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RESUMO 

 

ALMEIDA, Handryelle Cristina de, Comércio Eletrônico: A Proteção 
Jurídica e  Aplicação do Código De Defesa do Consumidor nas compras através 
da internet. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) graduação em Direito, 
da Faculdade Cidade Verde- FCV, 2018 

 

Com o crescimento exacerbado do uso da rede de internet e a facilidade ao acesso ser cada vez mais 
expressiva, o comercio eletrônico se tornou uma ferramenta utilizada com freqüência no mundo todo. 
Esse trabalho tem por finalidade contribuir com a comunidade jurídica, identificar as dificuldades que o 
consumidor enfrenta especialmente no tocante a proteção jurídica do consumidor nas compras de 
internet. Para tanto apresentar um histórico da formação e evolução dessa modalidade de compras, e 
a partir desse ponto analisar como o código de defesa do consumidor trata sobre a proteção dos 
consumidores nas compras fora dos estabelecimentos comerciais e os aspectos legais para o comercio 
eletrônico, concernentes a proteção do consumidos nessa modalidade de compras. Tratar das 
influencias que este traz ao direito brasileiro, especialmente quando analisados os elementos da 
proteção e do direito do consumidor quando este opta por adquirir um produto fora dos 
estabelecimentos, e o produto não é entregue, ou entregue com atraso, vícios ou defeitos.   
 

Palavras Chaves: Código de Defesa do Consumidor; Compras; Internet, 
Proteção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ALMEIDA, Handryelle Cristina de, Electronic Commerce: The Legal Protection 
and Application of the Code of Defense of the Consumer in the purchases 
through the internet. Graduation in Law, Faculty of Green City - FCV, 2018 

 

ABSTRACT 

 
With the exacerbated growth of the use of the internet network and the ease of access becoming more 
and more expressive, e-commerce has become a tool used frequently throughout the world. This work 
aims to contribute to the legal community, identifying the difficulties that the consumer faces especially 
regarding the legal protection of consumers in Internet purchases. In order to present a history of the 
formation and evolution of this mode of purchasing, and from this point on, analyze how the consumer 
protection code deals with the protection of consumers in out-of-store purchases and the legal aspects 
of e-commerce, concerning consumer protection in this shopping mode. Treating the influences that this 
brings to Brazilian law, especially when analyzing the elements of protection and consumer rights when 
it chooses to purchase a product outside the establishments, and the product is not delivered, or is 
delivered with delay, defects or defects. 
 

Key words: Code of Consumer Protection; Shopping; Internet. Protection. 
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1. INTRODUÇÃO: 
 

A importância deste tema se refere às dificuldades que o consumidor encontra 

ao adquirir produtos ou serviços fora do estabelecimento comercial, e que na 

reparação de danos causados pelos fornecedores, pelos vícios existentes nos 

produtos ou serviços, pelos defeitos surgidos após a compra, e não sabem como 

resolver tais situações. 

Nos últimos anos, o ambiente comercial vem sofrendo grandes mudanças, na 

visão nacional e internacional. Essas mudanças estão diretamente ligadas ao 

desenvolvimento da tecnologia de informação que envolvem o surgimento de novas 

fontes de informações, necessitando a criação de ferramentas de acesso que 

acompanhem toda essa mudança tecnológica. E nesse patamar surge o comércio 

eletrônicas com as vendas de produtos e serviços pela internet de forma a promover 

maior agilidade aos clientes, todavia, não tão seguro.  

Atualmente as peculiares predominantes do novo mundo empresarial, são a 

localização, interação interna e externa das empresas, a concorrência, necessidades 

de operações em tempo real, orientações a clientes, economia do espaço físico, entre 

outras características da modernidade. 

O e-commerce veio para ajudar as organizações a adquirirem mais clientes, 

conhecerem mais os clientes, proporcionar uma melhor qualidade nas vendas, 

oferecendo para o cliente aquilo o que ele realmente necessita e aumentando os 

lucros. E tudo isso, por um pequeno investimento de tecnologia, utilizando a Internet. 

E, é nesse conceito que se enquadra o e-commerce (comércio eletrônico), que surgiu 

como um diferencial estratégico de vendas para as organizações. Estratégia 

considerada ótima para avançar além do mercado, adquirindo e conhecendo cada vez 

mais os seus clientes e podendo oferecer aquilo o que o consumidor necessita com a 

maior comodidade para ele, e assim, vendendo, desenvolvendo, ganhando novos 

mercados (Internet) e obtendo sucesso. 

As compras realizadas fora do estabelecimento comercial, pela internet, foco 

do estudo presente estão diretamente protegidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, baseado na Lei n. 8.771/16 que dispõe sobre a contratação pelo 

comércio eletrônico, trazendo garantias legais para o consumidor, tratando-lhe como 

vulnerável frente às relações de consumo. 
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Para regulamentar a situação dos contratos via internet, o decreto n 7.962 de 

15 de março de 2013, abrange os aspectos sobre a contratação dos serviços e 

produtos virtuais, os quais de acordo com Almeida (2018) os produtos e serviços 

devem apresentar clareza, o atendimento dever ser facilitado e respeito ao direito de 

arrependimento do consumidor levando em consideração os fundamentos principais 

e acessórios no prazo de 7 (sete) dias. 

O escopo do trabalho tratou sobre esses aspectos e demais à respeito dos 

contratos eletrônicos e os direitos fundamentais dos consumidores nessa nova 

modalidade surgida em que as compras ou contratações de serviços são realizadas 

em ambientes visuais e não em lojas físicas. 

Para subsidio da pesquisa, fundamentou-se no Código de Defesa do 

Consumidor e as relações consumeristas baseando-se nos artigos que norteiam os 

contratos findando tais relação. E para tanto, dividiu-se em capítulos, em que o 

primeiro fomenta a história do direito do consumidor, as relações jurídicas e o 

surgimento do e-commerce. 

O segundo capítulo aguçou-se sobre os contratos eletrônicos e a proteção 

jurídica do consumidor baseando-se nos princípios norteadores do direito. O terceiro 

capítulo proporcionou um estudo a respeito dos direitos dos consumidores a partir do 

art. 49, 51, nulidade de causas, cláusulas abusivas entre outras questões referidas no 

estudo. 
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO CONSUMIDOR: 
 

Com o advento da Revolução Industrial e da Segunda Guerra Mundial é que o 

processo de industrialização e comercialização das mercadorias passou por avanços 

que permitiram o barateamento da produção, a homogeneização dos produtos, um 

forte avanço tecnológico e de interligação das comunicações entre todas as nações 

do mundo. Essas transformações caracterizam a massificação das relações de 

compra e venda, e puseram fim às relações pessoais de consumo. Agora o 

consumidor e o fornecedor não eram mais conhecidos um do outro. (NORAT, 2009, 

p. 3) 

Agora o consumidor e o fornecedor fazem parte das relações jurídicas de 

consumo a partir do capitalismo que se apresenta na história da sociedade a partir 

das transformações econômicas vindo com a revolução industrial. 

Ainda, nesse sentido, NORAT (2009, p. 3) afirma que; 

 

O capitalismo continua sendo o sistema predominante entre as 
sociedades. A ideia de acumulação de capitais é tão forte que a 
produção em larga escala é aprimorada para garantir o comércio a um 
nível mundial. A partir do século XX, as empresas passam a operar 
com o intuito da ampliação de mercados e de disseminação da marca 
por todos os continentes. A cada dia os produtos regionalizados 
desaparecem e tomam forte presença os produtos globais. 

 
Diante o novo contexto com a Revolução Industrial e aumento das cidades, da 

população as relações comerciais vêm-se expandido, promovendo a divulgação dos 

produtos através dos jornais onde eram ofertados cada vez mais produtos com as 

propagandas atingindo a diversos consumidores. 

Para Pedron (2000, p. 24)) a garantia dos direitos individuais e políticos são 

características do Estado Social em que passou a intervir na economia de modo a 

promover justiça social. Assim, nas constituições promulgadas que adotaram esse 

modelo de Estado os direitos individuais eram mais importantes que os sociais e 

dependiam de regulamentação que ocorreu com a Constituição brasileira de 1988 que 

dispõe que "o Estado promoverá na forma da lei, a defesa do consumidor". Adotou-se 

modelo jurídico e política de consumo com base na proteção do consumidor.  

Conforme Albuquerque (2014), os PROCON se consolidaram a partir de sua 

inserção na Constituição Federal de 1988 de acordo com os incisos XXXII, do artigo 



13 
 

5º1, que promulga os direitos fundamentais, inciso V sobre a defesa do consumidor 

em seu artigo 1702 o qual se refere às disposições constitucionais. 

Com a lei 8078/90 juntamente com a lei complementar iniciou-se os trâmites 

legais pertinentes as relações de consumo, sendo que, ALBUQUERQUE (2014) 

afirma que; 

 

Tornando-se um verdadeiro macro sistema jurídico, disciplinador 
todas as matérias pertinentes às relações de consumo, constando 
dispositivos a respeito de todos os ramos do direito que possam 
influenciar no direito do consumidor, seja ordem civil, processual civil, 
penal e administrativa.  

 
 As leis do consumidor tornaram-se completas a partir da influência de leis e 

princípios de diversos países tais como a França, Itália, Estados Unidos, Alemanha e 

Portugal. Reconhece-se a vulnerabilidade entre as relações de consumo frente ao 

fornecedor e o consumidor, no qual previu-se a aplicação dos princípios da igualdade, 

liberdade, boa-fé objetiva, entre outros de modo a promover os abusos excessivos 

diante o consumidor. 

 Visto que, promulga no art. 4º a política Nacional de Relações de Consumo 

para melhor atender o consumidor e protegê-lo a partir dos interesses econômicos. 

