberdade é relativa, sob pena
de nulidade. Em consonância com essa exposição, encontra-se o artigo 51, XV do
Código, que prevê, in verbis: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) XV estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor”.
A segunda consequência é a da obrigatoriedade da intervenção do Ministério
Público nas lides que versarem sobre o Direito Consumerista, dado o interesse
público que orbita nessa seara. Tal compulsoriedade decorre do artigo 82, inciso III,
do Código de Processo Civil, a saber: “Art. 82. Compete ao Ministério Público
intervir: (...) III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e
nas demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide
ou qualidade da parte”. Dispõe também sobre o assunto, a Lei de Ação Civil Pública
– Lei 7.347/85, em seu artigo 1º, inciso II, que confere legitimidade ao MP para
intentar as demandas em proteção ao consumidor, nas normas da lei: “Art. 1º
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...) ll - ao consumidor”.
Como terceira consequência, lista-se o conhecimento de ofício pelo magistrado
as disposições protetivas do CDC, sendo exemplo disso a nulidade de eventuais
cláusulas abusivas contratuais. Nesse sentido, encontra grande discussão entre os
estudiosos do Direito do Consumidor, a súmula 387 proferida pelo Superior Tribunal
de Justiça em 22 de abril de 2009, que assevera: “Nos contratos bancários, é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas” 30. A
publicação de tal súmula encontro muita resistência e indignação aos aplicadores do
Direito no país, que asseveram veementemente a inconstitucionalidade de tal
instrumento, frente, justamente, ao princípio da proteção ao consumidor. Afirma,
destarte, Hildeliza Cabral (2011):
30

Disponível
em:
<http://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas2013_34_capSumula381.pdf>. Acesso em 11 de junho de 2015.
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A edição do nº 381 da Súmula do STJ gerou grande discussão em
torno de sua constitucionalidade, já que afronta a principiologia do
CDC, que tem inspiração constitucional, com a aspiração da mais
ampla defesa do consumidor. Afronta ainda, como já explicado, a
legalidade, uma vez que se rompem fundamentais princípios do
direito conferido ao consumidor, especificados na própria Lei nº
8.078/90, apresentados neste ensaio, como o da interpretação mais
favorável ao consumidor, vulnerabilidade, isonomia nas contratações,
boa-fé, proibição de cláusulas abusivas (este, por excelência),
acesso à justiça e modificação de cláusulas que estabeleçam
prestações desproporcionais. É possível identificar muitos dos ideais
da lei de proteção violados por uma decisão já uniformizada pelo
STJ. (...) Evidentemente, não se pode negar que foi um retrocesso
para a defesa do consumidor vedar o reconhecimento de ofício de
cláusula abusiva nos contratos bancários. Isso demonstra que foi
também violado o direito como um todo, uma vez que o sistema
jurídico é afrontado quando há um franco desrespeito, já que se trata
de um ordenamento baseado em cláusulas gerais, em uma
principiologia que reconhece a dignidade da pessoa humana como
valor, como axioma a permear toda conduta no Estado Democrático
de Direito (p. 58).

À guisa de sedimentação da importância do protecionismo do consumidor,
apreende-se que todos os demais princípios elementares nesse prisma derivam do
mesmo, podendo inferir até mesmo, que todas as normas previstas pelo CDC, têm
como escopo principal, a defesa e a proteção do consumidor.

2.3.2 Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor

O princípio da vulnerabilidade do consumidor é previsto pelo artigo 4º, inciso I
da Lei 8.078/90, que afirma:
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: (...) I - reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo (BRASIL,
1990).

O princípio em tela decorre das recorrentes transformações pelas quais as
relações de consumo sofreram no decorrer do tempo, eis que não há mais o poder
de barganha, antes presente na maioria delas. Assim, o consumo fica quase por
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inteiro regido pelas condições impostas pelo fornecedor, podendo citar como um
exemplo em destaque, os contratos de adesão, onde ou o consumidor aceita-o por
inteiro, ou rejeita-o também completamente, sem transigir. Outro fator, citado por
Tartuce

(2011),

que

demonstra

a

prescindibilidade

do

reconhecimento

à

vulnerabilidade do consumidor, é a natureza da publicidade hoje adotada, que
ressalta em demasia as características positivas dos produtos, não debruçando-se
sobre as negativas, que faz com que o comprador seja seduzido em face às tantas
vantagens oferecidas.
Importante asseverar também que o ordenamento jurídico brasileiro confere
presunção absoluta à vulnerabilidade, não admitindo, de nenhuma forma, prova em
contrário. É como decidem os Tribunais Pátrios, como pode ser visto nessa decisão,
prolatada pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul no ano de 2013:

E M E N T A- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS - ausência de relação contratual - recurso
provido. 1. A inversão do ônus da prova não é automática, está
sujeita à valoração do Magistrado no caso concreto. Veja-se que a
vulnerabilidade do consumidor é presunção absoluta; já a
hipossuficiência gera presunção relativa e não implica em
prejulgamento da questão invertida. 2. Tendo a parte autora indicado
tão somente o suposto período em que teria existido a conta
poupança, enquanto que a instituição bancária comprovou que em
consulta pelo número do CPF não houve relação jurídica, impositiva
a
improcedência
da
ação exibitória. (TJ-MS
- APL:
01195243720078120001 MS 0119524-37.2007.8.12.0001, Relator:
Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento:
02/04/2013, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2013)31.

Assim, conclui-se que, para ocupar a posição de vulnerável, basta que o
sujeito figure também como consumidor. Este é o único requisito necessário.

2.3.3 Princípio da Hipossuficiência do Consumidor

A Hipossuficiência é princípio previsto pelo CDC, em seu artigo 6º, inciso VIII,
que assim preleciona:

31

Disponível
em:
<http://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/128140636/apelacao-apl1195243720078120001-ms-0119524-3720078120001>. Acesso em 11 de junho de 2015.
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Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) 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; (BRASIL, 1990).

De maneira diversa da vulnerabilidade, a hipossuficiência não é presumida de
forma absoluta, ou seja, há que se fazer presentes alguns requisitos para que a
mesma seja declarada. Afirma assim, portanto, que todo consumidor é vulnerável,
mas nem todo consumidor é hipossuficiente. A condição de hipossuficiência é
considerada um conceito fático, e pode ser bipartida em: técnica e econômica, como
bem pontua Rizzato Nunes (2012). Afirma o autor:
O primeiro [hipossuficiência técnica] está ligado aos meios de
produção, cujo conhecimento é monopólio do fornecedor. E quando
se fala em meios de produção não se está referindo apenas aos
aspectos técnicos e administrativos para a fabricação de produtos e
prestação de serviços que o fornecedor detém, mas também ao
elemento fundamental da decisão: é o fornecedor que escolhe o que,
quando e de que maneira produzir, de sorte que o consumidor está à
mercê daquilo que é produzido. É por isso que, quando se fala em
“escolha” do consumidor, ela já nasce reduzida. O consumidor só
pode optar por aquilo que existe e foi oferecido no mercado. E essa
oferta foi decidida unilateralmente pelo fornecedor, visando seus
interesses empresariais, que são, por evidente, a obtenção de lucro.
O segundo aspecto, o econômico, diz respeito à maior capacidade
econômica que, via de regra, o fornecedor tem em relação ao
consumidor. É fato que haverá consumidores individuais com boa
capacidade econômica e às vezes até superior à de pequenos
Dfornecedores. Mas essa é a exceção da regra geral (p. 674).

A principal consequência da declaração de hipossuficiência é a inversão do
ônus probatório em favor do consumidor, ou seja, caberá ao fornecedor provar as
alegações proferidas em juízo. Assevera-se ainda, que a mesma pode ser declarada
nas hipóteses em que apenas o fornecedor possua as informações das quais
precisa o consumidor para provar o nexo causal entre o defeito do produto e o dano
causado. É o que Tartuce (2011) chama de hipossuficiência jurídica.

2.3.4 Princípio da Boa-fé Objetiva

O princípio da boa-fé objetiva é positivado pelo artigo 4º, inciso III do CDC,
que preleciona:
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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 a viabilizar os
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da
Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas
relações entre consumidores e fornecedores; (BRASIL, 1990).

