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RESUMO 

 

O presente trabalho monográfico tem por finalidade estudar os limites da 

responsabilidade civil dos sites de leilão eletrônico em face do consumidor, abordando, 

preliminarmente, os princípios constitucionais informativos do direito consumerista, os 

direitos metaindividuais e o comércio eletrônico. Para tanto, analisar-se-á o 

posicionamento da doutrina e da jurisprudência acerca do tema, bem como a legislação 

em vigor, tanto nacional quanto internacional. 

 

Palavras-chave: Comércio eletrônico, leilão eletrônico, responsabilidade civil dos sites 

de leilão eletrônico. 
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ABSTRACT 

 

This monographic work aims to study the limits of the civil responsibility of electronic 

auction websites in face of the consumer. It broaches, preliminarily, the constitutional 

principles of consumer law, metaindividual rights and electronic business. In order to 

achieve its objectives, it will examine the positioning of the doctrine and jurisprudence 

on the subject, and the legislation in force, both national and international. 

 

Key words: electronic business, electronic auction, civil responsibility of electronic 

auction websites. 
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RESUMÉ 

 

Le présent travail monographique vise à étudier les limites de la responsabilité civile 

des sites d’enchères électroniques en face du consommateur en abordant, à titre 

préliminaire, les principes constitutionnels de droit de la consommation, metaindividual 

droits et le commerce électronique. Pour ce faire, il étudiera le positionnement de la 

doctrine et de la jurisprudence en la matière, et la législation en vigueur, à la fois 

national et international. 

 

Mots-clés: commerce électronique, enchères électroniques, responsabilité civile des 

sites de enchères électroniques 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As relações de comércio eletrônico são um fenômeno recente e ainda pouco 

esclarecido. O presente trabalho buscará fixar os limites da responsabilidade civil dos 

sites de leilão eletrônico, mas antes de adentrar especificamente no tema, faz-se 

necessária uma breve introdução a respeito de alguns aspectos que serão aprofundados a 

posteriori. 

Com importância capital no Direito, a temática da responsabilidade é recorrente 

em diversos ramos da Ciência Jurídica. Coexistem as responsabilidades administrativa, 

penal e civil, sendo esta o objeto do presente estudo. Configura-se, por exemplo, quando 

alguém, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e 

causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral
1
, ou quando descumpre um 

contrato. De logo, percebe-se que a ela pode ser tanto extracontratual
2
 quanto 

contratual. Há também a responsabilidade objetiva, que independe de culpa, bastando à 

vítima a prova do dano e do nexo causal.  

O âmago da idéia de responsabilidade civil é que todo aquele que sofrer um 

dano, não importa se material ou moral, deve ser indenizado. Essa consciência, hoje 

bastante difundida na sociedade, de que o inocente não tem por que suportar um 

prejuízo gera uma crescente procura ao Judiciário, principalmente após o advento do 

Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

O Código de Defesa do Consumidor surgiu em 1990. Veio em atendimento ao 

reclamo constitucional, que considera a defesa do consumidor não apenas um Direito 

Fundamental
3
, insculpido no inciso XXXII do art. 5º da Carta Magna

4
, mas também um 

                                                 
1
 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http:// 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007. 
2
 A responsabilidade civil extracontratual é também conhecida como aquiliana. 

3
 A doutrina constitucionalista considera a proteção ao consumidor como um direito fundamental de 

terceira geração, que abrange subsume-se à categoria dos interesses e direitos difusos, da mesma forma 

que o direito ao meio ambiente saudável, à proteção do patrimônio histórico, artístico, turístico e 

paisagístico. Essa nova categoria de direitos busca assegurar qualidade de vida à sociedade. (LIMA, 

Rogério Medeiros Garcia de. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo:  Revista dos 

Tribunais, 2003, p. 28) 
4
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)  XXXII- O Estado promoverá, na forma da lei, a 

defesa do consumidor. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 

em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ Constituiçao.htm >. Acesso em: 27 de junho de 

2007.)  
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princípio da ordem econômica. Trata-se de um diploma legislativo providencial para a 

proteção do cidadão numa sociedade de consumo
5
. Antes do seu advento, a relação 

consumerista era vista como uma mera relação civilística, vigendo todos os princípios 

próprios desta, como a autonomia da vontade, a liberdade contratual, etc. Entretanto, tal 

perspectiva era um tanto míope, haja vista que propiciava uma igualdade meramente 

formal entre as partes, deixando o consumidor numa posição extremamente 

desfavorável.  

Para compensar essa vulnerabilidade, o Código de Defesa do Consumidor, 

também conhecido como Código de Proteção e Defesa do Consumidor, inseriu uma 

série de dispositivos, inovando a legislação brasileira. Como a igualdade material entre 

as partes (consumidor e fornecedor) não é factível, o CDC conferiu ao consumidor uma 

série de direitos e facilidades processuais, como, por exemplo, a facilitação da defesa do 

consumidor em juízo, com a inversão do ônus da prova, a competência do foro do 

domicílio do autor nas ações de responsabilidade civil de fornecedor, a previsão de 

responsabilidade objetiva por vícios ou defeitos dos produtos ou dos serviços, a 

desconsideração da personalidade jurídica quando for utilizada abusivamente, ou 

constituir-se um entrave ao exercício dos direitos do consumidor, o direito a 

informações claras e adequadas, etc. Tudo isso na busca de uma relação consumerista 

verdadeiramente equânime.  

O Código de Defesa do Consumidor está prestes a completar dezoito anos. 

Nesse ínterim, a doutrina e a jurisprudência precisaram estabelecer parâmetros 

interpretativos firmes de suas normas, de modo a regular eficientemente as mais 

diversas modalidades de relações consumeristas com que nos deparamos. Um dos 

principais desafios que está lhes sendo posto é a regulação de um novo meio de 

comércio: o comércio eletrônico. 

O comércio eletrônico, também conhecido como e-business, é conseqüência de 

uma revolução por que passa o planeta devido ao advento da internet, a rede mundial de 

computadores.  

A internet surgiu nos anos 60, inicialmente com propósitos militares. Todavia, 

em poucas décadas, esse meio de comunicação se firmou no planeta e só tende a se 

                                                 
5
 “A sociedade de consumo, fenômeno conhecido dos economistas do passado, consiste no desfrute pelo 

simples desfrute, e na aplicação da riqueza por mera sugestão, consciente ou inconsciente.” (J.M. Othon 

Sidou, apud LIMA. Op.cit, p. 31) Nela as pessoas são induzidas a adquirir novos produtos e serviços 

lançados no mercado, ainda que não precisem realmente deles. A publicidade e a abundância de crédito 

têm papel fundamental nessa política de consumismo. 
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expandir. A capacidade de propiciar a troca quase que instantânea de dados a longas 

distâncias e a um baixo custo permite a formação de novas relações interpessoais, 

especialmente as comerciais.  

Não demorou a que os comerciantes do mundo inteiro se apercebessem das 

infinitas possibilidades de negócio mediadas pela rede mundial de computadores. O 

mercado consumidor deixou de ser o bairro ou a cidade: passou a ser o mundo. Os 

números são assombrosos. Há mais de 1 bilhão de usuários conectados à internet, dos 

quais 30 milhões são brasileiros O Brasil segue a tendência mundial e seu comércio 

eletrônico cresce vigorosamente. O faturamento anual do varejo on-line, descontadas as 

vendas de passagens aéreas, automóveis e leilões on-line passou de R$ 2,5 bilhões em 

2005 para R$ 4,4 bilhões em 2006. Estima-se que esse valor aumentará para R$ 6,4 

bilhões no corrente ano.
6
 

Diante desse mundo virtual, que conta com milhões de internautas e movimenta 

trilhões de dólares, inevitavelmente surgem conflitos. Fornecedores, consumidores, 

defeitos, vícios, danos, responsabilidade civil, todos esses elementos encontrados nas 

relações consumeristas do mundo físico também se encontram presentes no virtual, em 

especial na esfera do comércio eletrônico. 

Um dos fenômenos do comércio eletrônico são os sites de leilão virtual, como o 

MercadoLivre.com, que aproximam compradores de vendedores, recebendo em 

contrapartida uma comissão sobre o valor da venda. A todo o momento surgem dúvidas 

a respeito dessas relações eletrônicas, como, por exemplo, qual a legislação aplicável 

nos contratos de consumo eletrônico internacional: Seria o CDC, algum tratado ou a 

legislação estrangeira? O CDC aplica-se nas relações intermediadas por sites de leilão 

eletrônico, como o MercadoLivre.com e o ebay.com? Esses sites respondem 

judicialmente se houver algum problema decorrente de transação por eles intermediada? 

São dúvidas corriqueiras como essas que buscaremos esclarecer no correr desse 

trabalho. 

Sob essa ótica, torna-se imprescindível realizar um estudo detalhado acerca da 

responsabilidade civil dos sites de leilão eletrônico.  

                                                 
6
 Dados estatísticos sobre a internet disponíveis em <http://www.e-commerce.org.br/STATS.htm>. 

Acesso em 04 de maio de 2007. 
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2 O DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO 

 

 

2.1.1 Evolução do Direito do Consumidor no Mundo 

 

  

A preocupação com a tutela do consumidor tem início nos países desenvolvidos, 

a partir da Revolução Industrial, no século XVIII, e do surgimento do Liberalismo 

Econômico no século XIX. 

 A Revolução Industrial consolidou definitivamente a superação do feudalismo 

pelo modo de produção capitalista. Iniciada na Inglaterra no século XVIII, com a 

mecanização do setor têxtil advinda do uso do vapor como força motriz, e expandindo-

se rapidamente para outros países da Europa e do resto do mundo, ela alterou 

profundamente as relações econômicas e sociais. Nas palavras do historiador Cláudio 

Vicentino,  

A Revolução Industrial estabeleceu a definitiva supremacia burguesa na 

ordem econômica, ao mesmo tempo que acelerou o êxodo rural, o 

crescimento urbano e a formação da classe operária. Inaugurava-se uma nova 

época, na qual a política, a ideologia e a cultura gravitariam entre dois pólos: 

a burguesia industrial e o proletariado
7
.
  

  

O Liberalismo, tanto político quanto econômico, foi o modelo que ascendeu com 

a derrocada do Antigo Regime, sendo moldado para atender aos interesses da nova 

classe dominante, a burguesia. Nesse contexto, vigia o princípio do laissez faire, 

preconizando que o mercado se auto-regulava, através da lei da oferta e da demanda, 

condenando qualquer espécie de intervenção estatal na economia. Também vigia o 

princípio do voluntarismo, estabelecendo que as partes são livres para contratar da 

forma que bem lhes aprouver, partindo da premissa de que todos estão em pé de 

igualdade. 

 A substituição do artesanato pela maquinofatura deu lugar à produção em série, 

com um consumo massificado e impessoal. Surgia a sociedade de consumo (mass 

                                                 
7
 VICENTINO, Cláudio. História Geral. 8. ed. São Paulo: Scipione, 1999, p. 289. 
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consumption society ou Konsumgesellschaft), caracterizada por um número crescente de 

produtos e serviços, pelo domínio do crédito e do marketing, bem como pelas 

dificuldades de acesso à justiça.
8
 Nesse novo modelo de associativismo, o consumidor, 

apesar de ser seu ator principal, passa a ser vítima de uma série de abusos, nunca dantes 

vistos, como a publicidade enganosa, colocação de produtos nocivos e perigosos no 

mercado, inclusão de cláusulas leoninas em contratos de adesão, insuficiência de 

informações, etc. 