 

Art. 4° A Política Nacional de 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;  
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o 
consumidor:  a) por iniciativa direta; b) por incentivos à criação e 
desenvolvimento de associações representativas; c) pela presença do 
Estado no mercado de consumo; d) pela garantia dos produtos e 
serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, 
durabilidade e desempenho;    
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de 
consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a 

                                            
1 “Art. 5 –XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. 
2 “Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
V - defesa do consumidor; ”Nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal de 1988, no seu artigo 48, ficou determinado que o Congresso Nacional, dentro de cento e 
vinte dias da promulgação daquela carta, elaboraria o Código de Defesa do Consumidor. 
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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 fornecedores3;  

 

Assim, visto que as partes interessadas precisavam de amparo legal nessa 

relação de consumo, fundamentou-se o código de defesa do consumidor priorizando 

a proteção para os consumidores.  

 

2.1 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: 
 

 No final da década de 70 e início da de 80 aumentaram as exigências em 

relação a normas de proteção do consumidor tomando medidas mais concretas 

através da criação de entidades, associações de consumidores e outros institutos para 

viabilizar de maneira mais concreta. No ano de 1980 criou-se o Conselho Nacional de 

Auto-Regulamentação Publicitária destinada a defender os consumidores contra as 

propagandas enganosas e em 1985 o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor 

(BITTER, 2013 apud LARA, 2011).  

 Somente no ano de 1988 com a Constituição Federal é que o direito ao 

consumidor obteve maior enfoque, baseando-se no artigo 5º, o qual prevê-se na forma 

de lei o direito a defesa do consumidor, sendo este, princípio relacionado a atividade 

econômica. Conforme SEIXAS (2005); 

 

A Constituição Federal de 1988 permitiu atribuir as condições e o 
alcance da defesa do consumidor na legislação infraconstitucional. A 
defesa dos consumidores está garantida na Constituição, no 
Capítulo I, referente aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos 
do Título II, o qual cuida dos Direitos e Garantias Fundamentais. O 
inciso XXXII do art. 5º assim dispõe: 
“O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. 

 

 Para Vieira (2012), a lei 8.078 passa a vigorar no ano de 1990 trazendo novas 

perspectivas ao consumidor e a relação de consumo orientada por novos princípios 

fundamentados em aspectos jurídicos. Ainda, conforme o autor o escopo do Código 

de Defesa do Consumidor era propiciar o efetivo exercício da cidadania através de 

                                            
3 Código de Defesa do Consumidor 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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normas esparsas, sistematizando o direito público e privado para que os 

consumidores deixassem de ser hipossuficientes e vulneráveis4. 

Ainda, sobre as relações de consumo, tem-se a prerrogativa do Art. 4º, em que 

objetiva para os consumidores um atendimento pautado em suas necessidades e 

transparências nas relações de consumo, o qual confere-se os seguintes princípios 

de acordo com FUNDAÇÃO PROCON SP (2018, p.6); 

 

Caput com redação determinada pelo art. 7º, da Lei nº 9.008, de 
21.03.95. I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no 
mercado de consumo; II - ação governamental no sentido de proteger 
efetivamente o consumidor: a) por iniciativa direta; b) por incentivos à 
criação e desenvolvimento de associações representativas; c) pela 
presença do Estado no mercado de consumo;  

 

No âmbito jurídico a lei nº 8.078/1990 (CDC) que regulamenta as práticas comerciais 

através do Capítulo V, na concepção de Bezerra (2013, p.3); 

 

Destacando a oferta, a publicidade, a cobrança de dívidas e outras 
práticas simplesmente qualificadas como – práticas comerciais 
abusivas, além de disciplinar o manejo das informações sobre o 
consumidor pelos bancos de dados e cadastros de consumidores. É 
possível classificar as práticas comerciais como práticas comerciais 
pré-contratuais, práticas comerciais contratuais e práticas comerciais 
pós-contratuais. A oferta, a publicidade, por exemplo, são 
modalidades de práticas que antecedem o contrato. Os contratos, com 
as mais variadas cláusulas, também são considerados modalidades 
de práticas comerciais. Após a celebração do contrato ainda tem-se a 
garantia contratual, a cobrança de dívidas, os bancos de dados e 
cadastros dos consumidores, como outras práticas comerciais. 

 

 Nesse ensejo, as práticas comerciais e os contratos estão embasados no 

Código de Defesa do Consumidor tanto para quem comercializa os s produtos, quanto 

para quem adquire, podendo recorrer ao CDC, caso alguma eventualidade. 

 Refletindo sobre as transições comerciais, Neto et al., (2015) afere que a 

Ordem Econômica, primordial para a manutenção do Estado, tem como um dos seus 

                                            
4 “IV - Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, 
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;” O consumidor é 
naturalmente vulnerável no mercado de consumo, esta é a sua característica marcante. Há 
consumidores que ainda são mais frágeis por alguma razão - vivem uma situação temporária ou 
definitiva de hipossuficiência. Merece, pois, em virtude da excepcional fragilidade, maior proteção 
ainda. São pessoas que tem dificuldade de julgamento em virtude da idade, saúde, conhecimento ou 
condição social (BEZERRA et al, 2013, p.5). 
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princípios a defesa do consumidor, como visto no artigo 170, inciso V, da Constituição 

Federal: V - defesa do consumidor.  

 Diante essa esfera, espera-se que o Estado tenha uma atuação eficiente em 

relação a defesa dos consumidores, sendo esta defesa importante para que os 

mesmos possam fazer a circulação da riqueza, mantendo o crescimento econômico 

do país, sem possíveis prejuízos perante o fornecedor. 

Sendo o CDC (Código de Defesa do Consumidor) um sistema constitucional 

autônomo composto pelas normas dos parâmetros da Carta Magna e as demais 

normativas terão incidência diante as relações de consumo quando houver lacuna no 

sistema consumerista. O uso das técnicas de interpretação lógico-sistemática é 

fundamental para o entendimento das normas do CDC, tanto como a de base 

teleológica, que permitirá entender seus princípios e finalidades (Nunes, 2015). 

Através do Código de Defesa do Consumidor definiu-se a intitulação de 

consumidor toda aquela pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final previsto no art. 2 (JUSBRASIL, 1990). As relações de 

consumo são realizadas entre os consumidores e os fornecedores subsidiadas pelo 

Código do Consumidor. 

 

2.2 O AMPARO CONSTITUCIONAL AOS CONSUMIDORES E SUA 

IMPORTÂNCIA PARA A ORDEM ECONÔMICA 

 

 Para SILVA (2009, p.1), a proteção ao consumidor a partir do ano de 1988 no 

Brasil, que mal acabava de sair de um regime político autoritário e repressivo, de 

natureza ditatorial-militar, a inclusão pode ser considerada o resultado histórico, em 

seu campo específico, de uma contraposição e de uma ruptura muito maior, ocorrida 

nas esferas política, cultural, social e econômica. Em verdade, o que se apresenta é 

uma substancial rejeição à ordem recém superada, no sentido de se restaurar ou de 

se restabelecer o Estado Democrático de Direito, as liberdades públicas, as garantias 

individuais, o exercício efetivo da cidadania e o respeito à dignidade da pessoa 

humana. 

 Diante as afirmativas, o código em defesa ao consumidor prioriza os direitos 

fundamentais da pessoa indispensáveis ao bem comum, sendo uma das metas do 

Poder Constituinte a segurança jurídica nas relações sociais.  

 Na concepção de MIRAGEM (2008, p.38) apud SILVA (2015) 

https://jus.com.br/tudo/cidadania
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A referência a um novo sujeito de direitos, o consumidor, é antes de 
tudo, o reconhecimento de uma posição jurídica da pessoa numa 
determinada relação de consumo, e a proteção do mais fraco 
(princípio do favor debilis). A rigor, todas as pessoas são em algum 
tempo, ou em um dado número de relações jurídicas, consumidoras. 
Nesta perspectiva, a caracterização dos direitos do consumidor como 
direitos humanos, revela o reconhecimento jurídico de uma 
necessidade humana essencial, que é a necessidade de consumo.  

 

 Com esse preceito, a Constituição de 88 resguarda a defesa do consumidor 

perante os direitos básicos considerados pelo código de basilares, os quais 

fundamentam toda a legislação consumerista prevista no art. 6º em concordância a 

vulnerabilidade do consumidor diante os interesses do mercado de consumo. 

 O caput do art. 170 dispõe que a ordem econômica deve ser fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com o intuito de assegurar a 

existência digna a todos, conforme os ditames da justiça social, com a observância 

dos princípios da soberania nacional, da propriedade privada; da função social da 

propriedade; da livre concorrência; da defesa do consumidor; da defesa do meio 

ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental 

dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; da redução 

das desigualdades regionais e sociais; da busca do pleno emprego e do tratamento 

favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 

que tenham sua sede e administração no País (ARAUJO, 2016, p.1). 

 Considerando a Constituição Federal de 88 como constituição cidadã, 

priorizando os direitos sociais individuais de todos e subsidiando os interesses 

econômicos nos trâmites legais, buscando equilíbrio contratual. 

 Dantas (2013) comenta que a relação de consumo se compreende a partir de 

ações em que as partes integrantes são distinguidas identificando o objeto discutido, 

a vulnerabilidade de consumo, analisando a relação de consumo a partir de 

particularidades para que o código de defesa do consumidor seja aplicado. 

 Reconhece-se a isonomia como princípio de direito garantido pela Constituição 

Federal reconhecendo à fragilidade do consumidor frente ao fornecedor e como parte 

integrante essencial dessa relação, colocando o direito de consumo em observância 

as peculiaridades, alcançando a igualdade de relação. 