Falar em boa-fé objetiva significa falar de justo equilíbrio, de uma relação
harmônica entre as partes. É importante destacar que a boa-fé objetiva que aqui se
faz alusão, é uma evolução do conceito de boa-fé pura e simples, isso pois esta faz
referência a um plano subjetivo, de consciência apenas; enquanto aquela diz
respeito ao plano concreto de atuação humana, e encontra sua pedra basilar nas
codificações provadas europeias. Afirma Ruy Rosado de Aguiar Junior, ex ministro
do STJ (1994, p.8):
Refiro-me à boa-fé objetiva, que é um princípio geral do Direito,
segundo o qual todos devem comportar-se de acordo com um
padrão ético de confiança e de lealdade. O princípio gera deveres
secundários de conduta, que impõem às partes comportamentos
necessários, ainda que não previstos expressamente nos contratos,
que devem ser obedecidos a fim de permitir a realização das justas
expectativas surgidas em razão da celebração e da execução da
avença. Além de criar deveres, impõe limites ao exercício dos
direitos, a impedir seu uso de modo contrário à recíproca lealdade.

A boa-fé objetiva consagra, ainda, o dever de o fornecedor explicitar ao
consumidor o perigo e a nocividade do serviço ou produto que oferece, e como
consequência

de

um

possível

descumprimento,

tem-se

a

imputação

da

responsalbilidade objetiva pelos artigos 12, 14 e 18 do CDC. Outros dispositivos do
código protecionista também chamam a atenção para a boa-fé, como é o caso dos
artigos 31, 36, 37, 39, 48, dentre outros. O que quer evidenciar o princípio, é pois, a
conduta leal, que deve ser adotada como regra pelos contratantes em face do
negócio jurídico (TARTUCE, 2011).
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2.3.5 Princípio da Transparência ou da Confiança

Sua previsão legal está no artigo 4º, caput e 6º, inciso III do CDC, este
último que dispõe:
Art. 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).

Atualmente, é crescente o volume e a velocidade das informações, de forma
que a ciência acerca das mesmas não consegue alcançar com eficácia a todos.
Dessa maneira, o princípio tem o objetivo de exaltar, justamente, o direito à
informação, e conforme asseverar Bittar (2011), as informações fornecidas aos
consumidores fazem com que estes possam fazer escolhas mais conscientes acerca
dos produtos e serviços que consomem, levando em conta suas preferências,
critérios, qualidade da oferta. Tudo isso faz parte da chamada responsabilidade précontratual, como aduz Daniela Barcellos (2012, p.2):

Na fase pré-contratual observa-se a predominância do princípio da
transparência, ou seja, informação clara e correta acerca do contrato
e a respeito do produto ou serviço; e lealdade e respeito entre
fornecedor e consumidor . A informação surge antes da formação do
contrato ao mesmo tempo como um dever imposto pela lei ao
fornecedor (art. 8º do CDC) e como uma obrigação que vincula a
manutenção da oferta (art. 30 do CDC). Assim teremos como dois
principais deveres por parte do fornecedor o dever de informar sobre
as condições da negociação e sobre as características do produto ou
serviço, tais como preço, composição, riscos. A publicidade, sempre
tida como mero instrumento de vendas, e portanto juridicamente
neutra, ganha múltiplas funções no Código do Consumidor. É vedada
quando enganosa - mentirosa, fraudulenta, omissa - ou abusiva atentatória contra os bons costumes, incitadora de violência - deve
ser identificável enquanto publicidade (art. 36 do CDC) e, sobretudo,
ser verdadeira (art. 38 do CDC).

Assim, priva-se pelo direito ao acesso às informações, pela quantidade,
quase infinita de dados que pairam nos meios de informação publicitários acerca dos
produtos e serviços que são oferecidos diariamente aos consumidores, respeitando,
inclusive, norma constitucional constante do artigo 5º, inciso XIV da Carta Magna
Brasileira. É, portanto, uma delimitação do poder da parte mais forte na relação de
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consumo, vale dizer, o fornecedor; e biparte-se no dever de informar e de ser
informado.

2.3.6 Princípio da Função Social do Contrato

Tal princípio não tem previsão expressa no CDC, porém, faz-se presente de
maneira tácita, nem por isso, menos legítima, no ordenamento jurídico brasileiro.
Atua como instrumento mitigador da aplicação cega do chamado pacta sunt
servanda, o qual prevê que os contratos figuraram como lei absoluta entre as partes
e devem ser respeitados. Isso deve-se ao fato de que a relação de consumo tem
passado por variadas mudanças no decorrer do tempo, e como já citado aqui, o
poder de barganha, antes preponderante nessas relação, já não mais se faz
presente, evidenciando o poder de controle que possui o fornecedor (DENSA, 2011).
Importante destacar, que a função social do contrato é princípio também
consagrado pelo Código Civil de 2002, em seu artigo 2.035, que prevê, in verbis:
Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos,
constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao
disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus
efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele
se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes
determinada forma de execução. Parágrafo único. Nenhuma
convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais
como os estabelecidos por este Código para assegurar a função
social da propriedade e dos contratos (BRASIL, 2002).

Assim, importa que nos contratos celebrados entre as partes, são válidas as
cláusulas que não agredirem aqueles direitos já consagrados no ordenamento
jurídico brasileiro, em sede de ordem pública. Afirma Marieli Colla (2009, p.28):

Emprestar ao direito uma função social significa considerar que os
interesses da sociedade se sobrepõem aos do indivíduo. A
justificativa da ação do Estado dá- se pela necessidade de erradicar
as injustiças sociais, tendo como foco as situações jurídicas conexas
ao desenvolvimento das atividades de ordem econômica, sem
negligenciar os interesses individuais.

Tem-se que pela função social dos contratos, os negócios jurídicos
patrimoniais devem ser observados em consonância com o meio social. Não pode o
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contrato trazer onerosidades desmedidas, vale dizer, desproporções, injustiça social;
nem violar interesses metaindividuais ou ainda, aqueles relacionados com a
proteção da dignidade da pessoa humana.
2.3.7 Princípio da Equivalência Negocial
A equivalência contratual está prevista no artigo 6º, inciso II do Código de
Defesa do Consumidor, a saber: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) II a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços,
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações”. Garante-se,
com tal princípio, a igualdade de condições no momento da contratação, ou ainda,
do aperfeiçoamento da relação jurídica de consumo.
Tal consagração principiológica perpassa pelos preceitos já citados da boa-fé
objetiva, na medida em que, na busca pelo equilíbrio da relação, cobra-se do
fornecedor que o mesmo coloque à disposição do consumidor as informações
acerca do seu produto. Um bom exemplo disso pode ser verificado pelo artigo 1º do
Decreto 4.690 de 2003, que regulamenta o direito à informação, e afirma:
Art. 1o Este Decreto regulamenta o direito à informação, assegurado
pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, quanto aos alimentos
e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou
animal que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos
geneticamente modificados, sem prejuízo do cumprimento das
demais normas aplicáveis (BRASIL, 2003).

Conforme bem pontua Nunes (2012), decorre de tal princípio a proibição
constante do CDC, de o fornecedor colocar à venda produtos ou serviços que
apresentem alto grau de nocividade e comprometam a segurança da coletividade.
Há, inclusive, o dever geral de vigilância e informação, que se estende até mesmo à
fase pós-contratual, vale dizer, o momento posterior ao do aperfeiçoamento do
contrato. Um exemplo disso é o procedimento chamado recall, que nos dizeres de
José Carlos de Carvalho (2012, p. 11), se constituem nas hipóteses de
manifestarem-se vícios ocultos, percebidos ou não pelo consumidor, “que, com toda
a certeza, poderão comprometer o normal funcionamento ou causar graves
acidentes de consumo, a troca gratuita é promovida sem qualquer custo para o
consumidor, independentemente do prazo decorrido”. Assim, a afronta a tal princípio
pode gerar danos coletivos, cuja tutela é prevista pelos artigos 81 e 82 do Código de
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Defesa do Consumidor, que dão suporte à defesa dos interesses e direitos
individuais homogêneos, coletivos em sentido estrito e difusos dos consumidores.