 Para se opor a tais práticas abusivas, a sociedade civil começou a organizar 

associações de consumidores, especialmente nos Estados Unidos. Em 1899 foi criada a 

National Consumers League
9
, verdadeiro gérmen do movimento consumerista que se 

disseminaria pelo mundo no século XX. Ela tinha como objetivos exigir segurança e 

qualidade dos produtos e serviços postos no mercado, além de garantir que os 

funcionários das empresas tivessem condições humanas de trabalho. Após mais de um 

século de criação, essa associação permanece firme, propugnando o seguinte princípio: 

“the working conditions we accept for our fellow citizens should be reflected by our 

purchases.”
 10

  

Philip Kotler
11

 destaca três períodos fundamentais na história do movimento dos 

consumidores norte-americanos, a saber: 

O primeiro teve ocorrência no início do século passado, decorrente de preços 

ascendentes, problemas éticos com medicamentos e denúncias das condições 

da indústria de carne feitos por Upton Sinclair em seu livro “The Junge”, o 

qual colaborou para pressionar o Congresso norte-americano a aprovar, em 

1906, a devida regulamentação para inspeção de carne (Meat Inspection Act), 

a Lei de Alimentos e Medicamentos Puros (Pure Food and Drug Act) e a 

criação, em 1914, da Federal Trading Commission, este, órgão máximo do 

sistema federal de proteção do consumidor norte-americano. 

Já o segundo se deu a partir da década de 30, devido aos problemas referentes 

a preços durante a depressão norte-americana dentre outros acontecimentos, 

como o fortalecimento do Pure Food and Drug Act, que passou, a partir de 

1938, a incluir cosméticos e também a ampliação da missão da Federal 

Trade Commission, passando esta a regular práticas e atos lesivos ou 

desleais. 

O terceiro período se deu na década de 60, devido a um conjunto de fatores 

relacionados à insatisfação na sociedade americana, o surgimento de produtos 

                                                 
8
 GRINOVER, Ada Pelegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores 

do anteprojeto. 8. ed. São Paulo: Forense, 2004, p. 06. 
9
 Para maiores informações, acessar o site http://www.nclnet.org/. 

10
 As condições de trabalho que aceitamos para o próximo devem ser refletidas em nossas compras. 

(Tradução nossa.) Ciente do poder do consumidor na sociedade de consumo, a National Consumers 

League elaborava uma “lista branca” para discriminar os produtos elaborados sob condições justas de 

trabalho. 
11

 Apud GAIO JUNIOR, Antônio Pereira. A dimensão internacional do consumo: ONU e a proteção do 

consumidor. Disponível em < http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/dimensao.pdf >. 

Acesso em 06 de agosto de 2007. 
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mais complexos e perigosos, o escândalo da talidomida, a mensagem do 

Presidente Kennedy, reconhecendo os direitos do consumidor, bem como a 

atuação do advogado Ralph Nader denunciando e lutando por mais segurança 

nos veículos automotores, além do movimento crescente de associações e 

organizações de consumidores, exercendo aí importante papel  na orientação 

e proteção dos consumidores
12

. 

 

Nesse toar, surge a necessidade de uma atuação enérgica do Estado no sentido 

de proteger os consumidores. Os países que adotam o common law foram os precursores 

na proteção consumerista e passaram a servir de modelo para os demais. 

 Todavia, o pioneirismo na tutela do consumidor em sede constitucional é da 

Espanha. Sua Constituição de 1978 prevê uma atuação positiva dos poderes públicos de 

modo a garantir proteção, defesa e informação aos consumidores, bem como incentivar 

suas associações
13

.   

 Analisando a constitucionalização do Direito do Consumidor, Fábio Konder 

Comparato preleciona que  

Na verdade, esse ingresso recente da figura do consumidor nos textos 

constitucionais é bem compreensível, pois o próprio direito do consumidor, 

em seu conjunto, como realização de uma política pública, é algo de novo na 

evolução do Direito. Se se quiser datar sua origem, pode-se dizer que ela 

remonta a 1962, ano em que o Presidente Kennedy publicou sua famosa 

mensagem, definindo quatro direitos fundamentais dos consumidores: o 

direito à segurança, o direito à informação, o direito de escolha e o direito de 

ser ouvido ou consultado
14

. 

  

 Em meados da década de 80, numa evidência de que a proteção do consumidor 

tornara-se uma preocupação global, a Organização das Nações Unidas, através de sua 

Assembléia Geral, publicou a Resolução 39/248, de 16 de abril de 1985. Seu objetivo, 

em linhas gerais, era auxiliar os países a conferir uma proteção adequada à sua 

população consumidora, buscando reduzir as práticas comerciais abusivas, incentivando 

as associações de consumidores e preservando o seu direito de escolha.
15

 

                                                 
12

 GAIO JUNIOR, Antônio Pereira. A dimensão internacional do consumo: ONU e a proteção do 

consumidor. Disponível em < http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/dimensao.pdf >. 

Acesso em 06 de agosto de 2007. 
13

Artículo 51. 1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 

mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán 

sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley 

establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el 

régimen de autorización de productos comerciales. (ESPANHA, Constitución Española, de 27 de dezembro de 

1978. Disponível em < http://www.direito.adv.br/constitu.htm/const_spain.zip >. Acesso em 06 de agosto de 

2007.   
14

 Apud NISHIYAMA, Adofo Mamoru. A proteção constitucional do consumidor. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002, p. 27. 
15

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. RESOLUÇÃO 39/248, de 16 de abril de 1985. Proteção 

ao consumidor. Disponível em : < http://www.un.org/documents/ga/res/39/a39r248.htm>. Acesso em: 1º 

de dezembro de 2007. 
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 Essas metas seriam atingidas com o atendimento das necessidades dos 

consumidores, como a garantia de liberdade para a criação de associações de 

consumidores; o fornecimento de informações adequadas sobre os produtos, de modo a 

permitir uma escolha livre; a educação do consumidor; a proteção contra prejuízos à 

segurança, com a determinação de padrões para a segurança e qualidade de bens e 

serviços; criação de real possibilidade de ressarcimento dos danos que lhes forem 

causados em virtude de relação de consumo.  

Por fim, a referida resolução prevê a cooperação internacional no âmbito da 

proteção do consumidor, especialmente mediante troca de informações relativas a 

produtos proscritos do mercado por apresentarem riscos à saúde ou segurança dos 

consumidores e pelo estabelecimento de padrões internacionais de qualidade, evitando 

que haja fortes discrepâncias entre os países.  

Entretanto, há de se frisar que essas resoluções têm por fim inspirar os 

legisladores nacionais a introduzirem em seus ordenamentos jurídicos normas de 

proteção e defesa do consumidor. Isso porque as resoluções da ONU não têm caráter 

vinculante. Nesse sentido, Gaio Junior aduz que “[...] tais normas não detêm caráter 

imperativo sendo, por isso, prerrogativa de cada Estado implementá-las, tal qual suas 

necessidades e prioridades, cabendo elevar, contudo, o grande caráter valorativo das 

mesmas, principalmente no que tange a uma política internacional de proteção ao 

consumidor
16

.” 

Ainda no âmbito da ONU, existe um órgão de caráter consultivo denominado 

International Organization of Consumers’ Union (IOCU), atualmente sob a sigla CI 

(Consumers’ International). Sediado em Haia, na Holanda, ele congrega associações 

civis de proteção e defesa do consumidor de diversos países. O escritório regional da CI 

para a América Latina e Caribe localiza-se no Chile.
17

  

Atualmente, a ênfase dos movimentos em defesa do consumidor, aliado aos 

ambientalistas, se dá no âmbito da conscientização da população para um consumo 

sustentável, constituindo-se numa verdadeira lição de cidadania, pois, enquanto os 

recursos naturais são finitos, as necessidades humanas criadas pelo marketing são 

infinitas.  

                                                 
16

 GAIO JUNIOR. Op. cit. 
17

 GRINOVER et al. Op. cit., p. 66. 
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Essa preocupação com a conservação do planeta e com as futuras gerações 

encontrou ressonância na ONU, que elaborou a resolução nº. 1995-53, de julho de 1995, 

considerando o consumo sustentável um direito-dever do consumidor.
18

 

 

 

2.1.2 Evolução do Direito do Consumidor no Brasil 

  

 

A proteção ao consumidor no Brasil teve início no séc. XIX, ainda que de forma 

rudimentar. O Código Comercial de 1850, por exemplo, dispunha sobre direitos dos 

passageiros de navios.
19

 Já o Código Civil de 1916 traçava a responsabilidade do 

fornecedor, no caso, do empreiteiro de materiais e execução
20

.  

Movimentos de consumidores começaram a se organizar nos anos 30 e 50 do 

século XX, tendo como objetivos reclamar contra a alta dos preços e escassez de 

produtos no mercado. Um avanço considerável nesse sentido foi a promulgação da lei 

delegada nº 4, em 1962, que tratava da intervenção estatal no domínio econômico para 

assegurar a livre distribuição de produtos necessários para o consumo da população. 

Essa intervenção consistia na compra, armazenamento e distribuição de gêneros de 

primeira necessidade, máquinas para as indústrias e insumos da construção civil; na 

fixação de preços; no controle do abastecimento; na desapropriação de bens e na 

requisição de serviços.
21

  

                                                 
18

PINTO, Oriana Piske de Azevedo Magalhães. Administração empresarial ante a defesa do consumidor 

e a proteção ao meio ambiente. Disponível em: < http://www.amb.com.br/portal/index.asp?secao 

=artigo_detalhe&art_id=212 >. Acesso em 08 de agosto de 2007. 
19

Art. 631. Se a viagem for suspensa ou interrompida por causa de força maior, no porto da partida, 

rescinde-se o contrato, sem que nem o capitão nem o passageiro tenham direito a indenização alguma; 

tendo lugar a suspensão ou interrupção em outro qualquer porto de escala ou arribada, deve somente o 

preço correspondente à viagem feita. 

Interrompendo-se a viagem depois de começada por demora de conserto do navio, o passageiro 

pode tornar passagem em outro, pagando o preço correspondente à viagem feita. Se quiser esperar pelo 

conserto, o capitão não é obrigado ao seu sustento; salvo se o passageiro não encontrar outro navio em 

que comodamente se possa transportar, ou o preço da nova passagem exceder o da primeira, na proporção 

da viagem andada (BRASIL. Lei 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial. Disponível em             

<  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0556-1850.htm >. Acesso em: 07 de agosto de 2007. 
20

 Art. 1.245.  Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro 

de materiais e execução responderá, durante 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim 

em razão dos materiais, como do solo, exceto, quanto a este, se, não o achando firme, preveniu em tempo 

o dono da obra. (BRASIL. Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil. Disponível em                      

<  http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L3071.htm >. Acesso em: 07 de agosto de 2007. 
21

 BRASIL. Lei delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962. Dispõe sôbre a intervenção no domínio 

econômico para assegurar a livre distribuição de produtos necessários ao consumo do povo. Disponível 

em <  https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ldl/ldl04.htm >. Acesso em: 07 de agosto de 2007.  
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Em 1976, foi criado o Grupo Executivo de Proteção ao Consumidor, mais 

conhecido como Procon
22

, no Estado de São Paulo, representando um marco na história 

da defesa do consumidor brasileiro. Ele tinha como objetivos atuar de forma coletiva, 

visando informar e orientar o consumidor, por meio de programas específicos que 

incluíam pesquisas e estudos relacionados à conjuntura econômica brasileira. Também 

recebia e encaminhava reclamações e sugestões apresentadas por entidades de classe e 

representativas da população.  

Ainda na década de 70, foram promulgadas normas visando à proteção do 

consumidor em matérias específicas. Como exemplos, podem-se citar o decreto-lei 

986/69
23

, que instituía normas básicas sobre alimentos e a lei 6.766/79
24

, que dispõe 

sobre o parcelamento do solo urbano e tutela os consumidores que adquirem lotes em 

loteamentos. 

A década de 80 foi caracterizada pela criação de associações de consumidores. 

Surgiram o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), em 1987, a Central 

de Atendimento aos Moradores e Mutuários do Estado de São Paulo (CAMMESP), 

a  Associação Intermunicipal de Pais e Alunos, etc. Também foi instituída a Comissão 

de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - São Paulo, em 

1989. 