 DANTAS (2013) comenta que extrai deste princípio o entendimento que todos 

são iguais perante a lei, devendo ser vistos na sua especificidade, de forma a se 
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igualarem aos outros na medida em que se igualam ou se diferenciam. Em outras 

palavras, o direito à igualdade é o direito que todos têm de ser tratados igualmente 

na medida em que se igualam e desigualmente na medida em que se desigualem, 

quer perante a ordem jurídica (igualdade formal), quer perante a oportunidade de 

acesso aos bens da vida (igualdade material), pois todas as pessoas nascem livres 

e iguais em dignidade e direitos. 

 Assim, o princípio de igualdade subsidia o direito constitucional em sua 

totalidade, aplicando-o nas situações em que o consumidor se encontra frágil e 

desprotegido perante a relação econômica. 

 
2.3 E COMMERCE 
 

A relação de compra e venda pelo e-commerce definido como comércio 

eletrônico está associada na visão de Gomes (2018) à compra e venda pela Internet 

ou à realização de qualquer transação, envolvendo a transferência de propriedade ou 

direitos de uso de bens ou serviços, por intermédio de uma rede mediada por 

computador.  

Diante a afirmativa define-se a essa relação comercial como uma nova 

modalidade de negócios em que é prestada através do uso de tecnologias de 

comunicação criando um relacionamento com os clientes, os quais podem adquirir e 

consumir produtos e serviços disponíveis pelos sites com a comodidade de serem 

entregues em seu endereço. 

 Para CRUZ (2012, p. 83), destaca o e-commerce como comércio eletrônico 

que procura facilitar a vida de pessoas que não têm muito tempo para realizar suas 

compras; é um meio prático de escolher um produto ou serviço sem precisar se 

deslocar de sua moradia. Ainda, salienta que o comércio eletrônico está se 

desenvolvendo de forma acelerada; porém, ainda há muito que se fazer para que se 

torne um meio totalmente seguro de realizar compras. 

As vendas online estão crescendo em todo o Brasil, a comodidade e demais 

benefícios que a prática do e-commerce traz para os consumidores fez com que o 

comercio eletrônico tomasse impulso, todavia, há que se tomar cuidados quanto a 

segurança das relações de consumo através da internet. Assim, Salvador apud Silva, 

2017 comentam que; 
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Comércio eletrônico ou e-commerce pode ser definido como 
transações comerciais feitas no ambiente virtual, com ajuda de meios 
eletrônicos, ou seja, é poder comprar determinado item a quilômetros 
de distância, sem sair de casa ou do escritório, utilizando celular, 
computador ou outro dispositivo. Os consumidores são atraídos pela 
comodidade, facilidade de acesso e, principalmente, pelos preços 
mais baixos que o comércio físico. 

 

Com a facilidade do acesso a internet, os comércios eletrônicos com as lojas 

virtuais disponibilizam de vendas de vários produtos e de serviços, os quais são 

contratados pelos consumidores para atender suas necessidades.  

Na definição de Diniz (2011), um bom exemplo de comércio eletrônico ou 

comércio virtual é o ato de comprar e vender pela Internet. Muitos ramos da economia 

são ligados a esse tipo de comércio, algo que motiva as empresas a investirem um 

pouco nesse tipo de estratégia. No começo, comercializava-se mais CD’s, livros e 

demais produtos palpáveis e de características tangíveis, mas, agora, com a nova 

tendência desse mercado, comercializa-se de tudo pela Internet, como por exemplo, 

pacotes turísticos. 

Para Santos (2009), o e-commerce é utilizado para facilitar ou comercializar 

produtos ou serviços online, de forma rápida e de fácil acesso para os elementos da 

sociedade em qualquer parte do mundo, uma vez que se trata de uma forma de 

comércio à distância, que permite comprar o melhor produto pelo melhor preço, 

reduzindo significativamente o tempo e os custos envolvidos. 

Nas lojas virtuais são comercializados diversos produtos como livros, roupas, 

eletrônicos, móveis, alimentos, bebidas, carros, motos entre outros que atendem o 

mercado do consumo expandindo a economia brasileira. 

 

2.4 O E-COMMERCE E AS RELAÇÕES JURÍDICAS: 
  

 No estudo de Costa (2016) ela aponta para o fato do comércio eletrônico 

oferecer novas oportunidades de negócio, porém, salienta dos riscos inerentes a este 

tipo de transição e dos desafios jurídicos para mitigá-los. A autora considera que o 

uso do ambiente eletrônica não exime o fornecedor de cumprir com suas obrigações 

acordadas no Código de Defesa do Consumidor em que o fornecedor tem a obrigação 

de informação adequada e clara sobre produtos e serviços, responsabilizando pelo 

fato e vício de produto ou serviço. 
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No entanto, com frequência acontecem práticas abusivas em torno do e-

commerce, ocorrendo uma série de transtornos para os consumidores através de 

artifícios utilizados para enganar os consumidores, dificuldades de rescindir contratos, 

produtos não condizentes com o pedido, entre outros problemas nas vendas pelo 

comércio eletrônico. 

Para FERREIRA (2012, p.2) inegável é o fenômeno consumista e os benefícios 

trazidos pela invasão digital e a influência da rede mundial de computadores nos lares, 

tanto em âmbito nacional quanto internacional, especialmente quando o ponto cerne 

da questão é o direito do consumidor frente ao recém surgido e imaturo consumidor 

virtual. Porém, este fica ainda mais vulnerável nesse novo meio, já que a 

confiabilidade daquele que consome frente ao que fornece, e a boa-fé esperada de 

suas virtuais relações de consumo ainda devem ser trabalhadas e melhoradas. Como 

o CDC se baseia, além da aplicabilidade da lei, também em ditames principiológicos, 

impende referir que a confiabilidade e a boa-fé são princípios necessários às relações 

de consumo, sejam estas em âmbito físico ou eletrônico. 

Com o advento da internet, na medida em que os meios de comunicação 

evoluem, o comércio eletrônico se prolífica necessitando normativas para 

regulamentação das relações de consumo. CARVALHO (2012, p.2) comenta que; 

 

 O tema encontra relevância na atualidade graças às inúmeras 
infrações e abusos aos direitos dos usuários da rede mundial de 
computadores, que se encontram desprovidos de assistência muitas 
vezes diante da disparidade dos envolvidos na relação de consumo. 
O uso dos computadores se tornou, nos últimos anos, imperativo na 
sociedade globalizada e cada vez mais automatizada e furtar-se disso 
é negar o cenário atual e buscar algo utópico, já que a tecnologia é 
inevitável para todos.  

 

 Percebe-se a importância que a internet tem na vida das pessoas no cotidiano, 

tornando uma forma mais cômoda e atraente para o comércio eletrônico propagar 

seus produtos e atrair cada vez mais compradores. Porém, nem sempre é uma relação 

segura, em que ocasiona as vezes alguns incômodos e disparidades durante a 

aquisição do produto ou até mesmo a venda. 

Podemos definir comércio eletrônico de uma maneira estrita, como sendo uma 

das modalidades de contratação não-presencial ou à distância para a aquisição de 

produtos e serviços através de meio eletrônico ou via eletrônica. De maneira ampla, 

podemos visualizar o comércio eletrônico como um novo método de fazer negócios 
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através de sistemas e redes eletrônicas. Lato sensu, pois, o comércio eletrônico 

abrangeria qualquer forma de transação ou troca de informação comercial ou visando 

a negócios, aquelas baseadas na transmissão de dados sobre redes de comunicação 

como a Internet, englobando todas as atividades negociais, juridicamente relevantes, 

prévias e posteriores à venda ou à contratação (OLIVEIRA, et.al., p.5). 

Diante os argumentos, afirma-se que esse novo modelo comercial via internet 

possui uma forma de contratação que é feita por via eletrônica para adquirir os 

produtos comercializados. 

Em síntese, com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), 

que positivou a proteção ao consumidor de forma específica, assegurando direitos 

individuais e coletivos, através da introdução de princípios contratuais, norteados pela 

sistemática dos preceitos constitucionais e pela concepção social de contrato 

esculpida na nova teoria contratual, os quais passaram a direcionar a interpretação 

da relação contratual de consumo. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei que 

consagra princípios fundamentais da República, o mínimo essencial para proteção do 

consumidor e a sobreposição deste em relação aos demais ramos do direito, nos quais 

se evidencie relações de consumo (SILVA et al, 2012, p.3). 

Em tese, com o incremento da internet, o ambiente digital tornou-se propício a 

negociações de produtos e serviços, todavia, observou-se durante um período ações 

fraudulentas de pessoas com más índoles que se apropriaram desses fatores para 

dar golpes em consumidores.  

Monteiro (2017) acredita que as novas visibilidades de produtos pela internet 

pode trazer maior número de críticas, aumentar o grau de insatisfação de clientes, 

elevar os números de evasão, bem como sujeitar a que pessoas mal intencionadas 

se utilizem do site para cometer crimes (estelionato) realizando golpes em terceiros 

de boa-fé, que acreditam estar negociando em um ambiente seguro e confiável. 

Essa prática comercial pela internet no conceito de Forgione (2000) é 

orientada pelo jurídico através dos princípios cardeais de segurança, previsibilidade e 

proteção ao consumidor. 

Nessa esteira, pronuncia-se que o Código de Defesa do Consumidor é 

responsável por regular as situações em que haja um destinatário final que adquire 

produto ou serviço para uso próprio. O mesmo diploma também regula as situações 

nas quais identifique-se um destinatário final adquirente de produto ou serviço com 

a finalidade de produzir outros produtos ou serviços, desde que estes, uma vez 

https://jus.com.br/tudo/estelionato
https://jus.com.br/tudo/seguro
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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obtidos, sejam oferecidos regularmente no mercado de consumo como bens de 

consumo (FLORENTINO, 2015). 