2.3.8 Princípio da Reparação Integral dos Danos

Previsto pelo artigo 6º, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor, o
princípio da reparação integral dos danos assegura ao consumidor, o direito à
prevenção e reparação de todos os danos por ele suportados, não importando se
são eles de ordem material, moral, individual, coletivo ou difuso.
Quando se fala em dano material, o mesmo pode ser subdividido em: danos
emergentes, ou seja, o que efetivamente foi perdido; ou ainda, lucro cessante, vale
dizer, o que se deixou de lucrar. Um bom exemplo ilustrador de tanto, é o caso do
taxista, que ao encontrar um vício oculto em seu carro, gasta dinheiro ao consertá-lo
(dano emergente), e por não poder trabalhar nos dias em que o produto ficará no
conserto, deixa de ganhar pelas corridas não realizadas no período (lucro cessante).
Já na seara dos danos morais, são atingem os direitos da personalidade do
consumidor. Importa salientar que é plenamente possível a cumulação de danos
materiais e morais, conforme já se manifestou o STJ na súmula 37. Mesmo órgão
julgador, na súmula 387, também estabeleceu a possibilidade de arbitramento dos
chamados danos estéticos, que constituem terceira modalidade de danos. Há que se
falar ainda, dos danos morais coletivos, sendo estes devidos, quando o sinistro
atinge ao mesmo tempo, vários direitos da personalidade, de pessoas determinadas
ou determináveis, e seu resultado é convertido para a reconstituição dos bens
lesados (TARTUCE, 2011).
Válido, ainda, nesse sentido, destacar posicionamento dos Tribunais no que
concerne ao chamado Dano por Perda de uma Chance, que se traduz, nas palavras
de Rafael Peteffi da Silva (2009, p.13):
A chance representa uma expectativa necessariamente hipotética,
materializada naquilo que se pode chamar de ganho final ou dano final,
conforme o sucesso do processo aleatório. Entretanto, quando esse
processo aleatório é paralisado por um ato imputável, a vítima
experimentará a perda de uma probabilidade de um evento favorável. Esta
probabilidade pode ser estatisticamente calculada, a ponto de lhe ser
conferido um caráter de certeza.
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Um brilhante exemplo da perda de uma chance é dada por Silvio de Salvo
Venosa (2012), é o caso, conhecido por todos, do corredor brasileiro, nas
Olimpíadas de 2004, que teve seu percurso interrompido por um espectador da
maratona. Já decidiram, também os Tribunais pátrios, acerca do tema, conforme se
pode verificar em decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios neste ano de 2015, a saber:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA PERDA
DE UMA CHANCE. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. 1. Delimitado o marco inicial para a
contagem do prazo prescricional – a data em que o autor teve
inequívoco conhecimento do insucesso de seu processo judicial –,
mostra-se desnecessária a análise da aplicabilidade ou não do
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de
serviços advocatícios, porque, por qualquer ângulo que se avalie, a
pretensão do autor encontra-se prescrita. 2. Nos termos do artigo
206, § 3º, inciso V, do Código Civil, prescreve em três anos a
pretensão de reparação civil, incluindo eventuais danos causados em
razão de falha na prestação do serviço advocatício pela teoria da
perda de uma chance. 3. De acordo com o artigo 20, § 4º, do Código
de Processo Civil, nas causas em que não houver condenação, os
honorários advocatícios serão arbitrados consoante apreciação
equitativa do juiz, observados os critérios do § 3º do mesmo
dispositivo legal, impondo-se a majoração da verba honorária quando
fixada em valor inadequado. 4. Recurso parcialmente provido,
apenas para elevar os honorários advocatícios. (TJ-DF - APC:
20080810053372 DF 0001705-62.2008.8.07.0008, Relator: CRUZ
MACEDO, Data de Julgamento: 11/03/2015, 4ª Turma Cível, Data de
Publicação: Publicado no DJE : 25/03/2015 . Pág.: 176)32.

O princípio da reparação integral tem, como consequência, o estabelecimento
da responsabilidade objetiva dos fornecedores e prestadores como regra nas
relações de consumo, e alcança tanto o consumidor padrão, quanto o equiparado.
Tal modalidade de responsabilidade, conforme preleciona Nelson Nery Junior
(2013), é imputada ao fornecedor, sempre que comprovado o nexo causal entre o
vício ou defeito do produto ou serviço oferecido, e o dano causado, sem que seja
necessário auferir a culpa do mesmo.
Não se pode deixar de ressaltar, ainda, no tocante ao princípio estudado, é
dele também decorre a responsabilidade subsidiária, prevista pelo artigo 7º do CDC,
32

Disponível
em:
<
http://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/176667966/apelacao-civel-apc20080810053372-df-0001705-6220088070008>. Acesso em 12 de junho de 2015.
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o qual prevê que, havendo o dano mais de um autor, todos serão solidariamente
responsáveis por sua reparação, podendo o consumidor intentá-la a qualquer deles
(TARTUCE, 2011).
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3 O MARCO CIVIL DA INTERNET NO BRASIL
O Marco Civil da Internet se faz presente no ordenamento jurídico brasileiro
com a Lei 12.965, publicada em 23 de abril de 2014, cuja vigência se deu sessenta
dias após tal data. Possui trinta e dois artigos, divididos em cinco capítulos, a saber:
Disposições Preliminares; Dos Direitos e Garantias dos Usuários; Da Provisão de
Conexão e de Aplicações de Internet; Da Atuação do Poder Público e Disposições
Finais (BRASIL, 2014).

3.1 Principais Características

O Projeto de Lei33 que deu origem ao Marco Civil da Internet (MCI) foi de
autoria do Deputado Federal Alessandro Lucciola Molon, membro do Partido dos
Trabalhadores (PT), que fundamenta a proposição do anteprojeto com base em três
principais pilares, são eles: a neutralidade da rede; a garantia do Direito de
Liberdade de Expressão, e ainda, a proteção à privacidade do internauta.
Apensa-se que ‘Neutralidade da Rede’ quer dizer que as operadoras não
podem comercializar conteúdos que restringem seu uso a determinado grupo de
pessoas, ou seja, visa-se a democratização no acesso à internet, podendo ocorrer
diferenciação apenas no que diz respeito à velocidade de navegação oferecida.
A liberdade de expressar-se aglutina-se ao Direito que o usuário tem de
manifestar sua opinião sem sofrer restrições por parte do provedor. Pode ser
vislumbrado na Norma Constitucional, em seu artigo terceiro, inciso primeiro.
Ainda, no que concerne à privacidade do usuário, confere a este a
possibilidade

de

divulgar

ou

não

seus

dados;

não

sendo

esta

uma

discricionariedade, portanto, do provedor. Dessa maneira, as informações referentes
ao internauta pertencem tão-somente a este e apenas o mesmo pode autorizar seu
uso.
Com base nos três pontos basilares acima destacados, no que compete às
peculiaridades gerais do Marco Civil, propõe-se uma análise mais detalhada de suas
principais características, a saber:
33

Disponível
em:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=912989&filename=PL+212
6/2011>. Acesso em: 02 de abril de 2015.
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3.1.1 O Intento Social da Rede
A Rede é caracterizada, pelo legislador, como um tipo de bem comum, e
como tal, deve conceder benefícios a todos que dela usufruem, sem distinções.
Assim, seu artigo 4º dispõe acerca dos objetivos da Lei, in verbis:
Art. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a
promoção: I - do direito de acesso à internet a todos; II - do acesso à
informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na
condução dos assuntos públicos; III - da inovação e do fomento à
ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e IV
- da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a
comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre
aplicações e bases de dados (BRASIL, 2014).

Nesse sentido, o artigo 7º, em seu inciso XII, assegura o direito do usuário a:
“XII - acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas,
sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei;”.
É importante destacar que, muito embora modelos de negócios na rede
tenham a liberdade de desenvolvimento, o artigo 3º, VIII do MCI veda dispositivos
que violem o sigilo e a privacidade das comunicações pela internet; ou ainda, nas
hipóteses de contrato de adesão, não ofereçam a possibilidade de o usuário optar
pelo foro brasileiro para dirimir eventuais conflitos surgidos a partir de serviços
prestado no Brasil.
Analisando tais objetivos, de caráter eminentemente social, pode-se inferir
que o escopo da Lei é justamente gerar a democratização da rede, principalmente
porque, atualmente, a inclusão digital é cada vez mais importante no mercado de
trabalho. Percebe-se, portanto, que a erradicação do chamado analfabetismo digital,
faz parte da agenda das políticas públicas brasileiras, e o instrumento legal aqui
estudado é um passo nessa direção, na medida em que protege a privacidade do
usuário, mas não deixa de determinar que os serviços sejam prestados com
qualidade e facilidade de acesso. Exemplo disso é a disposição do seu artigo 8º:
“Art. 8o A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas
comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet”.
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3.1.2 A Qualidade na Prestação dos Serviços
O novo instrumento legal deixa clara a necessidade de que haja uma melhora
na qualidade do serviço de internet ofertado no Brasil. Em seu artigo 7º, inciso XIII,
afirma a necessidade da: “’ XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do
consumidor nas relações de consumo realizadas na internet”. Nesse mesmo artigo,
no inciso V, assevera a importância na prestação de um serviço de qualidade. A
importância de tal dispositivo está sedimentada no fato de que o consumidor é a
parte mais fraca na relação de consumo e por isso mesmo prescinde da tutela
estatal, em conformidade pelo que já assevera o Código de Defesa do Consumidor.