Não se pode olvidar da participação do Ministério Público em busca da 

adequada proteção do consumidor. Em dois simpósios nacionais da instituição, o VI 

Congresso Nacional, realizado na cidade de São Paulo, no ano de 1985, e o VII 

Congresso Nacional, na cidade de Belo Horizonte, em 1987, foram aprovadas teses que 

vislumbravam a necessidade de se instituir Promotorias de Justiça especializadas na 

defesa consumerista, bem como de que a Constituição vindoura dispusesse acerca da 

proteção e defesa do consumidor. 

                                                 
22

Com a promulgação da lei estadual nº 9.192, de 23 de Novembro de 1995,  e do Decreto nº 41.170, de 

23 de setembro de 1996, a defesa do consumidor no Estado de São Paulo passou a ser exercida pela 

Fundação Procon, pessoa jurídica de direito público, com autonomia técnica, administrativa e financeira. 

 Para mais informações sobre o Procon-SP, acessar o site http://www.procon.sp.gov.br. 
23

 BRASIL. Decreto-Lei 986, de 21 de outubro de 1969. Institui normas básicas sobre alimentos. 

Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0986.htm> . Acesso em: 1º de 

dezembro de 2007. 
24

 BRASIL. Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá 

outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6766orig.htm> . 

Acesso em: 1º de dezembro de 2007. 
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Um grande marco do Direito Consumerista no Brasil foi a Constituição de 1988, 

que, além de estabelecer por si própria uma série de princípios protetivos aos 

consumidores, previra a elaboração de um código de defesa do consumidor. 

Finalmente, na década de 90, a lei 8.078/90 instituiu o tão esperado Código de 

Defesa do Consumidor, bem como o Departamento de Proteção e Defesa do 

Consumidor, vinculado à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. 

Também foram criadas importantes entidades de defesa de consumidor, como a 

Associação das Vítimas de Erros Médicos (AVERMES), a Associação Nacional dos 

Devedores de Instituições Financeiras, atual Associação Nacional de Defesa dos 

Consumidores do Sistema Financeiro (ANDIF), e a Associação Nacional dos Mutuários 

(ANMM). Uma entidade que merece destaque por seu caráter técnico, científico e 

pedagógico é o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor (BRASILCON), 

que tem por diretriz estatutária promover o estudo aprofundado das relações de 

consumo, na linha do que prescreve a Política Nacional das Relações de Consumo, 

consoante o artigo 4º, incisos IV e VIII, do CDC
25

. 

 

 

2.2 A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 

Inicialmente, antes de se estabelecer a natureza jurídica do Direito do 

Consumidor, se faz necessário demonstrar que se trata de um ramo independente da 

Ciência Jurídica.  

A autonomia científica do Direito do Consumidor é conseqüência do conjunto de 

princípios jurídicos próprios deste ramo. Existem, a título de exemplo, os princípios da 

vulnerabilidade do consumidor, do dever de informação, da facilitação da defesa do 

consumidor em juízo, etc., que distinguem o Direito do Consumidor de qualquer outro, 

especialmente do Direito Civil ou do Direito Empresarial. 

                                                 
25

 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: [...]  IV - educação e informação de fornecedores e 

consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; [...] 

VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de 

setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
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Além da autonomia científica, o Direito Consumerista também conta com 

autonomia legislativa, materializada por uma série de leis próprias, especialmente o 

CDC, e autonomia didática, visto que passara a ser lecionado em cadeira própria nas 

faculdades de Direito. Atualmente há uma miríade de obras sobre o Direito do 

Consumidor, sem contar os inúmeros profissionais especializados na área. 

Estabelecida sua autonomia, adentra-se à determinação de sua natureza jurídica. 

A inserção do Direito do Consumidor em um dos ramos clássica divisão do Direito em 

Público e Privado proposta por Ulpiano
26

 não se mostra adequada. Isso porque o Direito 

Público  

rege a organização e atividade do Estado considerado em si mesmo (direito 

constitucional), em relação com outro Estado (direito internacional), e em 

suas relações com os particulares, quando procede em razão de seu poder 

soberano e atua na tutela do bem coletivo (direitos administrativo e 

tributário). O direito privado é o que disciplina as relações entre os 

particulares, nas quais predomina, de modo imediato, o interesse de ordem 

privada, como a compra e venda, doação, usufruto, casamento, testamento, 

empréstimo etc
27

.  

 

  Destarte, enquanto no Direito Público haveria uma relação de subordinação 

entre o Estado e o indivíduo, como a existente no Direito Administrativo ou Tributário, 

no Direito Privado as partes atuam sob o signo da coordenação, ou seja, na mais 

completa igualdade, permitindo-se estabelecer, de modo geral, as regras a que se 

submeterão, como ocorre no âmbito do Direito Civil e do Comercial. 

 Diante do histórico do Direito do Consumidor
28

, pode-se concluir que suas 

raízes estão fincadas num substrato específico. Ele surgiu com o intuito de conferir 

equanimidade a uma relação notadamente desigual, que é a estabelecida entre 

fornecedor e consumidor. Daí a necessidade de intervenção estatal, com a previsão de 

normas de ordem pública, para proteger o consumidor, pólo hipossuficiente da relação.  

 A intervenção estatal no âmbito privado para assegurar proteção às partes mais 

fracas também pode ser verificada em outros ramos do direito, como o trabalhista e o 

ambiental. Essa noção protetiva é corolário do Welfare State e dá origem aos novéis 

Direitos Sociais.  

                                                 
26

Hujus studii duae sunt positiones, publicum et privatum: ius publicum est quod ad statum rei romanae 

spectat, privatum quod as singulorum utilitatem (Inst. 1.1.4 - D. 1.1.1.2). Tradução: Direito Público é 

aquele que visa ao estado (interesse) da coisa Romana; o privado é o que pertence à utilidade das coisas 

singulares. 
27

 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1998, 

p. 253.  
28

 Cf. item 2.1. 
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Pode-se dizer que o Direito Social seria o Direito do Welfare State, direito 

esse que tem como elemento característico uma nova mentalidade, uma nova 

maneira de se interpretar o contrato social, segundo a qual o conjunto da 

sociedade tem uma existência autônoma, independentemente dos indivíduos. 

Logo, não é o Estado, mas o conjunto da sociedade, que passa a ser titular de 

direitos e obrigações cuja satisfação deve ser garantida pelo Estado, que 

passa a ter um papel regulador, mediador e redistributivo
29

. 

 

 Assim, os Direitos Sociais seriam aqueles protetores da sociedade em seu 

sentido mais amplo, podendo ser opostos a particulares e até mesmo em face do próprio 

Estado. É um direito humanizado, que reconhece que os desiguais precisam ser tratados 

desigualmente.  

É por inspiração de princípios de Direito Social que se mitigam direitos 

privados por excelência, como o direito de propriedade, ao se discutir o 

direito à moradia, o uso social da propriedade. O que dizer da nova 

concepção contratual, materializada em dispositivos do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor, de tal sorte que sustentamos que, em sede de teoria 

geral dos contratos, os princípios informadores do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor devem ser entendidos como de direito comum, na 

medida em que se estabelece uma nova ordem contratual.  

É por inspiração dos princípios de Direito Social que se reconhecem 

interesses maiores, que tanto podem pertencer a uma coletividade 

determinada de pessoas (por exemplo, interesses dos consumidores), quanto a 

uma coletividade indeterminável de pessoas - ou transindividuais (como o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado). Neste contexto, o 

interesse coletivo absorve o individual que, assim, embora não feneça, passa 

a ter menor importância e expressão social. O mesmo se verifica no 

confronto entre o que se denomina “interesse público” e o que se entende por 

“interesse social”
30

. 

  

 Destarte conclui-se que a natureza jurídica do direito do consumidor não é nem 

de direito privado nem de direito público, enquadrando-se ele perfeitamente na 

categoria dos direitos sociais. 

 

 

2.3 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 

2.3.1 Considerações preliminares 

 

 

                                                 
29

 MOURA, Walter. O direito social e o direito do consumidor: uma nova forma de pensar o direito e a 

sociedade. Disponível em: <www.mp.rs.gov.br/consumidor/doutrina/id535.htm>. Acesso em 16 de 

outubro de 2007. 
30

 Ibidem. 
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O vocábulo princípio deriva do termo latino pricipium, principii, que dá a idéia 

de origem, início, ponto de partida, base. Segundo Roque Antônio Carrazza, “princípio 

é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande generalidade, ocupa 

posição de preeminência nos vastos quadrantes do Direito, e por isso mesmo, vincula, 

de modo inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que com ele se 

conectam
31

". Já no entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello  

 
princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 

alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e 

inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema 

normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o 

conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes 

componentes do todo unitário que há por nome de sistema jurídico 

positivo
32

. 

 

A partir das lições desses expoentes da Doutrina Jurídica Brasileira, pode-se 

compreender a importância dos princípios para a formação e aplicação das normas 

jurídicas. Os princípios, em toda a sua generalidade, é o que dá coesão ao ordenamento 

jurídico, que muitas vezes nos surpreende com normas contraditórias ou de difícil 

interpretação.  

Com embasamento teórico e domínio dos princípios, o jurista desvenda o real 

sentido da norma, que está muito além da disposição literal. A generalidade, abstração e 

capacidade de expansão dos princípios permitem ao intérprete, muitas vezes, superar o 

legalismo estrito e buscar no próprio sistema a solução mais justa, de modo a superar o 

summum jus, summa injuria
33

.  Em sua lição, De Plácido e Silva
34

, notável estudioso 

dos vocábulos jurídicos, já ensina que os “princípios são o conjunto de regras ou 

preceitos que se fixam para servir de norma a toda espécie de ação jurídica, traçando a 

conduta a ser tida em uma operação jurídica.” 

Eis a importância dos princípios para o intérprete do direito: conferir 

maleabilidade à norma, atribuindo-lhe novos focos interpretativos, além de permitir a 

compreensão da essência das leis.  

                                                 
31

 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo: Malheiros, 1999, 

p. 31-32. 
32

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005, p. 882-883. 
33

 O exercício do direito em excesso gera injúria excessiva. 
34

 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, p. 447. 
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A Constituição Federal de 1988 é a fonte mor de princípios do Ordenamento 

Jurídico brasileiro. Tratando-se de uma constituição analítica
35

, apresenta princípios que 

inspiram os mais diversos ramos do Direito, inclusive o consumerista.  

 

 

2.3.2 Princípio da vulnerabilidade do consumidor  

 

 

No inciso XXXII do artigo 5º, o constituinte estabeleceu que “o Estado 

promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor
36

.” Apesar de se tratar de uma 

norma constitucional de eficácia limitada de conteúdo programático
37

, dirigida 

imediatamente ao legislador infraconstitucional, o seu sentido é claro: o consumidor 

deve ser protegido, pois é vulnerável. 

Esse princípio da vulnerabilidade do consumidor inovou a ordem jurídica e 

sinalizou que a legislação civilística então vigente, o Código Civil de 1916, marcado 

pelos postulados da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda, já não atendia 

adequadamente à regulação das relações de consumo. A consciência jurídica precisaria 

ser revista.  

De modo a assegurar a efetividade do princípio da vulnerabilidade do 

consumidor, com sua conseqüente proteção, o próprio constituinte originário dispôs no 

art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) que “o Congresso 

Nacional, centro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará 

código de defesa do consumidor.
 38

”   

A determinação constitucional de se elaborar o Código de Defesa do 

Consumidor em cento e vinte dias não foi cumprida. A lei 8.078/90 foi promulgada 

apenas em 1990, com quase dois anos de atraso. Entretanto, ela cumpriu com o seu 

papel, revelando-se um diploma legislativo eficiente e da mais alta importância, 

observando adequadamente o princípio constitucional da vulnerabilidade ao 

consumidor.  