Para manter o equilíbrio e proteger o consumidor contra os abusos 

cometidos pelo fornecedor e para manter a credibilidade dos compradores no 

mercado comercial na aquisição de produtos ou serviços almejados. Sendo assim, 

o Código de Defesa do Consumidor normaliza essa relação jurídica, dando ênfase 

aos princípios básicos da Constituição Federal, regulamentando toda a ação, seja 

no meio comercial físico ou virtual. 

Ainda, RIBEIRO (2009, p.14) contextualiza que a confiança deve funcionar 

como um parâmetro para a distribuição dos novos riscos trazidos pela comodidade e 

facilidade decorrentes da evolução tecnológica. Na contratação eletrônica via internet, 

a confiança dos contratantes, que integra parte do conteúdo substancial da boa-fé 

deve ser tutelada em face da especificidade do meio, garantindo uma expectativa 

legítima da parte sob o ponto de vista da segurança e informação. 

Nessa conjuntura o Direito Consumerista está explicitado perante os contratos 

eletrônicos, implicando a legitimidade, a clareza de informações e segurança nas 

transações online. 

O ordenamento jurídico brasileiro vai além e, no art. 5º, inciso XXXII, da 

Constituição Federal alça à categoria de direito fundamental os direitos do 

consumidor. Nesse sentido, trazendo à matéria a dicção do art. 1º do Código de 

Defesa do Consumidor, conclui-se que, aos contratos eletrônicos de consumo, são 

aplicáveis as normas que disciplinam o Direito Consumerista. Com efeito, de acordo 

com a Jurista Sheila do Rocio Cercal Santos Leal, tais normas “[...] são de ordem 

pública, cogentes e indisponíveis, e, nessas condições, aplicáveis aos contratos 

internacionais de e-commerce, para a proteção dos direitos dos consumidores 

brasileiros” (VELOSO, 2014, p.6). 

As regras fixadas para os contratos eletrônicos tratando das questões 

relativas estão regulamentas pelo Código de Defesa do Consumidor via decreto 

presencial. 

NUNES (2015, p. 684-685) pronuncia os direitos básicos de acordo com o 

art. 1º e art. 2º do CDC na contratação de compras via internet interpondo as 

seguintes condições; 
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Art. 1º -  
a) Fornecimento de informações claras a respeito do produto, do 
serviço e do fornecedor. 
b) O atendimento facilitado ao consumidor 
c) O respeito ao direito de arrependimento 
d) O respeito ao direito de arrependimento 
Art. 2º -  
a) Nome empresarial, número de inscrição do fornecedor no CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ 
b) Endereço físico e eletrônico, localização e contato 
c) Características essenciais do produto ou serviço 
d) Discriminação, preço, de quaisquer despesas adicionais ou 
acessórias, tais como as de entregas e seguros 
e) Condições integrais de oferta, modalidades de pagamento, 
disponibilidade, forma e prazo da execução do serviço ou da entrega 
f)    Informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer 
restrições à fruição da oferta 

 

Os artigos supracitados acima expressam que haja clareza nas relações 

comerciais pela internet, acordados pelos artigos 1º e 2º, estabelecendo subsídios 

para a segurança jurídica do consumidor. 

Tendo em vista a expansão do comércio eletrônico ao longo dos anos, nota-

se uma preocupação do legislativo em proteger o consumidor contra os abusos 

ocorridos no ambiente virtual, permeando a relação por meio do judiciário, 

especificando suas peculiaridades e particularidades que envolve todo o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

3. CONTRATOS ELETRÔNICOS: 

 

Os contratos para Orlando Gomes (2008, 0.13 apud Gomes, 2018, p.8), é 

negócio jurídico bilateral, ou plurilateral, que sujeita as partes à observância de 

conduta idônea à satisfação dos interesses que regularam os contratos eletrônicos 

são incluídos na categoria de contratos atípicos e de forma livre não obstante o seu 

conteúdo pode estar disciplinado em lei como, por exemplo, a compra e venda ou a 

locação. 

Nessa instância, conforme os interesses de ambas as partes são firmado o 

contrato para intermediar a relação comercial determinando os trâmites legais, 

ressaltando os deveres e obrigações de ambas as partes. 

Miranda (2014) contempla o termo contrato eletrônico como o encontro de uma 

oferta de bens e serviços de maneira audiovisual depende da rede de comunicação e 

de interatividade. As obrigações jurídicas de acordo com a autora são através dos 

signos eletrônicos que permeiam a internet e a vontade das partes são 

instrumentalizadas pelo contrato eletrônico formalizando o acordo. 

Em conformidade com BARRETOS (2009, p.9), contrato eletrônico é, no 

entanto, uma realidade relativamente recente. Sua utilização se acentuou no Brasil 

especialmente no final da década de 1990 e no início dos anos 2000. Pois bem, para 

observarmos o contrato eletrônico, faremos breves apontamentos sobre uma noção 

mais dogmática de contrato, construída recentemente pela doutrina brasileira.  

Sendo assim, tratando-se de algo relativamente novo, a celebração do contrato 

no meio eletrônico é tangível e protegida juridicamente, onde as obrigações 

contratuais são efetuadas online a partir das partes acordadas. 

 BARROS (2014, p.5) pronuncia que; 

 

Os princípios gerais de Direito Contratual são aplicados à contratação 
eletrônica. Não obstante, existem princípios específicos que regem 
tais contratos. Em razão da escassez de disciplina normativa sobre o 
tema, os princípios se revestem de uma importância ainda maior, já 
que são eles que darão suporte para a criação de uma 
regulamentação específica no Brasil.  

 

 O contrato realizado no mundo virtual é regido pelos princípios da equivalência 

funcional, da neutralidade e da perenidade e da conservação e aplicação das normas 
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jurídicas, bem como o princípio de boa-fé objetiva, sendo que, torna-se juridicamente 

mais seguro quando os princípios são respeitados.  

Sobre a validade dos contratos eletrônicos, Barros (2014) aponta para a 

segurança jurídica dos negócios celebrados pela internet em que argumenta sobre a 

importância da validade do contrato como documento representativo de uma 

obrigação que se dará como prova através da identificação das partes. 

Em consoante com NETO (2008, p. 5), princípios são normas que contém 

enunciados amplos, abstratos, flexíveis, sem uma terminação acabada, suscetíveis 

de interpretação. Os princípios orientam e solucionam problemas, sendo utilizados 

pelo legislador para a criação de leis, por magistrados para a decisão de litígios, por 

doutrinadores para a elaboração de teorias, e por advogados para a defesa de teses. 

O tema proposto requer a utilização de princípios, mas também aproveitar-se-á as 

regras. Regras são normas que contém enunciados restritos, concretos, rígidos, 

completos, desenvolvidas para regulamentar comportamentos, tendo aplicação 

imediata e incisiva sobre a realidade fática apresentada. 

Subentende-se que as normas regulamentam e validam os princípios, 

fundamentando sua equivalência perante o legislador. Do ponto de vista de Leal 

(2009) apud Matos (2016), as “normas devem ser neutras para que não se constituam 

em entraves ao desenvolvimento de novas tecnologias e perenes no sentido de se 

manterem atualizadas, sem a necessidade de serem modificadas a todo instante.” 

O ambiente eletrônico traz insegurança jurídica a respeito das transações 

firmadas a partir de contratos eletrônicos decorrentes da ausência do contato físico e 

a vulnerabilidade em que se encontram os consumidores. Nesse sentido, Ferreira 

(2008) comenta que; 

 

Os contratos firmados por equipamentos informáticos, ou em ambiente 
eletrônico, se operam por distintas modalidades, diferenciadas em 
razão do nível de interferência do sistema tecnológico no 
aperfeiçoamento da manifestação da vontade, formatado por 
contratação interpessoal e automática. Naqueles formados pelo 
computador, as partes se utilizam do equipamento para transcrever as 
condições pactuadas para formação do negócio jurídico. Classificam-
se como contratos intersistêmicos, não necessitando os contraentes 
fazer uso de transmissão eletrônica para se comunicarem. 

 

 Diante o exposto, os meios tecnológicos são utilizados para a transmissão de 

dados e manifestação da vontade entre ambos, consumidor e fornecedor na 
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contratação de produtos ou serviços, sendo dispensada a representação material, 

compreendendo-se a venda através da comunicação via internet, tendo que atender 

os princípios de confiabilidade no quesito de segurança da contratação. 

 DINIZ (2002) apud RIBEIRO (2009, p.10) atenta para o seguinte conceito; 

 

O contrato eletrônico opera-se entre o titular do estabelecimento virtual 
e o internauta, mediante transmissão eletrônica de dados. É usual no 
escambo; na cessão de uso; nas operações mobiliárias; nas 
aplicações financeiras (...); no leasing, na empreitada, na locação de 
coisa ou de serviço, etc. 

 

 Assim, no parecer do autor, a contratação não presencial é um método de 

negócio jurídico celebrado através das redes eletrônicas e nas condições cabíveis da 

Defesa do Código do Consumidor. 

 A garantia contratual de acordo com o art. 50 da lei 8.078/1990 constitui uma 

modalidade de decadência convencional, sendo o prazo concedido geralmente pelo 

vendedor para ampliar o direito potestativo dado pela lei ao comprador de determinado 

bem de consumo (SAAD, 1915P. 86).   

 

3.1 PROTEÇÃO CONTRATUAL: 
 

 O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) dedica especial atenção 

a proteção contratual, que no conceito de Benjamim et al., (2017) objetiva promover 

lealdade, transparência e equilíbrio nas relações entre fornecedor e consumidor não 

tolerando a fraude, a enganação, cláusulas obscuras, minúsculas e contratos que 

coloquem o consumidor em situações de desvantagem exagerada.  

 Portanto, o consumidor é o foco da proteção, pois, diante de algumas práticas 

comerciais torna-se vulnerável, assinando contratos sem avaliar as cláusulas, não 

resguardado seus direitos e sim somente os interesses do fornecedor. 