3.1.3 A Demanda pela Internet Livre
A internet livre, também conhecida pela neutralidade na rede é um tema que
gera desconforto aos provedores, eis que de acordo com a mesma, não é possível
oferecer conteúdo com acesso diferenciado, ou seja, que foquem em uma
necessidade específica, providenciando acesso, por exemplo, apenas a e-mail, ou
redes sociais. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL)
(2015), o conceito de neutralidade de rede não encontra consenso mundial, havendo
distintas denominações; contudo, afirma que:
No Brasil, o conceito de neutralidade de rede foi estabelecido
legalmente no Marco Civil da Internet – MCI , o qual determina, em
seu artigo 9º, que “o responsável pela transmissão, comutação ou
roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer
pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino,
serviço, terminal ou aplicação” (ANATEL, 2015).

Vale dizer, portanto, que a troca de informações pela internet não poderá
sofrer interferência dos provedores no que diz respeito ao conteúdo, destino, origem
ou serviço, devendo dar o mesmo tratamento a todos os dados que circulam na
rede. Assim, destaca-se que a comercialização de diferentes velocidades de
navegação não é tolhida, apenas a utilização dos dados de maneira direcionada,
selecionada.
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Destaca-se que a neutralidade da rede, anteriormente à publicação do MCI,
era regulada pela Anatel, em sua Resolução de número 614 de 2013 34, e por isso,
alguns juristas do Direito Digital asseveram que o MCI não deveria tratar do assunto,
contudo, o mais novo instrumento legal, em seu artigo 9º, aborda o tema de maneira
mais completa, em seu caput aduz: “Art. 9o O responsável pela transmissão,
comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer
pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal
ou aplicação”.
O dispositivo reiterou, ainda, a competência privativa do Presidente da
República - conforme já havia feito a Constituição Federal em seu artigo 84, IV, para
a regulamentação da discriminação ou degradação do tráfego na rede, mas apesar
disso, garantiu a especificidade técnica que o assunto deve possuir, quando
determina a oitiva, no mesmo dispositivo, do Comitê Gestor da Internet e da
ANATEL no processo regulamentar.
A neutralidade da rede, portanto, garante um acesso democrático à internet,
consagrando-a livre e aberta, principalmente porque extingue o monitoramento e o
controle das informações disponíveis, impedindo o direcionamento e priorização de
dados.

3.1.4 Marketing Dirigido
O MCI proíbe que os dados dos usuários sejam utilizados pelas empresas do
setor com fim comercial. Esse é um assunto de extrema importância, eis que essa
prática faz parte da política de grandes marcas, como o Google, Facebook e
Twitter35, que se valem dos dados dos internautas para oferecer aos mesmos
anúncios de produtos selecionados de acordo com suas preferências. Nesse
sentido, Martha Gabriel afirma que

(...) o marketing é dirigido para satisfazer necessidades e desejos
humanos e, dessa forma, precisa levar em consideração o público
alvo antes de tudo, conhecendo-o para poder satisfazê-lo. Isso já
coloca o público-alvo no centro de qualquer ação de marketing, e
34

Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2013/465-resolucao-614>. Acesso
em: 02 de abril de 2015.
35
Disponível em: < http://corporate.canaltech.com.br/materia/marketing/Como-Google-Facebook-eTwitter-mostram-anuncios-daquilo-que-mais-nos-interessa/>. Acesso em 02 de abril de 2015.
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conhecê-lo é condição sine qua non para estratégias de sucesso. Se
o comportamento do público-alvo muda, as estratégias de marketing
também precisam mudar (GABRIEL, 2010, p. 28).

O MCI prevê a vedação em seu artigo 9º, parágrafo 3º: “§ 3 o Na provisão de
conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, comutação ou
roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes
de dados, respeitado o disposto neste artigo”.

3.1.5 Privacidade na Rede
O artigo 5º do MCI, em seu inciso IV determina quem são os administradores
de sistemas autônomos, a saber:
IV - administrador de sistema autônomo: a pessoa física ou jurídica
que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo
sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente
nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP
geograficamente referentes ao País (BRASIL, 2014).

Assim, no concernente à privacidade, muito além de garantir a proteção dos
dados dos usuários, o MCI prevê em seu artigo 13, que esses administradores
devem manter, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, os registros de
conexão por um prazo de um ano. Já o provedor de aplicações, deverá fazê-lo por
um prazo de seis meses, conforme disposição do artigo 15.
A norma legal garante, ainda que a privacidade é garantida pelas empresas,
que devem garantir, por exemplo, que quando um e-mail é enviado, o mesmo
apenas seja lido pelo seu destinatário e pelo seu emissor, consagrando, assim, a
inviolabilidade das correspondências, previsto pela Constituição Federal em seu
artigo 5º, XII.
Gomes e Néri (2014) afirmam que a Constituição federal e o Código de
Defesa do Consumidor já tratam de forma mais genérica acerca da privacidade,
contudo, não especifica sobre os limites e prazos de uso de informações. Nesse
sentido, afirma Carlos Eduardo de Oliveira:
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(...) como regra geral, em prestígio à liberdade de expressão e em
atenuação dos valores de proteção da privacidade, o art. 19 do
Marco Civil da Internet somente responsabiliza civilmente os
provedores de aplicações por conteúdos gerados por terceiros (como
postagens, vídeos, etc.) se, após ordem judicial específica, esses
provedores não retirarem o conteúdo ofensivo. Dessa forma, a
jurisprudência do STJ terá de mudar, pois não bastará mero pedido
extrajudicial da vítima para a retirada do conteúdo. Será necessária
ordem judicial (OLIVEIRA, 2014, p. 20).

Assim, é claro que o intento da Lei Cibernética em proteger a privacidade do
usuário encontra lacunas, principalmente porque, conforme aponta ainda o autor, o
instrumento legal consagra a responsabilidade, nos casos de publicidade de cenas
de sexo e de nudez, apenas subsidiária ao provedor de aplicação, enquanto que
atualmente, o entendimento é de que esta é solidária.

3.1.6 A Proteção de Dados Pessoais
Quando da propositura do projeto de lei que daria origem ao MCI, o então
relator da proposta, já citado, Deputado Alessandro Molon36, afirmou que a
importância do novo instrumento legal no que concerne aos dados pessoais é que
ele regularia acerca de quais dados poderiam ser coletados, por quem e qual o
intuito dessa coleta, e ainda, como podem ou não ser compartilhados, bem como a
maneira como deveriam ser guardados.
O objetivo de tal regulamentação, pode-se inferir, é tão-somente evitar que os
dados dos usuários sejam utilizados sem qualquer tipo de limite, principalmente por
ações comerciais, como já era feito por várias empresas do seguimento, conforme
citado em item anterior.
Assim, pode-se vislumbrar vários dispositivos do MCI cujo objetivo é a
proteção aos dados pessoais, como por exemplo, os artigos 2º,III; 7º, VII a X; 10; 11
e 16, II; todos eles visando o não compartilhamento de informações pessoais sem
que o usuário tenha expressamente permitido.