                                                 
35

  
36

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
37

  
38

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
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  O princípio da vulnerabilidade do consumidor também se encontra insculpido 

no art. 170, V, da Constituição
39

, na qualidade de princípio geral da atividade 

econômica. 

Ciente de que legislava para uma sociedade capitalista, o constituinte de 1988 

considerou essencial a defesa da parte mais fraca na relação consumerista. Isso porque, 

no correr do século XX, a sociedade de consumo firmou-se como modelo. O ato de 

consumir deixou de ser uma necessidade, passando a ser um fim em si mesmo. Não se 

consume para viver. Na verdade, vive-se para consumir. Como bem examina Arruda 

Alvim, 

  

Hodiernamente, o fenômeno consumerismo é visível tanto nas sociedades 

industrializadas, quanto nas economias em desenvolvimento. Persegue-se 

freqüentemente a satisfação de necessidades irreais ou incorretamente 

hierarquizadas, em função do condicionamento psicológico criado por uma 

estratégia de produção industrial extremamente dinâmica no oferecimento de 

novidades.
40

 

 

Nessa nova modalidade de sociedade, em que o desejo de adquirir novos 

produtos e serviços é diariamente renovado pela mídia; em que a publicidade torna 

certas marcas conhecidas mundialmente; em que instituições financeiras disponibilizam 

crédito fácil, a juros muitas vezes extorsivos, àqueles ávidos por consumir, o legislador 

constituinte teve um papel fundamental ao eleger a defesa do consumidor como uma das 

bases da ordem econômica. Ressalte-se que tal defesa permeia todo o complexo da 

atividade comercial, abrangendo não só o ato de aquisição de um produto ou serviço, 

mas também os domínios do crédito e do marketing, que tanto inspiram o consumo. 

Toda essa proteção é fruto da evolução de um estado liberal para o estado social, 

marcado pela intervenção estatal no domínio econômico, pela busca do bem-estar da 

sociedade e pela justiça distributiva. Nesse sentido, esclarece Letícia Canut: “A 

emergência do Estado social, de caráter intervencionista, fez com que os princípios e 

ideais individualistas e liberalistas fossem substituídos por valores de caráter social, que 

                                                 
39

 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: [...] V - defesa do consumidor. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 

05 de outubro de 1988. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao 

/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007.) 
40

 Apud LIMA. Op. cit., p. 31. 
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procuram garantir o equilíbrio entre as partes e, assim, a proteção dos setores menos 

favorecidos da sociedade
41

.” 

 

 Interessante ressaltar que apesar da ascensão do modelo Neoliberal
42

, com seu 

ideal de intervenção mínima do Estado no âmbito privado, em substituição ao Estado de 

Bem-Estar Social, o direito consumerista não se enfraqueceu. A proteção ao consumidor 

é um caminho sem volta, pois ela é indispensável à manutenção do próprio sistema, 

uma vez que, diante da sociedade de consumo em que se vive, dificultar a defesa do 

consumidor traria como conseqüência a sua insatisfação e o questionamento do status 

quo vigente. Obviamente isso não é atrativo para o setor econômico, que vem lucrando 

bastante com o modelo de sociedade consumista. Nesse sentido, destaca-se que, a 

despeito da intensificação das políticas neoliberais, que dificultam sobremaneira a 

atuação do Estado em prol do bem-estar social, 

 

atualmente, com o fenômeno da massificação da sociedade, associado ao 

processo de crescimento exponencial do poder econômico e de sua 

progressiva concentração nas mãos de cada vez menor número de 

empresários, fica explícita a necessidade de intervenção estatal para garantir a 

harmonia nas relações de consumo.
43

 

   

 

 

2.3.3 Princípio da transparência ou do dever de informação 

 

 

Além da defesa do consumidor, a Constituição traz outros princípios, não menos 

importantes para o Direito Consumerista. Um deles é o princípio da transparência, 

                                                 
41

 CANUT, Letícia. Proteção do consumidor no comércio eletrônico: uma questão de inteligência 

coletiva que ultrapassa o direito tradicional. Curitiba: Juruá, 2007, p.85. 
42

 O que se convencionou chamar de Neoliberalismo é uma prática político-econômica baseada nas idéias 

dos pensadores monetaristas (representados principalmente por Milton Friedman, dos EUA, e Friedrich 

August Von Hayek, da Grã Bretanha). Após a crise do petróleo de 1973, eles começaram a defender a 

idéia de que o governo já não podia mais manter os pesados investimentos que haviam realizado após a II 

Guerra Mundial, pois agora tinham déficits públicos, balanças comerciais negativas e inflação. 

Defendiam, portanto, uma redução da ação do Estado na economia. Essas teorias ganharam força depois 

que os conservadores foram vitoriosos nas eleições de 1979 no Reino Unido (ungindo Margareth 

Thatcher como primeira ministra) e, de 1988, nos Estados Unidos (eleição de Ronald Reagan para a 

presidência daquele país). Desde então o Estado passou apenas a preservar a ordem política e econômica, 

deixando as empresas privadas livres para investirem como quisessem. Além disso, os Estados passaram 

a desregulamentar e a privatizar inúmeras atividades econômicas antes controladas por eles. (CHAVES, 

Lázaro Curvelo. Neoliberalismo e globalização. Disponível em < http://www.culturabrasil.org 

/neoliberalismoeglobalizacao.htm >. Acesso em 13 de julho de 2007.)  

A doutrina neoliberal penetrou no Brasil com o governo Collor, sendo mantida pelos governos 

subseqüentes. 
43

 CANUT, Letícia. Op. cit., p. 86. 
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também conhecido como princípio do dever de informação. O §5º do art. 150 da Carta 

Magna dispõe que “a lei determinará medidas para que os consumidores sejam 

esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços
44

.”  

Conquanto o dispositivo supracitado integre o Título IV, referente à tributação e 

ao orçamento, e a seção II, que trata das limitações ao poder de tributar, a priori 

direcionadas aos Direitos Tributário e Financeiro, ele apresenta uma orientação clara 

para os intérpretes do Direito do Consumerista, a saber: o consumidor sempre deve ter 

acesso a informações precisas e completas sobre tudo aquilo que consome, sob pena de 

responsabilidade do fornecedor pelos danos que lhes sejam causados por informações 

erradas ou insuficientes. Ou seja, esse comando normativo que impõe ao Estado o dever 

de bem informar o consumidor sobre a carga tributária incidente sobre os produtos 

consumidos, tem como conseqüência lógica o obrigação dos fornecedores em informar 

adequadamente o consumidor sobre os demais aspectos do produto ou serviço, pois não 

se admite a venda de ilusões. 

Esse princípio encontra-se positivado em sua plenitude no inciso III do art. 6º, 

do CDC
45

. 

 

 

2.3.4 A competência normativa para legislar sobre responsabilidade por dano ao 

consumidor 

 

 

De acordo com o art. 24, inciso VIII, da Constituição Federal, compete à União, 

Estados Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a responsabilidade por dano ao 

consumidor
46

. Isso quer dizer que as normas gerais sobre responsabilidade por dano ao 

consumidor são de competência da União (§1º do art. 24, da CF), enquanto aos Estados 

                                                 
44

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
45

 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 e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e 

dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. 

Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
46

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
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e Distrito Federal cabe a competência suplementar, subdividida em competência 

complementar e competência supletiva, consoante o §2º do referido artigo
47

.  

A competência suplementar supletiva surgirá devido à inércia da União em 

editar lei federal, quando então os Estados e Distrito Federal adquirirão, 

temporariamente, competência plena, podendo legislar sobre normas gerais e 

específicas, até que lei superveniente da União venha ser editada regulando a matéria. 

Entretanto, sobrevindo a edição de normas gerais por parte da União, haverá a 

suspensão da eficácia das normas estaduais, no que lhes for contrário, segundo o §4º do 

artigo 24 da Constituição Federal.
48

 

Já a competência suplementar complementar dependerá de prévia existência de 

lei federal, a ser especificada por lei estadual ou distrital. 

Exemplo da aplicação prática desse dispositivo constitucional é a lei 10.467/99, 

do Estado de São Paulo. Enquanto o CDC prevê, em caráter geral, o direito à 

informação ao consumidor
49

, a norma paulista minudencia tal direito, determinando que 

haja a impressão de avisos nas embalagens de alimentos geneticamente modificados
50

. 

Discorrendo acerca da matéria, Anadil Abujabra Amorim, Procuradora do Estado de 

São Paulo, conclui que  

 

A norma paulista, por fim, insere-se na outorga constitucional constante do 

parágrafo 2º do artigo 24 da Lei Maior, pois, num caráter complementar, dá 

execução à obrigatoriedade da informação – sem condicionamento a qualquer 

fato ou circunstância – sobre os alimentos transgênicos, por meio de sua 

adequada rotulagem, norma geral, como já dito, expressa notadamente no 

artigo 6º, inciso III, combinado com artigos 9 e 31, do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor
51

. 

                                                 
47

 Ibidem. 
48

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
49

 Artigo 4º - A Política Nacional de Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transferência e harmonia das 

relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) IV - educação e informação de fornecedores 

e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. 

(BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 

providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 

de junho de 2007.) 
50

 Artigo 1º - Toda embalagem utilizada no acondicionamento de alimento geneticamente modificado 

comercializado no Estado de São Paulo deverá conter, impresso, de forma a propiciar fácil leitura no ato 

da compra, a seguinte frase: Alimento geneticamente modificado. (SÃO PAULO. Lei 10.467, de 20 de 

dezembro de 1999. Dispõe sobre a impressão de aviso nas embalagens que contenham alimentos 

geneticamente modificados. Disponível em < http://www.al.sp.gov.br/staticfile/integra_ 

ddilei/lei/1999/lei%20n.10.467,%20de%2020.12.1999.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
51

 AMORIM, Anadil Abujabra. Competência legislativa para a rotulagem de alimentos transgênicos: 

direito à informação e a lei estadual n. 10.467/99. Disponível em  < http://www.pge.sp.gov.br/centrode 

estudos/boletins/boletim62000/doutrinas/competencia.htm >. Acesso em 13 de julho de 2007.  
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2.3.5 A proteção dos usuários de serviços públicos 

 

  

 

O art. 175, caput, da Carta Maior determina que “incumbe ao Poder Público, na 

forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de 

licitação, a prestação de serviços públicos.” Complementando o caput, o inciso II do 

parágrafo único prevê que a lei disporá sobre os direitos dos usuários
52

. 

A legislação consumerista considera que os usuários de serviços públicos são 

considerados consumidores, gozando de todas as prerrogativas que lhes são inerentes, 

especialmente quanto à qualidade do serviço prestado
53

. Portanto, a relação jurídica 

entre o prestador de serviço público e o usuário rege-se pelo Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, e não por normas de Direito Administrativo.  

O art. 3º do Código de Defesa do Consumidor conceitua fornecedor de forma 

bastante ampla, estabelecendo, inclusive, que ele pode ser pessoa pública e até ente 

despersonalizado.
54

 Logo, tanto o Poder Público, quando atua pessoalmente ou através 

dos entidades da administração indireta, quanto as concessionárias e permissionárias 

submetem-se ao CDC sempre que coloquem bens ou serviços à disposição do mercado. 

A respeito do tema, José Geraldo Brito Filomeno esclarece: 

 

Fala ainda o art. 3º do Código de Proteção ao Consumidor que o fornecedor 

pode ser público ou privado, entendendo-se no primeiro caso o próprio Poder 

Público, por si ou então por suas empresas públicas que desenvolvam 

atividades de produção, ou ainda as concessionárias de serviços públicos, 

sobrelevando-se salientar nesse aspecto que um dos direitos dos 

consumidores expressamente consagrados pelo art. 6º, mais precisamente em 

seu inc. X, é a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral
55

. 