 Tratando-se de liberdade contratual, afirma-se que perante a justiça os homens 

são livres e iguais e devem ser tratados de igual maneira, todavia, os contratos devem 

ter clareza dos direitos e das obrigações das partes, não podendo ser instrumento de 

oportunizar o comerciante, isto é, tirar vantagem da relação econômica para o seu 

provento. 

 O autor EULÁLIO (2016, p. 11) pronuncia que; 
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O dever de informar é uma das maneiras de proteção aos 
consumidores contra esses abusos, trata-se de um princípio 
fundamental na Lei n.8.078/90, aparecendo no inciso II do art. 6º, 
formulando uma nova formatação aos serviços e produtos que são 
oferecidos no mercado. Esse princípio vem para obrigar o fornecedor 
a prestar todas as informações necessárias acerca de cada produto e 
serviço oferecido, dentre elas, o preço, as qualidades, as 
características, os riscos, entre outras, de forma clara e objetiva, sem 
falhas ou omissões. Trata-se de um dever exigido, mesmo antes do 
início de qualquer relação, sem mesmo ter sido efetuado qualquer 
compra, e a informação passou a ser um componente necessário do 
serviço e do produto, fazendo com que não possa ser oferecido nada 
no mercado sem as devidas informações. 

 

A partir dessa prerrogativa, o consumidor deve ser informado de forma objetiva 

e clara de todo o serviço oferecido ou do produto ofertado, sua especificação deve ser 

claras, características, qualidades, preço, entre outras informações correspondentes 

aos produtos e serviços oferecidos. 

Ainda, de acordo com o Art. 46. Os contratos que regulam as relações de 

consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de 

tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem 

redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (PINTO, 2017, 

p.3). 

Nesse caso, a falta do acesso do consumidor ao contrato, fará com que ele não 

esteja obrigado a cumpri-lo já que não tomou conhecimento prévio das cláusulas 

contratuais. 

Em supra, cita-se o artigo 47,5 abordando a seguinte perspectiva em relação 

aos contratos: 

Se o fornecedor se vale de cláusula dúbia e mal redigida, a solução será 

interpretá-la contra quem a estipulou, ou seja, favoravelmente ao consumidor (PINTO, 

2017, p.3). 

Diante o apontamento, vê-se a defesa do consumidor em relação às possíveis 

tentativas de informações equivocadas ou relações em que somente o fornecedor 

será favorecido, ou quando os contratos de adesão estão estabelecidos 

unilateralmente pelo fornecedor em que o conteúdo não pode ser debatido. 

 

                                            
5 As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.  
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3.2 BOA FÉ OBJETIVA E EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEITO E FUNÇÃO 

SOCIAL DO CONTRATO 

 

 O princípio da boa-fé objetiva, por sua vez, não mais é uma simples exortação 

moral, a boa-fé subjetiva, vale dizer, se tinha ou não conhecimento sobre determinada 

situação. A boa-fé objetiva trouxe deveres anexos, como os de informação, de 

cooperação, de cuidado. Ela exerce três funções: integrativa (fonte de direitos e de 

deveres jurídicos), interpretativa (como regra de interpretação) e limitadora (impõe 

limite ao exercício de direitos subjetivos). Prevista no artigo 422 do Código Civil, a 

boa-fé já tinha assento positivo nos artigos 4º, III, e 51, IV, do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor (CARVALHO, 2013, p.13). 

 Através dos princípios de boa-fé e equilíbrio nasce a harmonização na relação 

consumista, e conforme NUNES (2015, p.204); 

 

A boa fé subjetiva diz respeito à ignorância de uma pessoa acerca de 
um fato modificador, impeditivo ou violador de seu direito. É, pois, a 
falsa crença acerca de uma situação pela qual o detentor do direito 
acredita em sua legitimidade, porque desconhece a verdadeira 
situação. Já a boa-fé objetiva, que está presente no CDC é uma regra 
de conduta, isto é, é dever das partes de agir conforme certos 
parâmetros de honestidade e lealdade, a fim de estabelecer o 
equilíbrio nas relações de consumo. 

  

 A boa-fé está associada ao comportamento diante os negócios jurídicos, 

esperando sempre pela lealdade, honestidade e o respeito mútuo nas relações 

econômicas de acordo com o interesse de ambas as partes. 

 Em conformidade com o princípio de equilíbrio, ele concretiza-se como princípio 

magno da justiça, sendo que, relações jurídicas equilibradas implicam a solução do 

tratamento equitativo (Nunes, 2015). 

 Desta forma mantêm-se equilíbrio, garantindo todos os princípios que norteiam 

as relações jurídicas vias internet. E nessa perspectiva, FERREIRA et al., (2011) 

discerne que; 

 

O princípio do equilíbrio econômico e financeiro visa, pois, garantir a 
manutenção da equação inicialmente contratada, ou seja, manter a 
proporção entre os encargos imprescindíveis à execução da avença e 
a contraprestação ou remuneração pactuada, de forma que uma parte 
não se locuplete mediante empobrecimento da outra. Desta feita, o 
princípio do equilíbrio contratual se apresenta como um “limitador” da 
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cláusula pacta sunt servanda, porém sempre condicionado à 
ocorrência de um fato superveniente, imprevisível, causador de 
onerosidade excessiva a uma das partes (teoria da imprevisão), hábil 
a destruir a relação inicialmente entabulada: de (uma suposta) 
equivalência entre as prestações (teoria da quebra da base do 
contrato). Ou seja, ele não elide a responsabilidade daquele que, 
desidiosamente, firma o ajuste sem ponderar acerca das obrigações 
dele decorrentes e, afinal, vê-se sem condições de suportá-las senão 
assumindo o “prejuízo” da própria desídia. 

 

 A equação dos contratos é importante veículo para que se mantenha a 

responsabilidade das partes envolvidas com equilíbrio mútuo, paltrado na 

equivalência da relação consumerista em que se cumpram as obrigações com maior 

vigor. 

GONÇALVEZ (2007, p.5), reconhece o enunciado 26 do Conselho da Justiça 

Federal, aprovado na I Jornada de Direito Civil, a boa-fé objetiva é exigência 

comportamental de lealdade dos negociantes e que deve ser observada em todas as 

fases negociais. O princípio da informação é imposto às partes e é dever jurídico 

recíproco de apresentar todas as informações sobre o contrato, com a máxima clareza 

possível, desde a fase pré-contratual até a pós-contratual, para que haja o livre 

exercício da autonomia privada dos contratantes, consoante a boa-fé objetiva. 

Ressalta-se a importância deste princípio, pois através dele os negociantes tomam 

conhecimento de fatos que estejam implícitos e/ou imperceptíveis.  

 Desta forma, os negócios são tratados com maior solidez e veridicidade, pois, 

todas as partes do contrato estarão implícitas desde o acordo pré-contrato até a 

finalização do mesmo e o pós para poder resolver possíveis problemas. 

 Para Albuquerque (2017), um princípio contratual de ordem pública é a função 

social do contrato, em que de acordo com o novo código civil prioriza a socialidade e 

tem como uma de suas características a limitação da liberdade contratual. 

 Todavia, a função social do contrato, não condiz contra a autonomia contratual, 

porém resguarda os interesses individuais e o princípio da dignidade humana com 

fator principal nos negócios jurídicos. O art. 4216 e 422 do Código Civil, trazem na 

redação a respeito dos contratos que, o indivíduo poderá contratar com liberdade, 

                                            
6 Art. 421: a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil , não elimina o 
princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando 
presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa 

humana ." (REDE DE ENSINO LUIZ FLÁVIO GOMES, 2007) 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704778/artigo-421-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
https://lfg.jusbrasil.com.br/
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mas, a vontade será exercida em razão da função social que o contrato dispõe, 

guardando os princípios de boa-fé e de probidade. 

Para Paim (2014, p.4), o princípio da função social do contrato analisa o teor 

da relação contratual estabelecida entre as partes infere-se no contexto social, e não 

somente no contexto privado, pois o contrato apresenta consequências relativas, 

também, à sociedade. 

O princípio social do contrato se consolida na medida em que os contratos 

atendem os interesses econômicos e sociais dos indivíduos, baseando-se no 

ordenado jurídico, sendo constituído de normas norteadoras de tal princípio. Diante 

os argumentos, NOBREGA (2011, p. 6), pressupõe que; 

 

Sob essa dicotomia, a priori, os dois princípios fundamentais que 
servem de pré-requisito nos contratos, fundamentados pelo novo 
código civil, são eles: o princípio da função social que é o princípio 
mais importante no que se refere à moderna Teoria dos Contratos, 
disciplina que o contrato tem que ser celebrado com o objetivo de 
resguardar toda sociedade e não só os interesses pessoais das 
partes; o segundo ponto, mas, não menos importante é o princípio da 
boa-fé objetiva que declara que as partes têm que agir com lealdade 
e idoneidade durante todo o processo de firmação, devendo ser 
honesto e probo, antes, durante e após a execução do contrato, onde 
a base da relação contratual é a confiança (NOBREGA, 2011, p. 6). 

 
 O subsídio dos contratos através dos princípios de boa-fé objetiva equilíbrio 

econômico e financeiro, assim como o princípio social faz com que os contratos sejam 

pautados na idoneidade, na moralidade e lealdade das partes acordadas, de forma a 

promover a sociabilidade nos interesses econômicos. Sobre os contratos, argumenta-

se que;  

 

Os princípios da probidade e da boa-fé estão ligados não só à 
interpretação dos contratos, mas também ao interesse social de 
segurança das relações jurídicas, uma vez que as partes têm o dever 
de agir com honradez e lealdade na conclusão do contrato e na sua 
execução (REDE DE ENSINO LUIZ GOMES, 2007). 
 