36

Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1238721.pdf>. Acesso em: 02 de abril de
2015.
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3.1.7 O Armazenamento de Dados
No ordenamento jurídico brasileiro vige a chamada Teoria da Ubiquidade, que
quer dizer que, para efeitos jurídicos, considera-se praticada a ação, tanto no local
onde se deu a conduta, como naquele em que se operou o resultado (GRECO,
2014).
Nesse sentido, inicialmente, o projeto do MCI propunha que os servidores que
atuasse no Brasil, mantivessem aqui, um banco de dados, com o objetivo de não
restarem dúvidas acerca do lugar da ação, eis que, não raro, esses dados são
armazenados nos chamados data centers, que se localizam no exterior. Ocorre que,
houve grande resistência por parte dos provedores, que alegavam ser de extremo
custo a instalação de uma base de dados no país. Posição defendida por Nelson
Wortsman37, representante da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia
da Informação e Comunicação, que afirmou que os custos para tamanho
empreendimento no Brasil chegasse a R$60 milhões iniciais, enquanto que nos
Estados

Unidos,

por

exemplo,

esse

montante

fosse

de

R$43

milhões,

consideravelmente menor. Isso acarretaria numa provável falta de oferta de serviços
dos provedores ao público nacional. A resolução de tal impasse se deu no artigo 11
da lei cibernética, que afirma:

Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e
tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por
provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo
menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser
obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à
privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das
comunicações privadas e dos registros. § 1 o O disposto
no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao
conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos
terminais esteja localizado no Brasil. § 2 o O disposto no caput aplicase mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica
sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou
pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua
estabelecimento no Brasil. § 3 o Os provedores de conexão e de
aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação,
informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da
legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento
ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à

37

Disponível em: < http://convergecom.com.br/tiinside/home/internet/06/11/2013/empresas-softwaresao-contrarias-instalacao-obrigatoria-data-centers-brasil/#.VaAkPV9Viko>. Acesso em: 02 de abril de
2015.
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privacidade e ao sigilo de comunicações. § 4 o Decreto regulamentará
o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo.

O dispositivo fortalece a soberania nacional, e traz ainda mais segurança aos
direitos do internauta brasileiro, eis que afirma que é o ordenamento jurídico pátrio
aquele aplicado às empresas que prestarem serviço em território nacional.
Contudo, há uma crítica a ser feita no que tange esse procedimento, eis que,
nos casos em que uma empresa, que presta serviços no Brasil, mas seus centros de
comandos e de dados encontram-se no exterior, for condenada a retirar um
conteúdo e não cumpri-lo, por exemplo, a penhora de bens e consequente execução
ficam fragilizadas, dependentes de Carta Rogatória, que nas palavras de Thiago
Guimarães (2008, p. 1), “são o meio através do qual se realiza a comunicação de
atos processuais entre autoridades judiciais, sendo ativas ou passivas, conforme o
interesse

imediato,

nacional

ou

estrangeiro,

na

efetividade

da

prestação

jurisdicional”.
Nessas hipóteses, a manutenção de data centers no Brasil facilitariam a
eficácia das sentenças brasileiras, porém, o legislador pátrio optou por um outro
caminho, conforme visto.

3.1.8 O Monitoramento das Informações
O tratamento legal acerca do uso das informações disponibilizadas na rede é
o âmago da proteção conferida pela nova Lei, e ainda, configuram mais um
instrumento na luta contra a espionagem virtual. Conforme já citado anteriormente,
as informações sobre a utilização das informações deverão estar expressas nos
contratos de adesão, de forma que o usuário possa delas conhecer; e ainda,
deverão conter a opção de eleição do foro brasileiro para dirimir eventuais conflitos
que possam surgir.
A proteção ao monitoramento tem como base o parágrafo terceiro, do artigo
9º da Lei 12.965/14: “§ 3o Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita,
bem como na transmissão, comutação ou roteamento, é vedado bloquear,
monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, respeitado o disposto
neste artigo”.
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3.1.9 A Liberdade de Expressão na Internet
A Liberdade de Expressão é Direito Fundamental positivado na Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988 em seu artigo 5º, IX, que a resguarda no
âmbito intelectual, artístico, científico e de comunicação, isentando-o de censura ou
licença. Conforme preleciona José Ricardo Vianna,

A liberdade de expressão, espécie do gênero Direito fundamental, é
a base de onde emanam inúmeros outros direitos de liberdade. É a
partir dela que o indivíduo tem a possibilidade de externar, expressar
seus pensamentos, suas ideias, seus sentimentos e emoções, suas
opiniões sobre os mais variados temas, desde convicções filosóficas,
políticas, religiosas, bem como se manifestar cultural, artística e
cientificamente, o que lhe permite uma interação com o meio social;
comunicando-se, transmitindo e recebendo informações; educando e
sendo educado; adquirindo e repassando o conhecimento. Isto faz do
ser humano não um mero espectador passivo e inerte da vida em
sociedade, mas um efetivo integrante; um agente produtor e
transformador da realidade que o circunda (VIANNA, 2013, p. 1).

Com a vigência do Marco Civil da Internet, reforça-se ainda mais a liberdade
de expressão, eis que o instrumento preconiza que conteúdos só poderão ser
apagados dos sites mediante ordem judicial, com exceção a nudez e ato sexual. E
ainda, os provedores só serão responsabilizados se forem judicialmente compelidos
a retirar as informações da rede e não cumprirem com a sentença; não mais por
atos de terceiros, como era antes da vigência da Lei.
É válido asseverar, no entanto, que a Liberdade de Expressão não é o único
Direito Fundamental. Outros, como a Honra, Imagem e a Vida Privada também são
consagrados no Texto Maior. Dessa maneira, quando tais direitos entram em
colisão, é necessário fazer um juízo sensato de avaliação do caso concreto, e a
resolução dar-se-á, segundo nos ensina Gilmar Ferreira Mendes:

A Constituição Brasileira, tal como a Constituição Alemã, conferiu
significa especial aos Direitos da Personalidade, consagrando o
princípio da Dignidade Humana como postulado essencial da ordem
constitucional, estabelecendo a inviolabilidade do direito à honra e à
privacidade e fixando que a liberdade de expressão e de informação
haveria de observar o disposto na Constituição, especialmente o
estabelecido no artigo 5º, inciso X. Portanto, tal como no Direito
Alemão, afigura-se legítima a outorga de tutela judicial contra
violação dos direitos de personalidade, especialmente do direito à
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honra e à imagem, ameaçados pelo exercício abusivo da liberdade
de expressão e de informação (MENDES, 1994, p. 301).

É imprescindível, nesse caso que se tenha cautela na subtração da liberdade
de expressão, sob pena de se incidir em um regime ditatorial que vai de encontro ao
Estado Democrático de Direito construído a duras penas no Brasil.

3.1.10 A Responsabilidade dos Provedores
Conforme já abordado anteriormente, os provedores apenas são compelidos
a retirarem algum conteúdo do ar mediante decisão judicial fundamentada; exceto
nos casos em que esse mesmo conteúdo for de natureza sexual ou de nudez,
hipóteses em que bastará uma notificação extrajudicial. Sendo notificado por ato
extrajudicial e não cumprindo-o, aí sim será responsabilizado, mas apenas em
caráter subsidiário pela violação da intimidade ocorrido em consequência da
divulgação, em respeito ao disposto no artigo 21 do MCI. A responsabilidade
subsidiária, para Juliana Bernardes e Teresa Freire (2012, p. 4) é: “o que vem em
reforço de, ou em substituição de. É uma espécie de ordem; não pagando o devedor
principal, paga o devedor secundário”. Nas relações virtuais, o indivíduo que faz a
postagem indevida é considerado o responsável primeiro, e apenas na
impossibilidade de este responder pelo ato, será imputado ao provedor.
É importante salientar também que, para as hipóteses em que o conteúdo do
provedor seja requisitado para formação de lastro probatório em ação judicial,
deverá também ser feito mediante interposição junto ao Poder Judiciário, conforme
aduzem os artigos 22 e 23 do MCI:
Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar
conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter
incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável
pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros
de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo
dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena
de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins
de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se
referem os registros.
Art. 23. Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia
do sigilo das informações recebidas e à preservação da intimidade,

86

da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo
determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de
guarda de registro.