                                                 
52

 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007. 
53

 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos 

em geral. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 

outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso 

em: 06 de junho de 2007.) 
54

 Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 

serviços. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 

outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso 

em: 06 de junho de 2007.) 
55

 GRINOVER et al. Op. cit., p.43. 
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 Para espancar qualquer dúvida de que os usuários de serviços públicos são 

realmente consumidores e submetem-se à regência do CDC, transcreve-se o art. 22 

deste código, in verbis: 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 

essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a 

cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
56

. 

 O artigo é claro ao submeter órgãos públicos, entidades da administração 

indireta, concessionários e permissionários às previsões do CDC no que diz respeito às 

reparações de danos causados aos consumidores
57

. Portanto, sem dúvidas o Código de 

Defesa do Consumidor integra o rol de leis reclamado pela Constituição para prever os 

direitos dos usuários de serviços públicos. 

                                                 
56

 BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 

providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 

de junho de 2007. 
57

 Nesse sentido, Zelmo Denari aduz que “nos termos do art. 3º do CDC, as pessoas jurídicas de Direito 

Público – centralizadas ou descentralizadas – podem figurar no pólo ativo da relação de consumo, como 

fornecedoras de serviços. Por via de conseqüência, não se furtarão a ocupar o pólo passivo da 

correspondente relação de responsabilidade.” (GRINOVER et al. Op. cit., p. 214.) 
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3 O DIREITO DO CONSUMIDOR E OS DIREITOS METAINDIVIDUAIS 

 

 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 O prefixo meta é de origem grega e tem como significados, dentre outros, 

mudança, sucessão, posteridade, transcendência. Dá origem a palavras como 

metamorfose, metafísica, metalinguagem e, especialmente, metaindividual. 

 A partir da análise do prefixo meta, pode-se melhor compreender o significado 

do que seja direito metaindividual. Senão, vejamos. Os direitos metaindividuais são 

aqueles que transcendem, que vão além da esfera individual. Eles são considerados uma 

nova categoria de direitos, integrantes dos direitos humanos de terceira geração. A 

doutrina os divide em três categorias: direitos coletivos, direitos difusos e direitos 

individuais homogêneos. 

 Para melhor compreensão do conteúdo dos direitos metaindividuais, se faz 

necessária uma abordagem histórica dos direitos humanos, a seguir delineada. 

 

 

3.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

  

Os direitos humanos também são denominados de outras formas, como direitos 

fundamentais, direitos do homem, direitos da pessoa humana, direitos individuais, 

direitos naturais, direitos públicos subjetivos, liberdades públicas, liberdades 

fundamentais.
58

 Seu conceito varia conforme a evolução da humanidade, sendo 

divididos pela doutrina em três gerações ou dimensões
59

.
 
 

                                                 
58

 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação civil pública: nova jurisdição trabalhista metaindividual, 

legitimação do Ministério Público. São Paulo: LTr, 2001, p.27. 
59

 Autores como Paulo Bonavides preferem o termo dimensão, pois entendem que a palavra geração 

transmitiria uma idéia de superação, o que não ocorre com os direitos humanos. Direitos de gerações - ou 

dimensões - diversas coexistem em harmonia, sendo a geração anterior alicerce para a posterior. 

(BONAVIDES. Op. cit., p. 571-572) 
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3.2.1 Direitos humanos de primeira geração – direitos civis e políticos   

 

 

 Os direitos humanos de primeira geração, também denominados direitos civis e 

políticos, são frutos da luta travada pela burguesia contra o Antigo Regime, 

caracterizado pelo absolutismo monárquico
60

. Em busca do fim dos privilégios feudais, 

possibilidade participação política e do fim da intervenção estatal nas relações privadas, 

inicia-se o movimento iluminista, que culmina com a Revolução Francesa e aprovação 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
61

, que prevê a igualdade de todos 

perante a lei, o direito à propriedade privada e o de resistência à opressão. 

 Como se percebe, tais direitos vêm ao encontro dos ideais burgueses, possuindo 

um forte matiz individualista, sob o primado da liberdade. Liberdade para contratar, 

liberdade para atuar no mercado, liberdade para atuar na cena política. Em feliz síntese, 

Paulo Bonavides aduz que 

 

Os direitos de primeira geração ou direitos de liberdade têm por titular o 

indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 

atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 

característico; enfim, são direitos de resistência perante o Estado. [...] 

São por igual direitos que valorizam primeiro o homem-singular, o homem 

das liberdades abstratas, o homem da sociedade mecanicista que compõe a 

chamada sociedade civil, da linguagem jurídica mais usual
62

.
 
 

 

 Esse forte subjetivismo, caracterizador não só dos direitos humanos de primeira 

geração, mas também do Estado Liberal, considerava o homem numa perspectiva 

individual, distanciado do grupo social em que está inserido. Desconsiderava que o ser 

humano não é auto-suficiente.
63

 Tal equívoco seria corrigido posteriormente, com a 

ascensão dos direitos humanos de segunda geração. 

                                                 
60

 Sistema político no qual o poder se concentra nas mãos do soberano, que exerce todas as atribuições: 

legislação, justiça, administração, etc. Foi o regime das monarquias da Europa ocidental nos séculos XVII 

e XVIII e da Rússia, até 1905. O poder era exercido de forma ilimitada e indivisível. (ABSOLUTISMO. 

In: LAROUSSE cultural, vol. I. São Paulo: Nova Cultural, 1998. p.25.) 
61

 Este documento é um manifesto contra a sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um 

manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. “Os homens nascem e vivem livres e iguais 

perante as leis”, dizia seu primeiro artigo; mas ela também prevê a existência de distinções sociais, ainda 

que “somente no terreno da utilidade comum”. A propriedade privada era um direito natural, sagrado, 

inalienável e inviolável. (Eric Hobsbawm apud VICENTINO. Op. cit., p. 267.  
62

 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2005,  p. 563-

564. 
63

 LOZER, Juliana Carlesso. Direitos humanos e interesses metaindividuais. In LEITE, Carlos Henrique 

Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005, p.11. 
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3.2.2 Direitos humanos de segunda geração – direitos sociais, econômicos e 

culturais   

 

 

 A Revolução Industrial consolidou definitivamente a superação do feudalismo 

pelo modo de produção capitalista. Iniciada na Inglaterra no século XVIII, com a 

mecanização do setor têxtil advinda do uso do vapor como força motriz, e expandindo-

se rapidamente para outros países da Europa e do resto do mundo, ela alterou 

profundamente as relações econômicas e sociais. Nas palavras do historiador Cláudio 

Vicentino,  

A Revolução Industrial estabeleceu a definitiva supremacia burguesa na 

ordem econômica, ao mesmo tempo que acelerou o êxodo rural, o 

crescimento urbano e a formação da classe operária. Inaugurava-se uma nova 

época, na qual a política, a ideologia e a cultura gravitariam entre dois pólos: 

a burguesia industrial e o proletariado
64

.
 
 

 

 As mudanças econômico-sociais introduzidas pela Revolução Industrial puseram 

em xeque o modelo de Estado Liberal então vigente. O êxodo rural ocasionou o 

crescimento rápido e desordenado das metrópoles. Havia um enorme contingente de 

desempregados, e os que estavam empregados, trabalhavam em condições subumanas. 

Foi nesse estado de coisas que surgiram as trade unions - organizações de trabalhadores 

que se dispunham a lutar por melhores condições de vida e trabalho -, bem como idéias 

questionadoras do quadro social instalado com a nova ordem industrial
65

. 

 Como conseqüência dessa luta de classes e com o intuito de amenizar as mazelas 

que o Estado Liberal não conseguiu resolver, emerge o Estado Social. Na análise de 

Bruno Lyra, 

 

Surge a necessidade do Estado conter os excessos do capitalismo e da 

propriedade privada, para priorizar a perseverança do bem comum e da 

ordem social, ou seja, do próprio interesse coletivo. O poder público, então, 

passa a adotar uma postura de intervenção. O Estado ultrapassa a simples 

preservação de direitos e liberdades individuais para almejar a eficácia da 

segurança social
66

.
 
 

 

                                                 
64

 VICENTINO. Op. cit., p. 289. 
65

 Ibidem, p. 288. 
66

 LYRA, Bruno. Os direitos metaindividuais analisados sob a ótica dos direitos fundamentais. In 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005, p.26. 
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É no seio desse novo modelo de sociedade que se desenvolvem os direitos 

humanos de segunda geração, ou direitos sociais, econômicos e culturais. Sua elevação 

ao nível constitucional se deu, primeiramente, com a Constituição do México em 1917, 

seguida pela Constituição de Weimar, em 1919. 

 A noção fundamental dos direitos de segunda geração é a de coletividade. O 

indivíduo deixa de ser visto como um ser autônomo, passando a ser considerado como 

parte de um grupo ou de classes representativas de categorias. Adota-se o ideal de que 

todos têm direito a melhores condições de vida, com o intuito de se buscar a redução 

das desigualdades sociais. Eles “valem como pressupostos do gozo dos direitos 

individuais na medida em que criam condições materiais mais propícias no auferimento 

da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona condição mais favorável com o 

exercício efetivo da liberdade.”
67

 Destarte, abandona-se a perspectiva anterior, que 

enfatizava o individualismo. Nos dizeres de Juliana Lozer, 

 

Tem-se, portanto, o abandono da visão isolada do indivíduo, o que faz com 

que a reivindicação e a titularidade dos direitos passe a se vincular a grupos 

representativos de determinadas classes (trabalhadores, mulheres, negros, 

consumidores, crianças etc.). Os indivíduos deixam de ser os únicos atores 

sociais, passam a estar integrados em grupos, mais ou menos precisos
68

.
 
 

 

 Para tutelar essa nova geração de direitos, se fez necessário uma reavaliação do 

modo de acesso à justiça. Como o foco da proteção passou a ser o coletivo, os 

paradigmas tradicionais de legitimidade processual foram revistos. Afinal, de nada 

adiantaria ampliar a gama de direitos das classes menos favorecidas se elas não 

pudessem reivindicá-los com sucesso. Assim, surgem mecanismos como a ação civil 

pública e a substituição processual, que atualmente possuem grande relevância, uma vez 

que possibilitam a proteção de interesses que, provavelmente, não teriam uma proteção 

efetiva se buscada individualmente. Nesse sentido, preceitua Renata Coelho Padilha 

Gera: 

Passou a ser necessária a garantia de efetividade do direito fundamental de 

acesso à justiça, não bastando simplesmente a liberdade e a igualdade formal, 

sendo indispensável que todos os indivíduos possam igualmente ter acesso 

efetivo. Para que isso pudesse se tornar possível foi necessária a atuação 

positiva do Estado como garantidor do gozo dos direitos fundamentais
69

.
 
 

 

                                                 
67

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, 

p. 286.  
68

 LOZER. In LEITE. Op. cit., p. 14. 
69

 GERA, Renata Coelho Padilha. Interesses individuais homogêneos na perspectiva das “ondas” de 

acesso à justiça. In LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 

2005, p.57. 
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3.2.3 Direitos humanos de terceira geração – direitos de fraternidade ou 

solidariedade 

 

 

 Os direitos humanos de terceira geração não têm como destinatário o indivíduo, 

um grupo ou uma classe, daí o porquê de serem denominados difusos. Eles visam à 

defesa da humanidade como um todo, com normas de proteção à paz, ao meio ambiente, 

à comunicação, ao patrimônio histórico, etc. É visível a perspectiva fraterna: o interesse 

é tutelado por ser fundamental à evolução e qualidade de vida do gênero humano. 

Defende-se a paz nos rincões mais longínquos do planeta não porque a guerra irá afetar 

os interesses dos brasileiros ou dos americanos, mas simplesmente porque ela irá causar 

sofrimento e destruição a seres humanos. 