De acordo com a citação, vê-se que o juridíco pleiteia por segurança e solidez 

a partir do princípio de boa-fé na busca de contratos seguros e ponderados em que o 

consumidor, foco do estudo esteja devidamente amparado nas relações de consumo. 

Para Souza (2015) a legislação pátria não contemplou apenas a boa-fé em 

seu texto regulamentador das relações comerciais, a confiança também assume um 

papel importante nesse contexto. Assim, o princípio da boa-fé e o princípio da 
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confiança atuam em conjunto na busca de equilibrar a balança nestas relações 

jurídicas. 
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4. DIREITO DOS CONSUMIDORES: 
 

O Código de Defesa dos Consumidores efetuou-se em 1990 para dar amparo 

aos consumidores durante a realização das compras e finalização dos contratos. 

Sabe-se que, as empresas algumas vezes agem de má-fé nos negócios, não 

respeitando o consumidor e seus direitos, sendo esse lesado e tendo que recorrer às 

leis para defender-se de algo que não contratou ou de produtos com defeitos. 

De acordo com MIRANDA (2008, p. 5-6), no Código de Defesa do Consumidor 

existem penas para o fornecedor que não obedecer às Leis. Essas penas são 

chamadas de sanções administrativas que podem ser aplicadas em forma de: multas, 

apreensão do produto, cassação do registro do produto em um órgão competente, 

suspensão temporária do fornecimento ou do serviço, suspensão temporária das 

atividades, cassação da licença do estabelecimento, interdição total ou parcial do 

estabelecimento, intervenção administrativa, imposição da contrapropaganda e 

indenização ao consumidor. 

 É necessário a observar a implicância da legislação, considerando a proteção 

segura do consumidor ao adquirir produtos ou serviços defeituosos ou insatisfatório, 

sendo o fornecedor responsabilizado por colocar o produto ou a disposição do serviço 

no mercado. 

DIREITO DE ARREPENDIMENTO – ARTIGO 49 DO CDC:  

  
 A referência sobre consumidor, contrato e direito de arrependido a partir do 
artigo 49 do Código de Defesa do consumidor, está pressuposta da seguinte forma; 
 

198. Contrato regularmente celebrado é pressuposto da 
responsabilidade que se dele decorre. Aplica-se o princípio de contrato 
de compra e venda entre o vendedor (fornecedor) e o comprador 
(consumidor). Nosso código comercial, embora reserve 30 artigos ao 
contrato de compra e venda, não o define em nenhum deles. Sua 
conceituação é apenas dada pelo artigo 1.122 do Código Civil: pelo 
contrato de compra e venda, um dos contraentes se obriga a transferir 
o domínio de certa coisa e o outro pagar-lhe certo preço em dinheiro 
(art. 481 do novo CC).  De resto, a obrigação comercial não difere, em 
sua essência, da obrigação civil (NUNES, 2015,p.56). 

 
"O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de sua 

assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação 
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de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, 

especialmente por telefone ou em domicílio7. 

Conforme Brandão (2018), as atribuições ao consumidor exercidas pelo código 

de defesa dispõe sobre as hipóteses de negócios realizados fora do estabelecimento 

comercial, estendendo-se as vendas pelo sistema de marketing direto, seguros, cartão 

de crédito e outras possibilidades que não estão previstas in locu, ainda o artigo 49 

retrocede o negócio através de declaração de vontade manifestada, no prazo 

estipulado sem justificativa plausível. 

Para tanto, o prazo de reflexão de sete dias previsto pela legislação assegura 

o direito de desistir do negócio do contrato ao consumidor uma realização de compras 

com maior solidez e equilíbrio no que compete em vendas por telefone, de porta em 

porta, via internet, telemarketing, internet, entre outras. 

A contemporaneidade traz novas formas de vendas para a sociedade em geral 

em que os contratos são estabelecidos fora de estabelecimentos comerciais 

atendendo de forma cômoda e rápida aos consumidores. Todavia, faz-se uma reflexão 

sobre o consumismo que muitas vezes é feito por impulsividade através do marketing 

oferecido e que ocasiona arrependimento da aquisição, querendo o cliente a 

devolução do produto adquirido. 

 É nesse patamar, que a legislação menciona a proteção dos direitos dos 

consumidores, conforme GARCIA et al., (2017, p. 564-565); 

 

O direito de arrependimento não está vinculado a qualquer vício de 
produto ou serviço ou ainda a qualquer justificativa por parte do 
consumidor. Ou seja, o direito de desistir do negócio celebrado é 
imotivado. Qualquer explicação que o consumidor der a respeito da 
matéria, além de ser voluntário, servirá apenas para que o fornecedor 
saiba, a título de coleta de dados e para sua pesquisa, o porquê do 
consumidor está desistindo de seu produto e serviço, no mesmo 
sentido que não é necessário que o consumidor declive o motivo pelo 
qual se arrepende da compra. 

 

 
Por interpretação dessa conotação legislativa, subentende-se que o 

consumidor pode arrepender-se de sua compra, desde que, aconteça dentro do prazo 

estipulado pela lei e que o mesmo não necessita de maiores esclarecimentos a 

respeito da devolutiva da matéria. 

                                            
7 Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor.  
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O autor NUNES (2010) apud LARA (2011), afirma que nessa forma de adquirir 

produtos e serviços, referindo-se aos produtos via internet, o consumidor tem menos 

tempo para refletir sobre a necessidade e as vantagens em contratar e por isso ele 

estaria em um grau maior de vulnerabilidade. 

A publicidade é um meio excelente para atrair o consumidor para efetuar as 

compras, todavia, muitos clientes acabam agindo pela impressionalidade da 

propaganda e não verificam o produto de forma adequada, e quando o produto chega 

até sua residência é que análise é feita com cautela e de fato acontece a aprovação 

ou reprovação do produto. 

Sob essa afirmativa, MARQUES (2002, p. 1252), afirmam que; 

 

Na doutrina, o direito de arrependimento preconiza ao consumidor a 
proteção de vontade do consumidor, para que essas possa ser 
decidida e refletida com calma, protegidas das técnicas agressivas de 
vendas a domicílio, o art. 49 do CDC inova o ordenamento jurídico 
nacional e institui um prazo de reflexão obrigatório e um direito de 
arrependimento. 

 

 A partir desse princípio, estabelece ao consumidor um prazo maior de reflexão 

em suas compras, visto que, pelo direito de arrependimento o mesmo possa analisar 

com calma o produto adquirido.  

 As vendas pela internet são conceituadas como práticas e cômodas, todavia, 

nem sempre o produto pedido pode ser avaliado na íntegra pelo consumidor 

despertando somente no seu recebimento o arrependimento, arrependimento este 

pautado pelo artigo 49, levando em conta todas as considerações alocadas. 

 

4.1 PRAZO DE DEVOLUÇÃO: 
 

 Conforme o artigo 50 do CDC, a garantia contratual é complementar à legal e 

será conferida mediante termo escrito. A garantia contratual, fornecida 

espontaneamente pelo fornecedor, tem seu prazo iniciado quando o produto é 

entregue ao consumidor e não quando da data de fabricação do mesmo (GARCIA et 

al, 2017). 

 Nesses termos compete ao consumidor verificar as condições dos produtos 

dentro do prazo de garantia para devolução ou troca quando o produto apresentar 

defeito. 
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 Sobre a insatisfação com o produto adquirido e a devolução do dinheiro, o autor 

SANTOS (2013, p.7) comenta que; 

 

Quando o consumidor adquire um produto fora da loja (internet, telefone ou 
“ao domicílio”). Nesse caso, a pessoa tem um prazo máximo de 7 dias para 
cancelar o negócio, contados a partir do recebimento do produto, serviço ou 
até mesmo assinatura de contrato e pedir o seu dinheiro de volta, 
independente do motivo. Esse direito está prevista no Artigo 49, do capítulo 
seis, sobre a Proteção Contratual, do Código de Defesa do Consumidor e 
não pode gerar nenhum tipo de custo à pessoa. 

 

O artigo 49 ressalva o direito do consumidor do arrependimento no prazo 

estabelecido por 7 dias, no qual o consumidor pode refletir melhor sobre o produto 

adquirido, lembrando que o mesmo deve ser devolvido em perfeitas condições. 

Segundo Marques (2006), ao resiliar o contrato dentro do prazo legal previsto 

no artigo 49, o valor eventualmente pago deverá ser restituído com correções, logo, o 

produto deve ser devolvido em perfeitas condições, respondendo o consumidor pelos 

danos por avaria no produto. Quanto ao contrato de prestação de serviço, a devolução 

fica prejudicada, considerando o teor do serviço, como o médico, por exemplo. Assim, 

o fornecedor tem que arcar com o prejuízo, assumindo o risco negocial de prestar 

serviço fora de seu estabelecimento comercial, se o consumidor estiver adequado às 

prerrogativas que a lei Consumerista confere aos homens de boa fé. 

Ora, os princípios fundamentais da Lei Consumerista devem ser honrados e 

respeitos diante o rompimento contratual fora do estabelecimento comercial, sendo 

assim, preserva-se a vulnerabilidade do consumidor perante os negócios. 

 

4.2 ARREPENDIMENTO NOS CONTRATO VEÍCULOS: 
 

 Do que se vê, o direito de arrependimento tem como finalidade precípua 

resguardar o consumidor das técnicas agressivas de publicidade que o induzem na 

aquisição de determinados produtos, em determinadas circunstâncias. Em outras 

palavras, seu principal escopo é garantir ao consumidor, em relação às aquisições 

realizadas sem contato com a mercadoria, um momento de reflexão (GOMES, 2008). 