Tais dispositivos reforçam a busca pela verdade real no processo, devendo o
magistrado tomar a cautela, apenas, nas hipóteses de garantir o sigilo de
informações que julgar pertinente.
Reitera-se que, não podendo o provedor ser responsabilizado por conteúdo
fornecido por terceiros, à luz do que preleciona o artigo 18 da Lei 12.965, será
necessário reformular a posição jurisprudencial hoje adota pelos Tribunais
brasileiros, que condenavam aqueles em tais situações, como pode ser visto em
decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em abril de 2012, a saber:

STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1306066 MT 2011/0127121-0.
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVEDOR.
MENSAGEM DECONTEÚDO OFENSIVO. RETIRADA. REGISTRO
DE NÚMERO DO IP. DANO MORAL. AUSÊNCIA. PROVIMENTO.
1.- No caso de mensagens moralmente ofensivas, inseridas no site
de provedor de conteúdo por usuário, não incide a regra de
responsabilidade objetiva, prevista no art. 927, parágrafo único, do
Cód. Civil/2002, pois não se configura risco inerente à atividade do
provedor. Precedentes. 2.- É o provedor de conteúdo obrigado a
retirar imediatamente o conteúdo ofensivo, pena de responsabilidade
solidária com o autor direto do dano.3.- O provedor de conteúdo é
obrigado a viabilizar a identificação de usuários, coibindo o
anonimato; o registro do número de protocolo (IP) dos computadores
utilizados para cadastramento de contas na internet constitui meio de
rastreamento de usuários, que ao provedor compete,
necessariamente, providenciar.4.- Recurso Especial provido. Ação de
indenização por danos morais julgada improcedente 38.

A partir da vigência do MCI, no entanto, os Tribunais deveriam a princípio,
adotar posição diversa, no sentido de conceber a responsabilidade subsidiária do
provedor quanto aos conteúdos divulgados. Ocorre que, há quem assevere que as
novas disposições da Lei 12.695 vão de encontro ao previsto pelo Código de Defesa
do Consumidor em seus artigos 7º e 18, que preveem a responsabilidade solidária
para tais casos. Nessas hipóteses, Oliveira (2014, p. 21), propõe o uso do Diálogo
das Fontes, já explanado no início deste trabalho. Aduz o autor:
38

Disponível em: < http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21539721/recurso-especial-resp-1306066mt-2011-0127121-0-stj/inteiro-teor-21539722>. Acesso em: 02 de abril de 2015.
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Nesse contexto, poder-se-á, pela via do diálogo das fontes,
estabelecer que a responsabilidade subsidiária do art. 20 do Marco
Civil da Internet só será aplicável nos casos em que a vítima do
conteúdo obsceno não puder ser caracterizada como consumidora.
E, nesse caso de inexistência de relação de consumo, será aplicável
aquela primeira interpretação apresentada, no sentido de que, caso o
provedor de aplicação não forneça os dados de identificação do autor
da postagem, ele responderá solidariamente, por ter-se tornado um
coautor do ato ilícito (art. 942, parágrafo único, CC). Caso, porém,
ela se caracterize como consumidora, haverá de prevalecer a
solidariedade contemplada nos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do
CDC.

Em outras palavras, tal interpretação possibilita que o Facebook, por exemplo,
seja responsabilizado solidariamente por conteúdo de nudez ou cenas de sexo, cuja
retirada foi solicitada extrajudicialmente mas não respeitada, quando o solicitante for
consumidor desta; e ainda, quando o indivíduo lesado não puder ser caracterizado
como consumidor, a responsabilidade do provedor será subsidiária apenas se este
fornecer os dados daquele que divulgou o conteúdo, do contrário, será imputado de
forma solidária, conforme dispõe o artigo 942, parágrafo único do Código Civil
(OLIVEIRA, 2014).

3.1.11 Governança Participativa
O Marco Civil da Internet propõe, em seu artigo 24, inciso I, o estabelecimento
de

mecanismos de

governança participativa,

“transparente,

colaborativa

e

democrática, com a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade
civil e da comunidade acadêmica”. Importante, portanto, definir o que significa esse
sistema. Afirmam Ariane Favarreto e Nilson Arraes:

Um novo modo de gestão, que inclui a participação da sociedade civil
organizada, atualmente vem sendo denominada de governança1 e
se traduziria num regime onde há ações coordenadas entre
governantes e governados, com maior valor às instituições,
representando maior democratização através da descentralização,
onde o funcionamento do Estado tomaria mais um sentido horizontal,
opondo-se ao modelo vertical e puramente hierárquico
(FAVARRETO; ARRAES, 2007, p. 3).
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No Brasil, um modelo de tal sistema é o Comitê Gestor da Internet, que
funciona desde 1995, mas recebeu maior regulamentação com o Decreto 4.829 de 3
de setembro de 200339 e
Tem a atribuição de estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas
ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil e diretrizes para a
execução do registro de Nomes de Domínio, alocação de Endereço
IP (Internet Protocol) e administração pertinente ao Domínio de
Primeiro Nível ".br". Também promove estudos e recomenda
procedimentos para a segurança da Internet e propõe programas de
pesquisa e desenvolvimento que permitam a manutenção do nível de
qualidade técnica e inovação no uso da Internet40.

A atuação do órgão foi evidenciada pelo artigo 24, inciso II do MCI, que
constitui como diretriz para o desenvolvimento da internet: “II - promoção da
racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com participação do Comitê
Gestor da internet no Brasil”.

3.2 As Mudanças na Área do E-commerce

Já foram tratadas, anteriormente, várias das mudanças trazidas pela entrada
em vigor do Marco Civil da Internet em junho de 2014. Importante, no entanto, se faz
esclarecer com mais clareza os impactos dessas alterações no comércio eletrônico,
segmento de mercado que cresce no país cada vez mais.

3.2.1 Dados do Usuário: Respeito à privacidade
No que diz respeito à proteção aos dados do usuário, pode-se perceber o
grande esforço do novo instrumento legal, que se reflete de forma mais contundente
na imprescindibilidade de autorização do internauta para que seus dados sejam
colocados à disposição da empresa, devendo essa possibilidade estar expressa,
isenta de ambiguidade e em destaque das demais cláusulas contratuais nos Termos
de Uso e Políticas de Privacidade, os quais devem ter a anuência do usuário.
39
40

Disponível em: < http://www.cgi.br/pagina/decretos/108>. Acesso em 02 de abril de 2015.
Disponível em: < http://www.cgi.br/sobre/>. Acesso em: 02 de abril de 2015.
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Importante destacar ainda, que os dados têm limitação de propósito, ou seja,
só poderão ser utilizados para o fim ao qual foram coletados, que devem estar de
maneira franca expressos nos contratos de prestação de serviços ou nos termos de
uso.

3.2.2 Políticas de Privacidade e Termos de Uso
As políticas de privacidade e os termos de uso deverão constar de linguagem
clara e objetiva, alheia a ambiguidades que possam geram possíveis interpretações
eivadas de má-fé em detrimento do usuário, especialmente no que diz respeito ao
“regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a
aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que
possam afetar sua qualidade” (ASAMURA, 2014, p.1).
Destaca-se que são consideradas nulo de pleno direito as cláusulas que
impossibilitarem a eleição do foro brasileiro para dirimir possíveis impasses que
possam surgir em virtude da relação firmada; e ainda, aquelas que impliquem ofensa
à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas pela internet.

3.2.3 Exclusão de Dados
O MCI conceitua, em seu artigo 15 o que são os provedores de aplicações,
como aqueles que, “constituídos na forma de pessoas jurídicas e que exerçam essa
atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos”. Assim,
esses provedores deverão, de acordo com o mesmo dispositivo legal, manter sob
sigilo e segurança, os dados acerca do registro de acesso ao seu serviço por um
período mínimo de seis meses, nada impedindo que seja por mais tempo.

3.2.4 Cookies
Os cookies podem ser definidos como “arquivos enviados pelo site e
armazenados no navegador do usuário por meio de um servidor web para a
manutenção da sessão de navegação, armazenando seu endereço IP (de seu
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computador) e outros possíveis dados de navegação” (MELIA, 2014, p. 1). É uma
prática comum na rede, a utilização de cookies que de alguma maneira rastreiam as
informações do usuário, quando este navega de um serviço a outro. É uma
operação a qual se denomida persistent tracking cookies, também chamada de
publicidade comportamental, e se caracteriza mais especificamente por

(...) uma forma de utilizar informações sobre a sua actividade de
navegação na Internet para agrupá-lo a outros utilizadores em
grupos de interesses e enviar-lhe anúncios com base nestes
interesses. A publicidade comportamental difere de outras formas de
publicidade na Internet, como a publicidade contextual, que é
fornecida em resposta às suas actuais actividades baseadas em
sessões (incluindo termos de pesquisa ou websites visitados)
(CHOICES, 2015, p. 1).

Assim, para que tal prática seja considerada legal dentro dos parâmetros do
MCI, o usuário deverá der consentido expressamente, sem que tenha havido
ambiguidades, omissões ou injustificações.