 O respeito a esses valores passou a ser discutido após a Segunda Guerra 

Mundial, em virtude da publicação de diversos diplomas internacionais como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, aprovada pela Assembléia Geral 

da Organização das Nações Unidas (ONU); a Convenção Relativa à Proteção do 

Patrimônio Mundial, Cultural e Nacional de 1972, também assinada pela ONU; a Carta 

Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos, aprovada em 1981 no Quênia; 

a Convenção sobre a Diversidade Biológica, celebrada no Rio de Janeiro, em 1992
70

.
 
 

 São características marcantes dessa nova geração de direitos o humanismo e a 

universalidade. Seu destinatário é o ser humano enquanto gênero. Não há que se falar 

em limitações territoriais para sua defesa, pois os direitos de fraternidade são universais. 

Isso pode ser constatado quando a comunidade internacional une-se para condenar 

violações de direitos humanos praticadas em solo de determinado país. A respeito dessa 

característica, Paulo Bonavides aduz que 

 

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos de 

terceira geração tendem a cristalizar-se no fim do século XX enquanto 

direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um 

indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro como 

destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua 

afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta
71

. 

 

                                                 
70

 LOZER. In LEITE. Op. cit., p. 14. 
71

 BONAVIDES. Op. cit., p. 569. 
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3.2.3 Direitos humanos de quarta geração  

  

  

 Essa nova dimensão de direitos humanos surgiu como resposta à evolução dos 

meios tecnológicos, à globalização e ao neoliberalismo. Eles buscam garantir ao ser 

humano meios para re-fundar um Estado Social, em contraposição à expansão a nível 

mundial da política neoliberal, principalmente após o fim da União Soviética. 

 Os direitos à informação, ao pluralismo e à democracia seriam exemplos de 

direitos de quarta geração. Para Bonavides, a evolução tecnológica, em especial a das 

telecomunicações, permitiria o ressurgimento da democracia direta. 

 
A democracia positivada enquanto direito de quarta geração há de se, de 

necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível graças aos 

avanços da tecnologia de comunicação, e logicamente sustentável graças à 

informação correta e às aberturas pluralistas do sistema. Desse modo, há de 

ser também uma democracia isenta já das contaminações da mídia 

manipuladora, já do hermetismo de exclusão, de índole autocrática e 

unitarista, familiar aos monopólios do poder
72

.
  

 

 Portanto, não basta informação. Exige-se informação correta, isenta da 

manipulação empregada pelos detentores do poder político-econômico. Seria desta 

forma que uma sociedade plural poderia concretizar o ideal da democracia direta e 

globalização política. 

 Há ainda quem vá além da concepção de direitos de quarta geração esboçada por 

Paulo Bonavides, de caráter eminentemente político e econômico. Norberto Bobbio 

entende ser necessário aumentar o leque da proteção humanística, de modo garantir a 

existência das futuras gerações. Atribui relevância fundamental à autoconservação do 

ser humano e à propriedade genética do indivíduo. Assim seriam apresentados os 

direitos intergeracionais pelo pensador referido italiano: 

 

Mas já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de 

direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos 

da pesquisa biológica que permitirá manipulações do patrimônio genético de 

cada indivíduo. Quais são os limites dessa possível (e cada vez mais certa no 

futuro) manipulação
73

? 

 

Olhando para o futuro, já podemos entrever a extensão da esfera do direito à 

vida das gerações futuras, cuja sobrevivência é ameaçada pelo crescimento 

desmesurado de armas cada vez mais destrutivas, assim como a novos 

sujeitos, como os animais, que a moralidade comum sempre considerou 

                                                 
72

 BONAVIDES. Op. cit., p. 571. 
73

 Norberto Bobbio, apud GERA. In LEITE. Op. cit., p. 58.  
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apenas como objetos, ou, no máximo, como sujeitos passivos, sem direitos. 

Decerto, todas essas novas perspectivas fazem parte do que eu chamei, 

inicialmente, de história profética da humanidade, que a história dos 

historiadores [...] não aceita tomar em consideração.
 74 

 

 

 

 

3.3 CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO DOS DIREITOS OU INTERESSES 

METAINDIVIDUAIS 

 

   

 Os direitos ou interesses metaindividuais são aqueles que transcendem a esfera 

jurídica do indivíduo, estando ligados a uma coletividade ou a um número 

indeterminado de pessoas. Nas palavras de Marise M. Cavalcanti Chamberlain, 

interesses metaindividuais significam “interesses que perpassam o âmbito individual, 

indo além dele. São os interesses coletivos considerados no seu sentido mais amplo e 

não apenas aqueles dependentes de organização
75

”.
 
 

No atual modelo de sociedade cosmopolita e massificada, multiplicam-se 

conflitos idênticos e que atingem indeterminado número de pessoas. Imagine-se o 

exemplo de uma fábrica que lança dejetos tóxicos num rio, contaminando águas 

utilizadas tanto na irrigação agrícola quanto no abastecimento de uma cidade. Quantas 

pessoas foram atingidas por esse ato atentatório ao meio-ambiente? Inúmeras. Da 

mesma forma se dá quando uma multinacional comercializa um automóvel com 

problemas no sistema de freios. Os consumidores afetados são inúmeros e podem, 

inclusive, estar circulando com seus veículos em diversos países.  

Foi nesse contexto de expansão dos conflitos que os direitos metaindividuais 

ascenderam a categoria de direitos fundamentais, inserindo-se na terceira dimensão dos 

direitos humanos, que considera o homem relacionado com o mundo que o cerca, 

sempre em busca de uma melhor qualidade de vida
76

. 
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 Norberto Bobbio, apud FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tutela processual dos direitos humanos 

nas relações de trabalho. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 910, 30 dez. 2005. Disponível em: 

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7810>. Acesso em: 28 de julho de 2007.  
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 CHAMBERLAIN, Marise M. Cavalcanti. Direitos ou interesses metaindividuais e sua classificação. In 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005, p.45. 
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 Cf. item 3.2.3 Direitos humanos de terceira geração – direitos de fraternidade ou solidariedade 
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Os direitos metaindividuais são subdivididos doutrinariamente, e até mesmo pela 

lei
77

, em três categorias distintas: direitos ou interesses difusos, direitos ou interesses 

coletivos stricto sensu, direitos ou interesses individuais homogêneos.  

 

 

3.3.1 Direitos ou interesses individuais homogêneos 

 

 

Os direitos ou interesses difusos são aqueles que dizem respeito a um 

indeterminável número de pessoas, que não estão previamente ligadas por uma relação 

jurídica base. Logo, o que as une é a violação de um direito comum. São bons exemplos 

dessa categoria de direitos metaindividuais, a proteção ao meio ambiente e ao 

consumidor.   

Dessa forma, são atributos essenciais dos direitos difusos
78

: 

a) Indeterminação dos sujeitos: como não há como se precisar exatamente 

quem são seus titulares, as normas processuais devem criar meios eficazes à 

sua proteção. Isso se verificou, no Brasil, com diplomas como a lei 7.347/85, 

Lei da Ação Civil Pública (LACP), e o próprio CDC; 

b) Indivisibilidade do objeto: o bem objeto do litígio não pode ser dividido em 

partes individualmente consideradas. Por exemplo, não há um beneficiário 

determinado numa ação que vise à proibição do plantio de transgênicos, em 

respeito ao direito à saúde e à vida. Com esta ação, protege-se a sociedade 

como um todo, sem que beneficiários possuam cotas individualmente 

consideradas; 

c) Intensa litigiosidade interna: na maior parte das vezes, o litígio envolvendo 

interesses difusos é solucionado mediante aplicação do princípio da 

razoabilidade, uma vez que os interesses em conflitos podem ser 

abstratamente protegidos pelo ordenamento jurídico. Como exemplo, pode-

se citar uma ação civil pública que vise à redução de aumentos excessivos 

em planos de saúde. Por um lado eles são empresas privadas, que visam ao 

lucro, mas por outro há de se considerar a relevância social de seus serviços; 

                                                 
77

 Cf. incisos do parágrafo único do art. 81, do Código de Defesa do Consumidor. 
78

 CHAMBERLAIN. In LEITE. Op. cit., p.46. 

 



A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SITES DE LEILÃO ELETRÔNICO 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                228 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

 

d) Contingência: devido à rapidez de modificação nas relações em conflito, se 

faz necessária uma tutela rápida e eficiente, sob pena de caducidade do 

direito, por perda do objeto. Como exemplo, cita-se uma ação judicial para 

impedir o corte de uma árvore centenária, que integra a praça de uma cidade 

há mais de um século, fazendo parte de seu patrimônio paisagístico. Cortada 

a árvore, seria impossível a reposição ao status quo ante.  

 

 

3.3.2 Direitos ou interesses coletivos stricto sensu 

 

 

 Os direitos ou interesses coletivos podem ser considerados sob dois enfoques: 

em sentido lato, são sinônimos de direitos de solidariedade, em sentido estrito, 

significam os interesses titularizados por um grupo, uma categoria ou uma classe de 

pessoas.
79

 Neste tópico, quando se fizer referência a direitos ou interesses coletivos, 

estar-se-á tratando da segunda acepção, ou seja, direitos ou interesses coletivos stricto 

sensu.  

 Os direitos ou interesses coletivos são titularizados por grupos, categorias ou 

classes
80

, que se organizam sob a forma de associações, sindicatos, partidos políticos, 

agremiações, etc., para melhor defendê-los. Como afirma Bruno Lyra,  

os interesses coletivos referem-se ao homem socialmente vinculado, isto é, 

agrupado em associações sindicais, partidos políticos ou acionista de 

determinas sociedades empresárias. O interesse coletivo é pautado, pois, num 

espírito coletivo organizado, sem sentimentos individuais
81

. 

 

Os interesses ou direitos coletivos têm como características fundamentais: 

a) Existência de relação jurídica base: a coletividade é unida em torno de uma 

relação jurídica preexistente, que permanece mesmo após a ocorrência do 

conflito. Por exemplo, uma associação de moradores pleiteia junto à 

prefeitura a instalação de iluminação pública em uma praça. A união dos 

                                                 
79

 LYRA. In LEITE. Op. cit., p. 29. 
80

 “Por grupo se entende uma ligação de pessoas aglomeradas em torno de uma ligação contingente; já a 

categoria, bem definida pelo art. 511, §§1º e 2º da CLT, diz respeito à unidade de interesses em torno de 

uma profissão ou exploração de atividade econômica; e classe, a mais abrangente delas, reúne pessoas em 

torno de uma família, das quais se pode extrair categorias ou grupos.” (CHAMBERLAIN. In LEITE. Op. 

cit., p. 48) 
81

 LYRA. In LEITE. Op. cit., p. 29. 
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moradores em prol do bem da comunidade preexiste ao pleito e persistirá 

ainda que o pleito junto à municipalidade não seja atendido; 

b) Transindividualidade: os interesses coletivos não se identificam com 

nenhuma pessoa determinada. Eles transcendem a esfera individual, sendo 

um interesse do grupo, categoria ou classe, indivisível entre seus membros. 

Ou seja, as pessoas se unem para melhor defender seus interesses comuns e, 

a partir desse momento, o interesse deixa de ser individual para ser 

transindividual. No exemplo mencionado no item supra, o interesse em ver a 

praça bem iluminada é de toda a comunidade do bairro, representada pela 

associação de moradores; 

c) Indivisibilidade: o objeto de um interesse coletivo diz respeito à coletividade. 

Não pode apenas um ou alguns dos membros do grupo ser beneficiado por 

tal direito em detrimento dos demais. Isso porque eles estão inseridos numa 

coletividade maior. Utilizando-se do multimencionado exemplo, o 

atendimento ou a recusa do pleito da associação de moradores beneficiará ou 

prejudicará todos os integrantes do grupo. 