 Perante o Código de Direito do Consumidor, o consumidor pode desistir das 

compras realizadas pela internet, conforme o art. 49, as quais incluem-se as relações 

de compras de bens duráveis como no caso dos veículos. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601327/artigo-49-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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  Nesse sentido, o CDC tem uma abrangência que envolve desde relações de 

compra de produtos (alimentos, roupas, brinquedos, eletrônicos), compra de bens 

duráveis (terrenos, apartamentos, carros) até as contratações de serviços (plano de 

saúde, telefonia móvel, conserto de eletrodomésticos. Suas normas objetivam 

regularizar as relações de consumo, protegendo o consumidor de prejuízos na 

aquisição de produtos e serviços. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo 

de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, 

sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone, internet ou a domicílio 

(PORTAL TRIBUTÁRIO, 2018). 

 Diante o anunciado, a compra financiada de veículos via internet totaliza 

compra fora do estabelecimento comercial, entrando nos princípios constitucional do 

art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, apresenta-se com única 

oportunidade que o consumidor tem para rescindir o contrato de compra de veículo. 

 

4.3 ARREPENDIMENTO NOS CONTRATOS DE ENSINO A DISTÂNCIA 
 

 Os contratos de ensino na modalidade a distância são compreendidos como 

contratação por via internet, estando a dispor do Código de Defesa do Consumidor 

das cláusulas contratais e as especificidades dos contratos online. 

 Conforme Pereira (2015) a rescisão de contrato dos cursos de ensino a 

distância pode ser pedida quando não condizem com o exposto no contrato, ou até 

mesmo as promessas verbais ou escritas não condizentes que podem configurar 

propaganda enganosa. Nessa premissa, o consumidor tem direito aos valores que 

já foram pagos que devem ser devolvidos imediatamente e corrigidos 

monetariamente.  

 Pondera-se para a desistência do contrato de ensino o art. 49, no prazo 

estipulado de 7 (sete dias) a contar da data da assinatura contratual, direito de 

arrependimento. 
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4.4 PROCESSO ELETRÔNICO: 
 

 Atualmente, vive-se em um mundo globalizado, de informações rápidas e 

acessíveis por todos, desta forma, instituiu-se o processo eletrônico no Poder 

Judiciário para que o acesso e a resolução de problemas acontecessem de maneira 

mais rápida e eficiência. 

 Nesse intuito, unindo todo o contexto de globalização/tecnologia/judiciário é 

que em 2006 a Lei n.º 11.4198 foi criada para fazer interagir o judiciário com a 

tecnologia da informação, determinado que o processo judicial se tornasse 

eletrônico, visando maior efetividade, eficiência, rapidez e acesso àqueles que 

pretendem recorrer à justiça (CAMPOS, 2015, p. 6). 

 O Estado tem o dever de prestar assistência aos cidadãos, de acordo com os 

artigos previstos na Constituição Federal, e assim o acesso a justiça permite que 

seja exercida seu direito. 

 BARBOSA (2013, p. 3) faz a seguinte afirmativa sobre os processos 

eletrônicos; 

 

Com o advento da Lei nº 11.419, de 2006, possibilitando o emprego 
da internet como meio de transmissão de dados processuais, o Poder 
Judiciário, abarrotado de demandas patologicamente lentas, foi 
definitivamente inserido na era do desenvolvimento tecnológico e 
atualmente caminha a passos largos rumo à plenitude do cumprimento 
à efetividade da tutela jurisdicional eficaz. Após a implantação do 
processo eletrônico, o trâmite processual assumiu o ritmo do 
desenvolvimento tecnológico e social da população mundial. A 
prestação da tutela jurisdicional está deixando no passado o estigma 
da insatisfação do jurisdicionado que, a cada dia, renova sua 
confiança no provimento judicial justo. 

 

 Os recursos da tecnologia atualmente fazem com que o cidadão tenha maior 

acesso ao poder judiciário e que seja cumprida pelo legislador à efetividade da justiça 

respeitando os princípios que norteiam o cidadão e reduzindo os custos processuais. 

 A autora PAPA (2013, p.4) ressalva que; 

                                            
8 Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil; e dá outras providências. 
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na 
forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 
§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos 
contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente 
realizada na data do término desse prazo. 
 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95093/lei-de-informatiza%C3%A7%C3%A3o-do-processo-judicial-lei-11419-06
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Quanto aos atos processuais praticados por meio eletrônico, de acordo com 
a Lei 11.419/06, consideram-se realizados no dia e hora do seu envio ao 
sistema do Poder Judiciário, que fornecerá protocolo eletrônico, como 
comprovante de que o conteúdo enviado foi recebido com sucesso. [...} Os 
prazos processuais continuam a ser contados da forma tradicionalmente 
prevista no art. 184 e § 2° do CPC, excluindo-se o primeiro dia e incluindo o 
último, começando a correr no primeiro dia útil subsequente ao da publicação 
no Diário da Justiça Eletrônico [...]. 

 

 O instrumento oficial das publicações é o Diário da Justiça Eletrônica que 

substitui o diário impresso, excedendo-se de casos que exijam a intimação ou visita 

pessoal. 

  

4.5 ARTIGO 51 E AS CLÁUSULAS ABUSIVAS: 
 

 O Código de Defesa do Consumidor combate as cláusulas abusivas dos 

contratos entre fornecedores e consumidores que geram desiquilíbrio e desigualdade. 

Para que não aconteça o desiquilíbrio é necessário que o consumidor preste atenção 

no contrato redigido e nas informações presentes que devem ser claras e objetivas a 

respeito dos produtos ou serviços. 

 Nessa instância, Garcia (2010) apud BORGES (2017) atenua que: 
 

O controle judicial das cláusulas contratuais abusivas tanto pode 
ocorrer nos limites de relação de consumo específica deduzida em 
juízo, por intermédio de ação proposta pelo consumidor interessado 
(controle judicial concreto), quanto pode incidir sobre a totalidade das 
cláusulas contratuais estipuladas pelo fornecedor, por provocação do 
Ministério Público ou de quaisquer dos legitimados pelo 
art. 82 do CDC9 (controle judicial abstrato). 

 

                                            
9 Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada 
pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) 
I - o Ministério Público, 
II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade 
jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; 
IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins 
institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização 
assemblear. 
§ 1º O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos artigos. 91 
e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do 
dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido 
  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10596451/artigo-82-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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 Para o controle judicial concreto é necessário que o consumidor entre com uma 

ação judicial contra o fornecedor e no caso quando é feito pelo Ministério Público é 

controle judicial abstrato. 

 Sobre as peculiaridades que se apresentam como abuso do direito do 

consumidor, salienta-se que; 

 

Inicialmente, cumpre destacar que a caracterização de qualquer 
cláusula abusiva, nos termos da sistemática adotada pelo Código de 
Defesa do Consumidor, independe de análise subjetiva da conduta 
do fornecedor, se houve ou não malícia, intuito de obter vantagem 
indevida ou exagerada. Em nenhum momento a Lei 8.078/90 exige a 
má-fé, o dolo do fornecedor, para caracterização da abusividade da 
cláusula (BORGES, 2017).  

 

 O consumidor é considerado vulnerável como já visto anteriormente e nesse 

sentido que há proteção pelo legislador com privilégios da autonomia da vontade 

permitindo a aferição pelo poder judiciário quando ocorre desiquilíbrios entre as 

partes, controlando de forma sucinta os contratos. 

 O autor Borges (2017) aponta para a percepção sobre as cláusulas abusivas, 

nas quais, o consumidor é desfavorecido, diminuído ou seus direitos extinguidos 

comprometendo a equidade do contrato. 

 Os princípios de boa-fé e equilíbrio de direito são limitadores dos contratos, 

pois, baseiam-se nos valores de lealdade, confiança e respeito nos negócios 

jurídicos. Nessa esteira, Pinheiro (2014), afere que; 

 
É importante salientar, que o reconhecimento da nulidade de pleno 
direito das cláusulas abusivas nos contratos de consumo não é 
atingido pela preclusão, de modo que pode ser alegada no processo 
a qualquer tempo e grau de jurisdição. O legislador adotou, ainda, o 
princípio da conservação dos contratos, permanecendo as demais 
cláusulas válidas, exceto quando sua ausência, apesar dos esforços 
de integração, acarretar ônus excessivo a qualquer das partes. Logo, 
o contrato subsiste desde que permaneça o equilíbrio entre as partes 
e, portanto, a sua própria validade. 
 

 Em suma, para conservação dos contratos, não deve haver cláusulas 

abusivas e todas as alíneas devem estar conceituadas e favorável ao consumidor. 

 No entanto, cláusula abusiva é aquela que é notoriamente desfavorável à parte 

mais fraca na relação contratual, que, no caso de nossa análise, é o consumidor, aliás, 

por expressa definição do art. 4º, nº 1, do CDC. A existência de cláusula abusiva no 

contrato de consumo torna inválida a relação contratual pela quebra do equilíbrio entre 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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as partes, pois normalmente se verifica nos contratos de adesão, nos quais o 

estipulante se outorga todas as vantagens em detrimento do aderente, de quem são 

retiradas as vantagens a quem são carreados todos os ônus derivados do contrato” 

(DELPUPO, 2016, p. 5) 

 O artigo 51 pleiteia a anulação das cláusulas contratuais referentes ao 

fornecedor e suas mercadorias nos quais impõe as responsabilidades dos 

fornecedores perante os produtos ou serviços prestados para os cidadãos. 

 Conforme Rangel (2014), as inovações manancial trazidas pela Constituição 

Federal de 88, concedeu para os consumidores condições de detentores de direitos 

constitucionais enumerados como fundamentais, litigiando todas as medidas de 

intervenção do estado para resguardar seus direitos ressalvas no Código de Defesa 

do Consumidor. No artigo 51 estão dispostas as hipóteses de cláusulas abusivas, 

acordadas com os princípios que norteiam os direitos dos cidadãos. 