3.2.5 Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
Conforme já citado anteriormente, é extremamente recomendado o uso da
Teoria do Diálogo das Fontes no que diz respeito ao tratamento das relações
formadas no comércio eletrônico, isso porquê, ambos os instrumentos legais: CDC e
MCI, têm ferramentas que aplicadas em consonância, melhor protegem o
consumidor, parte mais frágil da relação de consumo. Ademais, o MCI atua apenas
de maneira mais específica nos pontos aqui já abordados, e o CDC continua
figurando como regra geral nessas hipóteses.
Cumpre destacar ainda que, para aquelas empresas que descumprirem as
disposições constantes do MCI, sanções podem ser aplicadas, como bem preceitua
o artigo 12 do instrumento legal:
Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou
administrativas, as infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11
ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de
forma isolada ou cumulativa: I - advertência, com indicação de prazo
para adoção de medidas corretivas; II - multa de até 10% (dez por
cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último

91

exercício, excluídos os tributos, considerados a condição econômica
do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da
falta e a intensidade da sanção; III - suspensão temporária das
atividades que envolvam os atos previstos no art. 11; ou IV proibição de exercício das atividades que envolvam os atos
previstos no art. 11. Parágrafo único. Tratando-se de empresa
estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa de
que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento
situado no País.

Observa-se, portanto, na regulamentação específica, um escopo de proteção
ao usuário da internet, que até então, era incluído, por analogia, a regras gerais
existentes.
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4 A METODOLOGIA DA PESQUISA

A fim de alcançar os objetivos delimitados na presente pesquisa, se fez
necessário obedecer aos rigores da metodologia científica. Segundo Souza,
Castelano e Manhães (2014), “(...) pesquisa científica é a realização concreta de
uma investigação planejada e desenvolvida de acordo com normas consagradas
pela metodologia científica” (p.74).
O universo da pesquisa é composto por estudantes universitários de
ambos os gêneros vinculados aos programas de pós-graduação da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF escolhidos de forma aleatória e
não intencional. A opção pelo método de coleta de dados deu-se por meio de um
formulário eletrônico, utilizando uma ferramenta do Google, denominada de Google
Forms, cujo questionário foi enviado por e-mail para 350 alunos da referida
instituição pelo período de 10 dias, no mês de outubro do ano 2015. Neste intervalo
de tempo, foram recebidas 98 respostas, sendo descartadas 32 por campos
preenchidos de forma inadequada, ou ausência de respostas que compõe tal
instrumento.
No que se refere à metodologia, trata-se de uma pesquisa de natureza
aplicada, que segundo Barros e Lehfeld (2000), citados por Vilaça (2010), tem como
propósito, a necessidade de gerar conhecimento para aplicação de seus resultados,
com o intuito de contribuir para fins práticos, visando à resolução do problema
encontrado na realidade.
Appolinário (2004), citado por Vilaça (2010), destaca que pesquisas
aplicadas têm como meta solucionar problemas concretos e imediatos. Normalmente
uma pesquisa aplicada apresenta a seguinte estruturação: a) fundamentação
teórica; b) metodologia de pesquisa; c) Análise e discussão dos dados.
Sob o aspecto da forma de abordagem do problema, esta pesquisa pode ser
considerada

como

quantitativa

e

qualitativa.

Classifica-se

como

pesquisa

quantitativa, aquela cujas opiniões e informações podem ser traduzidas em
números, aquela que requer os recursos da estatística (SOUZA, CASTELANO e
MANHÃES 2014). Já a pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2009) é aquela que
trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças e valores,
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que são entendidos como parte da realidade social que é vivida e partilhada pelos
indivíduos.
No que diz respeito aos objetivos, esta se enquadra em uma pesquisa do tipo
exploratória e descritiva, pois conforme aponta Gil (1991) citado por Kauark,
Manhães e Souza (2010), envolve levantamento bibliográfico acerca do tema e
questionários com pessoas que possuem uma experiência prática com o problema a
ser investigado; e descritiva, porque visa descrever as características do fenômeno,
expõe as características de determinada população. Dessa forma, este tipo de
estudo tende a proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador referente
ao assunto, a fim de que esse possa formular problemas mais precisos ou criar
hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos posteriores (GIL, 1999).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No mês de outubro do ano de 2015, foi aplicado questionário junto aos
internautas universitários dos programas de pós-graduação da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), com o objetivo de identificar o
perfil dos discentes e sua relação com as compras pela Internet (Comércio
Eletrônico). Na ocasião, foram enviados por e-mail 350 (trezentos e cinquenta)
questionários para os alunos, no entanto, deste quantitativo, apenas 98 (noventa e
oito) retornaram.
Nesta perspectiva, a presente seção se dedica ao tratamento das questões
que integraram a pesquisa e as respostas obtidas.
No questionário a primeira questão é referente ao gênero do público alvo. Na
Figura 9 pode ser visualisado que, dentre os respondentes desta pesquisa a
predominância foi do gênero feminino.

1- Informe seu gênero

Masculino

22

33.3%

Feminino

44

66.7%

Figura 9- Gráfico referente ao gênero dos pesquisados
Fonte: Dados da Pesquisa

Dentre os entrevistados, a maioria está inserida na faixa etária entre 22 e 26
anos, apresentando-se em seguida aqueles entre 26 e 30 anos e em terceiro lugar,
entre 30 e 34 anos, conforme pode ser visualizado no gráfico da Figura 10.
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2- Qual a sua faixa etária?

Figura 10- Gráfico referente a faixa etária dos pesquisados
Fonte: Dados da Pesquisa

A partir da Figura 11, observa-se que a maioria dos respondentes sinaliza
que utiliza a internet há mais de sete anos, sendo que nenhum deles o faz num
período mais recente, igual ou menor a três anos.

3-Há quanto tempo você utiliza a internet?

Figura 11- Gráfico referente ao tempo em que os dos pesquisados utilizam a internet
Fonte: Dados da Pesquisa

No que diz respeito à utilização diária da internet (Figura 12), a maior parte
dos respondentes afirma que navega entre quatro a seis horas; com uma pequena
diferença para o segundo grupo que faz mais uso da internet, com mais de seis
horas.
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4 - Quantas horas por dia você acessa a Internet?

Figura 12- Gráfico referente a utilização diária que os pesquisados passam acessando a internet
Fonte: Dados da Pesquisa

Ao buscar indagar sobre o local de acesso à internet, pôde-se verificar que a
maioria dos entrevistados acessa a internet de casa ou do telefone celular, seguidos
do uso no trabalho e na escola/faculdade, sendo que, apenas um disse utilizar na
Lan House.

5- De onde você acessa a Internet?

Figua 13- Gráfico referente ao local, onde os pesquisados acessam a internet
Fonte: Dados da Pesquisa
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Pela Figua 14, fica evidente que o interesse na utilização da internet é maior
para pesquisas em geral e para o trabalho, expressado consideralvelmente por
sessenta e um entrevistados, o que representa 92,4% dos respondentes; seguidos
da navegação em redes sociais, respondido por 42 dos respondentes, o que
equivale a 63,6% do público analisado; seguido dos que responderam utilizá-la para
compras online, diversão, dentre outros.

6- Qual é o seu interesse no uso da Internet?

Figua 14- Gráfico referente ao interesse dos pesquisados para usar a internet
Fonte: Dados da Pesquisa

Conforme apontamento da Figura 15, dos pesquisados que utilizam a
internet, mais de 66% apontam que nunca teve problemas em suas compras online;
vinte e um entrevistados, o que corresponde a 31,8%, disseram que sim, e apenas
um entrevistado afirma nunca ter realizado tal procedimento online.

7- Você já teve algum problema de compras pela internet?
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Figua 15- Gráfico que representa a satisfação ou não dos pesquisados com as compras relizadas
pela a internet
Fonte: Dados da Pesquisa

Depreende-se por meio da Figua 16 que, a opinião dos estudantes
universitários acerca do Marco Civil da Internet, que a maioria dos entrevistados não
tem conhecimento do instrumento legal; o segundo maior grupo, composto por
quatorze pessoas aponta descrença na nova lei; e os outros entrevistados variaram
suas respostas, afirmando que acreditam que a ferramenta beneficiará apenas um
polo da relação de consumo.

8- Qual é o seu sentimento em relação ao Marco Civil da Internet sancionado
pela Presidenta Dilma?