 

 

3.3.3 Direitos ou interesses individuais homogêneos 

 

 

 Os direitos ou interesses individuais homogêneos possuem características que os 

diferenciam dos demais direitos metaindividuais. A questão fundamental reside no fato 

de que, enquanto os interesses difusos e coletivos têm caráter indivisível e 

transindividual, os individuais homogêneos conservam consigo sua individualidade e 

conseqüente divisibilidade.  

Com a apresentação de tais discrepâncias, faz-se necessário esclarecer o porquê 

de os direitos ou interesses individuais homogêneos comporem o rol dos 

metaindividuais.  

Inicialmente, impende destacar que a classificação de um direito como 

metaindividual está relacionada à sua forma de tutela e não ao seu aspecto subjetivo.
 82

 

Como bem lembra Chamberlain, “não se pode confundir tutela coletiva de interesses 
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 Quanto ao aspecto subjetivo, os direitos classificam-se em individuais ou transindividuais. 
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com tutela de interesses coletivos”. São coisas totalmente diversas. Portanto, 

preenchidos os requisitos legais, direitos individuais podem ser discutidos em juízo 

utilizando-se dos mecanismos de tutela coletiva. Quando existir tal permissivo, serão 

considerados direitos metaindividuais
83

. É o caso dos direitos individuais homogêneos, 

previstos no CDC:
84

 havendo homogeneidade e sendo decorrentes de origem comum, 

poderão gozar da tutela coletiva
85

.
 
 

O objetivo de se incluir os direitos individuais homogêneos no rol dos 

metaindividuais é marcadamente de ordem processual. Senão, vejamos. Em primeiro 

lugar, facilita-se o acesso à justiça, uma vez que as demandas individualmente 

consideradas poderiam tornar-se inviáveis, mormente quando o valor pecuniário 

envolvido for ínfimo. Unindo-se diversas demandas individuais, a condenação terá 

relevância para a parte-ré, que violou direitos. Em segundo lugar, a economia 

processual é evidente. A multiplicação de processos idênticos assoberbaria o Judiciário, 

contribuindo para uma de suas principais deficiências, que é a morosidade. A 

legitimidade extraordinária de associações e do Ministério Público para tutelar tais 

interesses permitem que se ajuíze apenas uma ação em defesa dos interessados. 

Finalmente, a tutela coletiva dos interesses individuais homogêneos contribui para a tão 

desejada segurança jurídica, pois evita decisões contraditórias para casos idênticos
86

. 

Por todo o exposto, pode-se concluir que as características fundamentais dos 

direitos individuais homogêneos são as seguintes: 

a) Divisibilidade: eles tanto podem ser defendidos em juízo através de ação 

coletiva quanto de ação individual, haja vista a individualidade inerente ao 

objeto em litígio. Pense-se no exemplo de um acidente aéreo envolvendo um 

avião de passageiros. Parentes das vítimas podem criar uma associação e 

                                                 
83

 Enfatiza-se que “os interesses individuais homogêneos não são coletivos em sua essência, estes são 

metas apenas na forma em que são exercidos.” (LYRA. In LEITE. Op. cit., p. 30.) 
84

 Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo, 

individualmente ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando tratar-se de: 

(...) III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 

outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso 

em: 06 de junho de 2007.) 
85

 Apesar de haver quem os considere como único requisito a “homogeneidade pela origem comum”, 

prefere-se o entendimento esposado por Ada P. Grinover e Kazuo Watanabe, que diferencia ambos os 

elementos. Entendem que origem comum seria um mesmo fundamento fático ou jurídico. Já 

homogeneidade demandaria compatibilidade entre características pessoais, ambientais etc. que poderiam 

interferir no evento. Seria, pois, um plus em relação à origem comum. (GRINOVER et al. Op. cit., p. 

807) 
86

 CHAMBERLAIN. In LEITE. Op. cit., p.48. 
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ingressar com uma demanda coletiva em face da empresa aérea. No entanto, 

nada impede que familiares de alguma vítima não queiram fazer parte da 

associação e prefiram ajuizar uma ação individual. 

b) Individualidade: o interesse ou direito conserva sua característica de 

individual. O fato ser possível sua tutela em ação coletiva é algo acidental, 

que tem por fim tão-somente a facilitação de sua defesa. Utilizando-se do 

exemplo supramencionado, o direito a reparação de danos em virtude do 

acidente aéreo não pertence a um número indeterminado de pessoas, nem a 

um grupo, categoria ou classe. Tal direito pertence única e exclusivamente 

àqueles afetados pelo desastre.  

 

 

3.4 O ACESSO À JUSTIÇA E A JURISDIÇÃO METAINDIVIDUAL  

 

 

 Garantir a todos o acesso à justiça é um dos principais desafios para a 

consecução de uma verdadeira democracia. No entanto, tal acesso, para ser instrumento 

de cidadania e preservação da dignidade humana, deve ser efetivo. Não basta 

multiplicar a quantidade de fóruns e juízes. A questão é muito mais complexa. 

  No correr da história, o homem já conquistou quatro dimensões de direitos 

fundamentais. No entanto, para que tal conquista não se torne letra morta, há de se 

assegurar, em primeiro lugar, que os cidadãos tomem conhecimento dos direitos que 

possuem. Somente com a retirada do véu da ignorância, através da educação e 

conscientização, as pessoas buscarão os pretórios para fazê-los valer. Em segundo lugar, 

o Estado deve disponibilizar assistência jurídica gratuita, integral e de qualidade à 

população carente, em respeito ao mandamento constitucional insculpido no art. 5º, 

LXXIV
87

. Isso vem acontecendo com a criação das Defensorias Públicas. Todavia, 

                                                 
87

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. (BRASIL. Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 de julho de 2007.) 
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apesar do relevante papel social que desempenham, ainda enfrentam muitas dificuldades 

para funcionar, especialmente no tocante aos parcos recursos financeiros que lhes são 

destinados.  

Finalmente há de se mudar a mentalidade dos profissionais do direito, para que 

não confundam a nobreza da atividade jurídica com luxos, formalismos, privilégios. 

Esta mudança se passa basicamente nos educação universitária, que deve propiciar ao 

acadêmico de direito não só cultura jurídica, mas também contato com a sociedade, 

através de projetos de pesquisa e núcleos de prática jurídica. Só assim os futuros 

intérpretes do direito poderão ter plena consciência do seu papel social. Nesse sentido, a 

professora Renata Gera aduz que 

 

As Faculdades de Direito têm papel decisivo nesse processo de mudança, já 

que são responsáveis pela formação dos profissionais do Direito. Devem 

despertar em seus alunos o comprometimento social com a defesa dos 

direitos humanos fundamentais e com a construção da cidadania, em sintonia 

com as questões sociais do seu tempo, dando importância ao pluralismo 

social, político e jurídico.  

(...) 

Com a Portaria/MEC n. 1.886/94, foi estabelecida a obrigatoriedade de 

implantação de Núcleos de Prática Jurídica – NPJ, espaços destinados à 

formação prática dos acadêmicos, que, se bem conduzidos, verdadeiros 

celeiros de reflexão crítica sobre os fenômenos jurídicos e sociais, e 

ferramentas eficazes de garantia real de acesso à justiça, por meio de suas 

atividades de extensão comunitária, de atendimentos jurídicos gratuitos, de 

orientações jurídicas às comunidades de estudo da ética profissional e de 

técnicas de meios alternativos de solução de conflitos
88

. 

 

 Autores de um dos mais completos estudos sobre o tema, Mauro Cappelletti e 

Garth Bryant dividem o fenômeno do acesso à justiça em três ondas: a primeira teria por 

fim garantir assistência judiciária gratuita aos necessitados, através de advogados 

dativos ou defensores públicos, por exemplo. A segunda onda objetivaria a tutela de 

interesses coletivos lato sensu ou metaindividuais, o que se daria com a criação de 

instrumentos processuais inovadores relativos à legitimidade, procedimentos, institutos 

jurídicos. A terceira onda reconhece a necessidade de se aprofundar o acesso à justiça, 

de forma mais articulada e profunda. Conforme lição de Carlos Henrique Bezerra Leite, 

“é nessa última onda que surgem novos mecanismos judiciais que visam, sobretudo, à 

celeridade do processo, como os juizados especiais de pequenas causas, a antecipação 

de tutela, o procedimento sumaríssimo; além de outros institutos alternativos 
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 GERA. In LEITE. Op.cit., p. 68. 
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extrajudiciais, como a arbitragem, a mediação, a conciliação, o termo de compromisso 

de ajuste de conduta firmado perante o Ministério Público, etc
89

.” 

 A jurisdição coletiva, manifestação da segunda onda do acesso à justiça, 

apresenta-se como solução eficaz para os conflitos de massa característicos da 

sociedade contemporânea. Entretanto, o modelo processual tradicional, baseado na 

jurisdição individual, e apresentado pelo Código de Processo Civil de 1973 não se 

mostra consentâneo com a tutela jurisdicional coletiva. Conforme explica Udno 

Zandonade, 

Com o surgimento dos conflitos de massa, entretanto, verificou-se que o 

modelo do Código era incapaz de promover, para estes casos, um pleno e 

efetivo acesso à justiça. De fato, a própria legislação apresentaria travas, tais 

como a necessidade de citação de todos os envolvidos na demanda, os efeitos 

da coisa julgada (a operar-se somente entre as partes, o problema da 

legitimação ativa, etc., que obstariam o pleno acesso à justiça
90

.  

 

Daí surgirem, especialmente na década de 80, uma séria de diplomas adequados 

a tutelar efetivamente os interesses coletivos, tendo como principais expoentes a lei 

7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), o Código de Defesa do Consumidor e a própria 

Constituição Federal, que prevê a ação popular, o mandado de segurança coletivo e 

estabelece como função institucional do Ministério Público a propositura da ação civil 

pública.  

As seguintes leis também apresentam mecanismos modernos de tutela coletiva, a 

saber: lei 6.766/79 (Lei de Loteamentos – “prevê a possibilidade de se decretar a 

nulidade de registro de loteamento mediante ‘tutela coletiva’ de todos os adquirentes 

dos lotes”), lei 7.853/89 (institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos 

de pessoas portadoras de deficiência), lei 7.913/89 (dispõe sobre a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores 

mobiliários), lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – em seus artigos 208 e 

ss. Estabelece a proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos das 

crianças e dos adolescentes), lei 8.439/92 (dispõe sobre aos agentes públicos no caso de 

enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na 

administração direta, indireta ou fundacional), lei 8.974/95 (“de acordo com esta lei, que 

estabelece normas para o uso das técnicas de engenharia genética e liberação no meio 

                                                 
89

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação civil pública: nova jurisdição trabalhista metaindividual, 

legitimação do Ministério Público. São Paulo: LTr, 2001, p.76. 
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 ZANDONADE, Udno. A jurisdição metaindividual. In LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Coord.). 

Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005, p.76. 
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ambiente de organismos geneticamente modificados, o Ministério Público da União e 

dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por 

danos causados ao homem, aos animais, às plantas e ao meio ambiente”) e a lei 

10.257/01 (prevê a possibilidade de usucapião coletiva)
 91

.  

   A jurisdição metaindividual é regida por uma série de princípios. Alguns têm 

matriz constitucional e são comuns à jurisdição ordinária, como a inafastabilidade 

jurisdicional e o devido processo legal, com ampla defesa e contraditório, igualdade 

real, etc. Outros são princípios específicos, que merecem maior destaque neste trabalho. 

 Em relação aos princípios constitucionais que permeiam a jurisdição 

metaindividual, há de se tecer algumas considerações sobre peculiaridades que se 

manifestam quando da tutela coletiva. A Constituição Federal de 1988 prescreveu, no 

inciso XXXV do art. 5º, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito.” Trata-se de uma inovação em relação à Carta de 1967, com 

redação dada pela Emenda Constitucional 01/69, que prescrevia no §4º do art. 153 que a 

lei não poderia excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão a direito 

individual
92

. A sutil diferença tem grande significado, haja vista que, ao substituir a 

expressão “lesão a direito individual” por “lesão ou ameaça a direito”, há uma 

demonstração clara de que o constituinte ampliou o espectro de proteção do Judiciário, 

para atingir a tutela de interesses dantes relegados a segundo plano, pois fora da esfera 

dos direitos individuais. Esses interesses seriam justamente os metaindividuais
93

. 