 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:  

 

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do 
fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou 
impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de 
consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a 
indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; 
 II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já 
paga, nos casos previstos neste código;  
III - transfiram responsabilidades a terceiros; 
 IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; 
 V - (Vetado); 
 VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do 
consumidor; 
 VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;  
VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio 
jurídico pelo consumidor;  
IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, 
embora obrigando o consumidor;  
X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço 
de maneira unilateral; XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato 
unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;  
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua 
obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;  
XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo 
ou a qualidade do contrato, após sua celebração;  
XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;  
XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao 
consumidor; 
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 XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias 
necessárias. 

 

 Salienta-se pelo artigo 51 as especificações que tornam como prática abusiva 

do fornecedor presente nos contratos, todavia, pode haver outras cláusulas 

contratuais identificadas pelo legislador como práticas abusivas conforme a conduta 

do fornecedor onde caracterize má-fé com o intuito de obter vantagem. 

 MARQUES (2012) apud BEDIN (2014, p.12) sobre as cláusulas abusivas na 

relação consumerista definem que; 

 

Para definir abusividade da cláusula contratual, dois caminhos podem 
ser seguidos: 1) uma aproximação subjetiva, que conecta a 
abusividade mais com a figura do abuso de direito, como se sua 
característica principal fosse o uso (subjetivo) malicioso ou desviado 
de suas finalidades sociais de um poder (direito) concedido a um 
agente; 2) ou uma aproximação objetiva, que conecta a abusividade, 
mas com paradigmas modernos, com a boa-fé objetiva ou a antiga 
figura da lesão enorme, como se seu elemento principal fosse o 
resultado objetivo que causa a conduta do indivíduo, o prejuízo grave 
sofrido objetivamente pelo consumidor, o desequilíbrio resultante da 
cláusula imposta, a falta de razoabilidade ou comutatividade do 
exigido no contrato. 

 
 Diante essas situações expressas no contrato, o juiz determina nulidade de 

contrato em qualquer instância quando considerado abusivo pleiteando o direito do 

consumidor. 

 

4.6 A NULIDADE DAS CLÁUSULAS QUE PREVEJA A NÃO APLICAÇÃO DO 

ARREPENDIMENTO 

 

 Com base no princípio da conservação do contrato, expresso no parágrafo 2º, 

do artigo 5110, poderá o juiz negar efeito somente à cláusula abusiva, conservando o 

restante do contrato que não se encontra contaminado por vícios (BEDIN, 2014, p. 

11). 

                                            
1.1 10 CDC - Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 

outras providências. 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que: 
§ 2º A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua 
ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/cdc-lei-n-8-078-de-11-de-setembro-de-1990#par-2_art-51
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 Diante a afirmativa, o juiz faz análise do contrato e poderá pedir a revisão do 

mesmo, excluindo a cláusula abusiva, caso o contrato cumpra com sua função social 

e econômica sem maiores prejuízos ao consumidor. 

 Para tanto, baseia-se no art. 6º inciso V do CDC11, que prevê a modificação 

contratual estabelecendo proporção entre as partes ou revisando os fatores que se 

tornam onerosos ao negócio. 

 Na conjuntura de Araújo Neto (2014); 

 

A revisão contratual prevista no CDC é um direito básico do 
consumidor, e apenas deste. No dispositivo, vislumbramos a 
possibilidade de modificação das cláusulas que estabeleçam, no 
momento mesmo da formação do contrato, prestações 
desproporcionais, o que caracteriza, devido à vulnerabilidade do 
consumidor frente ao fornecedor, o instituto da lesão. Na segunda 
parte, deparamos com o direito à revisão contratual em razão de fatos 
supervenientes que tornem as prestações demasiadamente onerosas. 
O consumidor, como parte vulnerável no microssistema jurídico do 
Código de Defesa do Consumidor, contrata por necessidade, pois não 
pode abrir mão de bens e serviços básicos do dia-a-dia e da vida 
moderna, muitas vezes consumindo para a sua própria subsistência, 
além do seu lazer ou divertimento. 
 

 Em se tratando de vulnerável, o consumidor é protegido para que não haja 

desiquilíbrio nos negócios, e para tanto, o Código de Defesa do Consumidor cuida 

desse direito através do art. 6º prevendo a modificação das cláusulas abusivas. 

 No caso de invalidação de algumas cláusulas do pacto, a preservação do 

contrato só não será possível se acarretar ônus excessivo a qualquer das partes. O 

2º do art. 51 do CDC não faz distinção entre consumidor e fornecedor: se a nulidade 

de qualquer das cláusulas contratuais implicar ônus excessivo a qualquer deles, não 

será possível preservar o contrato (POLETTO et al., 2008, p. 86). 

 Nessa espécie, o Código de Defesa do Consumidor mantém o contrato 

conservado, sob a nulidade de cláusula abusiva retroagindo a celebração contratual. 

 

 

 

                                            
11 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: V - a modificação das cláusulas contratuais que 
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 
tornem excessivamente onerosas; 
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4.7 POSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO SE TIVER PRÁTICA AGRESSIVA 
 

 Para vendas dos produtos ou serviços, são lançadas inúmeras propagandas, 

as quais induzem o consumidor a adquirir os produtos sem tempo para pensar muito. 

E para tanto, o Código de Defesa do Consumidor dispõe do prazo de arrependimento 

para devolução do mesmo. Ainda, ALEXANDRIDIS (2012) argumenta que; 

 

A possibilidade de arrependido poderá ser usada quando a venda do 
produto ou do serviço é feita por telefone, reembolso, catálogos, 
telemarketing, internet, em domicílio ou por meio de qualquer prática 
de venda comercial agressiva que impede o consumidor de refletir, 
gera uma lucratividade ao fornecedor, pois além de facilitar o ato de 
consumo pelo consumidor também acaba por atingir consumidores 
que talvez por vários motivos, como a distância, nunca adquiriam 
seus produtos e/ou serviços. 

  

 O autor reflete sobre o marketing agressivo que estimula a compra sem a 

devida avaliação do produto ou serviço que irá adquirir, causando o arrependimento 

mais tarde. Arrependimento este que poderá ser sanada com a possibilidade de 

usufruir do art. 49 com o intuito de desfazer o negócio. 

 CAPUTTI (2015, p.3) afirma que; 

 

O direito de arrependimento, também conhecido como prazo de reflexão, foi 
previsto no artigo 49 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e no 
decreto presidencial 7.962/13. O instituto tem sua gênese na proteção do 
consumidor quando, no momento de aquisição do produto ou serviço, não há 
tempo para a reflexão sobre a sua adequação e necessidade frente às suas 
expectativas de consumo. Em outros termos, visa a proteção contra as 
práticas comerciais agressivas, geralmente verificadas nas vendas fora do 
estabelecimento empresarial, as quais comprometem a própria integridade 
da declaração de vontade. 

  

 A legislação não estabelece privilégios para o consumidor, como visto na 

citação supracitada, protege quanto às práticas agressivas em que trazem 

desigualdades materiais em relação ao negócio jurídico, sendo plausível a 

manifestação da vontade do arrependimento pelo consumidor. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Com a revolução tecnológica, as informações e comunicações foram sendo 

modificadas, ampliando as possibilidades através das ferramentas da internet. Onde 

pode ser compartilhada informações, vendas de produtos e serviços com maior 

comodidade e facilidade, tendo em vista a praticidade de poder acessar esses 

serviços de qualquer lugar. 

E para que os contratos virtuais sejam realizados de acordo com os princípios 

que regem a Constituição cidadã, os doutrinadores do direito criaram artigos 

específicos para tratar das transições virtuais, amparando o consumidor nesse meio 

eletrônico de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se a partir do Código de Defesa do Consumidor as questões de 

direitos dos consumidores, assim como as obrigações dos fornecedores quanto aos 

negócios, tendo em vista a equidade, o equilíbrio, a boa-fé objetiva e função social 

como princípios norteadores do direito que devem ser respeitados e honrados em 

conformidade com a legislação. 

Constatou-se que sempre que houver abuso nas cláusulas em que o 

consumidor esteja numa situação de desiquilíbrio e prejudicado, haverá mobilidade 

de cláusula ou extinção do contrato como forma de subsidiar o direito consumerista. 

Assim, o fornecedor nas relações contratuais deve prestar clareza a respeito de seus 

produtos ou serviços prestados, assim como ressarcir qualquer dano que possa 

causar para o consumidor. 

O e-comerce como meio virtual de acesso á produtos e serviços de forma hábil, 

estabelece marketing comercial como meio de expandir os negócios, todavia, por 

vezes apresentam um marketing e técnicas agressivas submetendo ao consumidor a 

celebrar um contrato por meio de propagandas falsa e idôneas. O art. 51 trata do 

amparo legal vetando os abusos e a agressão contra o consumidor, aplicando a 

nulidade de cláusula ou até mesmo a extinção contratual. 

Os direitos fundamentais dos cidadãos devem ser preservados como a 

proteção de seus dados pessoais, sua privacidade, a boa-fé objetiva, idoneidade e 

integridade nas relações jurídicas pela internet. qualquer prática ilícita ou abusiva o 

direito do consumidor será indício de rescisão contratual e ressarcimento de danos 

materiais ou morais tutelando o direito pleiteado. 
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Prevê-se por meio do CDC, o direito de arrependimento pelo consumidor nas 

relações consumeristas, possibilitando a devolução do produto ao fornecedor e a 

devolução do valor pago, com juros e correção monetária sem prejuízos ao 

consumidor. 

Consolidou-se através da pesquisa maiores proteções jurídicas através do 

Código de Defesa do Consumidor nas relações do e-commerce de modo a promover 

uma relação de consumo mais equilibrada, pautada no respeito, nos princípios 

honrosos do direito, resguardando os direitos consumeristas. 
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