Figua 16- Gráfico referente a opinião dos pesquisados sobre o Marco Civil da Internet
Fonte: Dados da Pesquisa
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Consoante destacado na Figura 17, a maior parte dos respondentes afirma
confiar nas operações feitas online, o que se verifica em um quantitativo de 60%, o
que equivale a 39 dos respondentes; sendo 20% contrários à essa opinião,
representados por 13 respondentes, empatados por outros 20%, que expressaram
outras opinioões ou omissões por parte dos respondentes.
Pode-se observar, também, que os internautas entrevistados mostraram uma
confiança considerada, fato que pode ser em muitos casos, constatado nas
avaliações relacionadas ao nível de satisfação dos consumidores pelos diversos
“sites” que mediam o E-commerce.

9- Você confia nas transações realizadas pela internet?

Figua 17- Gráfico referente a opinião dos pesquisados sobre a confiança nas transações realizadas
pela internet
Fonte: Dados da Pesquisa

A Figura 18 se constitui da opinião dos entrevistados sobre as compras que
serão realizadas ou não a partir da aprovação do novo Marco Civil da Internet.
Dentre as opiniões expressadas, percebe-se que é pontuado pela maioria, isto é,
representada por 74,6% dos respondentes, o que equivale a 44 entrevistados, que
com o advento do Marco Civil, realizarão compras online. Essa afirmação tem
grande representatividade, haja vista do número de contrários a essa forma de
comercialização, representado por 1,7% dos entrevistados, o que equivale a 1
respondente.
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10- Com o novo Marco Civil da Internet, você vai realizar compras pela
internet?

Figua 18- Gráfico referente a opinião dos pesquisados sobre se realizarão compras pela internet
com a promulgação do novo Marco Civil da internet
Fonte: Dados da Pesquisa

A pesquisa realizada, pôde sinalizar que, quando existe uma legislação
conhecida, ou atualizada, os internautas tendem a confiar no E-commerce.
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CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como motivação o interesse em investigar “De que
forma os consumidores internautas universitários realizam E-Commerce

e

percebem seus direitos e garantias a partir do Direito do consumidor e do Marco Civil
da internet no Brasil?”, problemática esta que foi devidamente tratada e nos
permitindo compreender como estas questões são percebidas pelos internautas
universitários que realizam transações comercias pela internet, ou seja, Ecommerce.
Inicialmente foram apontadas as seguintes hipóteses: a precocidade do
Marco Civil da internet no Brasil influencia na divulgação por parte das empresas
que vendem produtos ou prestam serviços pela internet, portanto, acredita-se que
este ainda é desconhecido pelos consumidores; e a associação também ao fator
‘confiança’ por parte dos consumidores nas empresas que desenvolvem o ECOMMERCE no Brasil, também contribui para o sucesso desse novo modelo
comercial. Na investigação realizada ambas as hipóteses puderam ser validadas em
sua totalidade.
No presente estudo, foram propostos três objetivos, dos quais o primeiro
deles consistia em “Destacar os principais fatos históricos sobre o Direito e
Princípios Fundamentais do Código de Defesa do Consumidor.”, em que é possível
perceber que desde a antiguidade, passando pelo Código de Hamurabi, antiga
Grécia, já se buscava uma forma de regular as transações comerciais. Foi a partir do
século XV, que surgiram movimentos que buscaram a Tutela do Consumidor. Com a
Revolução Industrial, a necessidade de regular as novas relações consumeristas
ficou mais evidente. No entanto, foi na França em 1789, que o Direito do
Consumidor surgiu a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Já
no Brasil o referido Código teve sua elaboração, aprovação e publicação em 1990,
sob a Lei 8.078.
O segundo objetivo tratou de “Identificar as principais características do Marco
Civil da Internet no Brasil com recorte nas relações de transações comerciais, o Ecommerce”. Podemos destacar que este marco veio para regular de forma
atualizada a Qualidade na prestação de serviços, o armazenamento dos dados,
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monitoramento das informações, demandas pela internet livre, proteção dos dados
pessoais, a liberdade de expressão na internet e governança participativa.
O último objetivo tratou de “Conhecer a percepção de consumidores
universitários internautas em relação as transações pela internet e a legislação
pertinente”. Nesta etapa da pesquisa foi possível identificar que apesar da maioria
dos respondentes acreditarem no E-commerce, existe ainda uma faixa considerável
de pessoas que apresentam com cautela as transações comerciais realizadas pela
internet.
A partir da investigação realizada, pode-se sinalizar que o consumidor
universitário internauta em sua maioria acredita no comercio eletrônico, mas ainda
externam algum tipo de preocupação mesmo com a evolução das leis e com a
aprovação do novo Marco Civil da Internet no Brasil, apontado por muitos como um
grande avanço para regular as relações sociais e comerciais na grande rede,
consistindo importante desvelar este tipo de relação comercial.
Com o estudo realizado, percebe-se também que este tipo de relação
comercial se apresenta como um caminho sem volta, por isso, o E-commerce tende
a ser cada vez maior, abrigando inúmeras empresas, ofertando milhares de produtos
e movimentando muitas cifras.
Assim, acredita-se que tal evolução deve ser acompanhada com o
aprimoramento de nossas agências reguladoras e atualização de nossas leis. É o
hábito do consumo e da oferta que vai pautar a nossa modalidade de E-commerce.
Sendo possível considerar também na presente pesquisa que as relações
comerciais na óptica do consumidor são mais cômodas e permitem uma maior
abrangência nas compras por meio de vitrines virtuais, portanto, com essa
perspectiva se faz necessário desenvolver uma cultura de comportamento neste
ambiente em construção.
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY
RIBEIRO – UENF
CENTRO DE CIÊNCIAS DO HOMEM - CCH
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COGNIÇÃO E
LINGUAGEM - PPGCL
MESTRANDO: ROGÉRIO GOMES DE LAURO
APÊNDICE A - Questionário aplicado aos internautas universitários da UENF
Caro participante, a presente pesquisa tem como objetivo identificar o perfil e
a relação que os internautas universitários têm com as compras realizadas via
internet (Comércio Eletrônico). Desde já gradeço a importante colaboração de
todos.

1 – Informe o seu gênero?

a) ( ) Feminino

b) ( ) Masculino

2 - Qual a sua faixa etária?

a) ( ) De 14 anos até18 anos

b) ( ) De 18 anos até 22 anos

c) ( )De 22 anos até 26 anos

d) ( ) De 26 anos até 30 anos

e) ( ) De 30 anos até 34 anos

f) ( ) De 34 anos até 38 anos

g) ( ) De 38 anos até 42 anos

h) ( ) De 42 anos até 46 anos

i) ( )acima de 46 anos
3 - Há quanto tempo você utiliza a Internet?

a) ( ) Menos de 1 ano

b) ( ) De 1 a 3 anos

d) De 5 a 7 anos

e) ( ) Mais de 7 anos

c) ( ) De 3 a 5 anos

4 - Quantas horas por dia você acessa a Internet?

a) ( ) Menos de 1 hora

b) ( ) Entre 1 e 2 horas

118

c) ( ) Mais de 2 horas e menos de 4 horas

d) ( ) Mais de 4 horas e menos de 6

horas
e) ( ) Mais de 6 horas
5 - De onde você acessa a Internet?

a) ( ) Em casa

b) ( ) No trabalho

c) ( ) No celular

d) ( ) Na Lan House

e) ( ) Na universidade

f) ( ) Outros

6 - Qual é o seu interesse no uso da Internet?

a) ( ) Pesquisas em Geral
d) ( ) Diversão

b) ( ) Compras On Line
e) ( ) trabalho

c) ( ) Redes Sociais
f) ( ) Outros

7 - Você já teve algum problema de compras pela Internet?

a) ( ) Sim

b) ( ) Não

c) ( ) Nunca realizei compras pela internet

8 - Qual a sua opinião sobre o Marco Civil da Internet sancionado pela
presidenta Dilma?

a) ( ) Não sei do que se trata

b) ( ) Acredito que irá regulamentar transações

comerciais pela internet

c) ( ) Irá proteger o consumidor

d) ( ) Irá proteger o vendedor

e) ( ) não resolverá os problemas existentes

f) ( ) Outras

9 - Você confia nas transações realizadas pela Internet?

a) ( ) Sim

b) ( ) Não

c) ( ) Outros

10 - Com o novo Marco Civil da internet, você vai realizar compras pela
Internet?

a) ( ) Sim

b) ( ) Não

c) ( ) Outros