Outro princípio constitucional que deve passar por uma releitura é o do devido 

processo legal, pois “para tornar realizáveis direitos de massa, é preciso um processo 

também de massa
94

.” Destarte, há de se tomar como paradigma para o processo coletivo 

leis consonantes com sua aplicação, como a Constituição Federal, o CDC e a lei da ação 

civil pública, restando a utilização subsidiária do CPC, sob pena de perda de efetividade 

da tutela metaindividual. 

 O princípio da igualdade real, por sua vez, manifesta-se quando a lei autoriza a 

defesa dos interesses metaindividuais por associações ou entidades especializadas. Essa 
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 ZANDONADE. In LEITE. Op. cit., p. 77. 
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 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, com redação dada pela Emenda 

Constitucional 01/69. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/ 

Emc_anterior1988 /emc01-69.htm >. Acesso em 03 de agosto de 2007. 
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 LEITE, Carlos Henrique Bezerra . Princípios da jurisdição metaindividual. In LEITE, Carlos Henrique 

Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005, p.144. 
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vantagem conferida aos coletivamente tutelados tem por escopo reequilibrar a relação 

com a parte ex adversa, uma vez que, via de regra, os violadores dos direitos 

metaindividuais possuem um aparato técnico e financeiro superior ao do indivíduo, 

considerado de per si. Destarte, busca-se garantir uma verdadeira paridade de armas, de 

modo que o acesso à justiça não seja meramente formal, mas efetivo.  

 Como aludido supra, a jurisdição metaindividual é inspirada por uma série de 

princípios que lhe são peculiares. Este trabalho servir-se-á do rol de princípios 

identificados por Carlos Henrique Bezerra Leite, por se afigurar o mais completo e 

didático, a seguir elencados
95

: 

a) Princípio do acesso eficaz à justiça: não basta garantir o acesso formal ao 

Judiciário. Há de ser assegurado também o resultado útil e efetivo do 

processo.  

b) Princípio inquisitivo: no processo coletivo, o juiz tem poderes ampliados, 

havendo uma notória mitigação do princípio da inércia judicial. Senão, 

vejamos. O art. 11, da LACP
96

, vai ao encontro da moderna tendência 

processual de assegurar a tutela específica das obrigações, além de permitir a 

fixação de multa diária, tudo independentemente de pleito autoral. Já o seu 

artigo 12, caput, permite a concessão de liminares inaudita altera pars
97

. 

Aprofundando a tendência esposada pela LACP, o CDC também valorizou a 

tutela específica e conferiu amplo poder de cautela ao juiz, conforme se 

depreende de seu art. 84
98

.         
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 LEITE. In LEITE. Op. cit., p. 147-149.  
96

 Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena 

de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, 

independentemente de requerimento do autor. (BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. 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 e dá outras providências. Disponível 

em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
97

 Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a 

agravo. (BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. 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 e dá outras providências. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
98

 Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático 

equivalente ao do adimplemento.§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será 

admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático 

correspondente. § 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código 

de Processo Civil). § 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 

ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, 

citado o réu. §4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 
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A indisponibilidade dos interesses difusos e coletivos discutidos na 

jurisdição metaindividual é o fundamento para a necessidade de atuação 

mais enérgica por parte do magistrado. 

c) Princípio da condenação genérica: nas ações em defesa de direito individuais 

homogêneos, a condenação será genérica, nos termos do art. 95 do CDC
99

, 

em contraposição à regra geral apresentada no CPC, que só admite tal 

espécie de condenação em casos especiais
100

; 

d) Princípio da eventualidade: esse princípio sofre mitigações em virtude do 

caráter indisponível dos interesses em jogo em demandas coletivas. Por 

exemplo, é possível ao juiz determinar a inversão do ônus probatório; 

e) Princípio da gratuidade: consoante os artigos 18 da LACP
101

 e 87, caput, do 

CDC
102

, não há, nas ações coletivas, adiantamento de custas, emolumentos, 

honorários periciais, nem quaisquer outras despesas; 

f) Princípio da ampla divulgação da demanda: encontra-se positivado no art. 94 

do CDC
103

 e tem especial relevância nas ações que versem acerca da tutela 

                                                                                                                                               
independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo 

razoável para o cumprimento do preceito. § 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado 

prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, 

remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição 

de força policial. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
99

 Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do 

réu pelos danos causados. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
100

De acordo com o CPC, somente se admite condenação genérica nos casos em que se permite ao autor 

pedir genericamente. Essas situações estão elencadas nos incisos do art. 286 da Lei Adjetiva Civil. 
101

 Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, 

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da 

associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e 

despesas processuais. (BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. 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 e dá outras providências. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
102

 Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 

honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo 

comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. (BRASIL. Lei 8.078, de 

11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em 

< http://www.planalto.gov.br /ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
103

 Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam 

intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação 

social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
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de interesses individuais homogêneos. Sua finalidade é permitir a todos que 

tenham relação com a demanda (homogeneidade e origem comum
104

), 

possam habilitar-se no processo; 

g) Princípio da boa-fé processual: é a contrapartida do princípio da gratuidade. 

Caso a parte autora tenha ingressado com a ação de má-fé, deverá arcar com 

todos os custos do processo, conforme preceituam os artigos 18 e 87, caput, 

anteriormente transcritos. O CDC aprofunda este princípio, estabelecendo no 

parágrafo único do art. 87, responsabilidade solidária entre a associação e 

seus diretores, bem como multa em caso de má-fé, sem prejuízo da ação por 

perdas e danos
105

; 

h) Princípio da coisa julgada oponível erga omnes ou ultra pars: trata-se de 

uma verdadeira inovação em relação à jurisdição individual. Os efeitos da 

sentença se espraiam por todos que se subsumam à situação objeto da lide, a 

menos que o pedido tenha sido julgado improcedente por falta de provas, 

conforme dispõem os artigos 16 da LACP
106

 e 103, I, II, III do CDC
107

; 

i) Princípio da coisa julgada secundum eventum littis e princípio da coisa 

julgada in utilibus: a tutela coletiva não prejudica os interesses individuais, 

ainda que o pedido tenha sido julgado improcedente. Manifesta-se nos 

parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 103, do CDC
108

; 

                                                 
104

 Cf. item 3.3.3. 
105

 Art. 87, parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores 

responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao 

décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de 

setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
106

 Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão 

prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que 

qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. 

(BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. 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 e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
107

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: I - erga omnes, 

exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer 

legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do 

inciso I do parágrafo único do art. 81;  II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, 

salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da 

hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; III - erga omnes, apenas no caso de 

procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do 

parágrafo único do art. 81. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
108

 Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:  [...]§ 1° Os 

efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos 
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j) Princípio da relativização da litispendência: trata-se de mais uma quebra em 

relação ao paradigma da jurisdição individual. As ações coletivas não 

induzem litispendência em relação às ações individualmente propostas, ainda 

que sejam contra o mesmo réu e tenham o mesmo objeto. Encontra-se 

positivado no art. 104 do CDC
109

; 

k) Princípio da obrigatoriedade da demanda coletiva executiva: decorridos 60 

dias do trânsito em julgado de uma sentença condenatória em ação civil 

pública que tenha por objeto tutelar interesses difusos ou coletivos, sem que 

a associação autora tenha proposto a execução, terá o Ministério Público o 

dever de propô-la, abrindo-se caminho, também, para que outro co-

legitimado a proponha. É o que dispõe o art. 15 da LACP
110

; 

l) Princípio da indisponibilidade (temperada) da demanda coletiva cognitiva: 

afigura-se presente uma vez que a tutela metaindividual transcende a esfera 

dos litigantes, revestindo-se de eminente interesse público. Em relação ao 

Ministério Público, a ação em defesa dos direitos metaindividuais não se 

trata de uma faculdade, “[...] há uma obrigatoriedade temperada com 

oportunidade e conveniência do ajuizamento da ação coletiva
111

.” Sem 

contar que o parquet tem o dever de participar como custos legis nas ações 

coletivas propostas pelos co-legitimados, bem como de assumir a titularidade 

                                                                                                                                               
integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. § 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso 

de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes 

poderão propor ação de indenização a título individual. § 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o 

art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de 

indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste 

código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à 

liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99. [...] (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 

1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
109

 Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem 

litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que 

aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for 

requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação 

coletiva. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 

outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso 

em: 06 de junho de 2007.) 
110

 Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a 

associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa 

aos demais legitimados. (BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. 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 e dá outras providências. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
111

 LEITE. In LEITE. Op.cit., p. 149. 
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da ação caso seu autor inicial a tenha abandonado ou desistido sem 

fundamento, conforme previsto nos parágrafos 1º e 3º do art. 5º da LACP
112

.  

Segundo Hugo Nigro Mazzilli, esse princípio desdobra-se no princípio da 

obrigatoriedade para o parquet, que não pode, em sede de ação civil pública, 

deixar de propor ação quando oportuno; desistir arbitrariamente do pedido; 

deixar de assumir a titularidade da ação quando abandonada ou desistida por 

co-legitimado; deixar de apresentar recurso quando a sentença violar lei nem 

deixar de executar a sentença
113

. 

m) Princípio da subsidiariedade: como aludido supra, a tutela dos direitos e 

interesses metaindividuais requer uma legislação apropriada, que respeite 

suas peculiaridades, sendo  

[...] condição necessária a aplicação apriorística do sistema integrado por 

normas da Constituição Federal, da LACP, do CDC (parte processual), da Lei 

da Ação Popular, da LOMPU e LONMP, somente sendo admitida a 

aplicação subsidiária do CPC e da parte processual da CLT em caso de 

lacuna desse sistema e, ainda assim, observada a indispensável 

compatibilidade entre a norma a ser transplantada e a gênese da jurisdição 

metaindividual. 

         

     O conteúdo desse princípio encontra-se expresso nos artigos 19 e 21 da 

LACP
114

 e no art. 90 do CDC
115

. 

O princípio do impulso oficial encontra-se positivado no art. 7º da lei da ação 

civil pública, que assim dispõe: “Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais 

tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, 

                                                 
112

 Art. 5
o
  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: [...] § 1º O Ministério Público, 

se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. [...] § 3° Em caso de 

desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro 

legitimado assumirá a titularidade ativa. (BRASIL. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. 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 e dá outras providências. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
113

 Apud ZANDONADE. In LEITE. Op. cit., p. 82. 
114

 Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela 

Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições.  [...] Art. 21. 

Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os 

dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. ((BRASIL. Lei 7.347, 

de 24 de julho de 1985. 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 e 

dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/Leis/L7347orig.htm>. 

Acesso em 24 de novembro de 2007.) 
115

 Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei n° 

7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas 

disposições. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e 

dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. 

Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
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remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis.” Mais uma vez 

afigura-se claro o interesse público na tutela metaindividual, a ponto de quebrar o 

primado da inércia judicial.  
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4 O COMÉRCIO ELETRÔNICO E O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

 

4.1.1 Conceito de consumidor 

 

 

 Antes de dispor acerca do comércio eletrônico, é interessante esclarecer alguns 

conceitos de suma importância para o tema e que serão recorrentes no presente trabalho. 

 O CDC traz a definição de dois termos extremamente relevantes para o Direito 

Consumerista. Em seu art. 2º, caput, estabelece o conceito de consumidor como sendo 

“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final.
116

” 

 O legislador adotou um critério econômico para definir consumidor, que é a 

destinação final do produto ou serviço
117

 utilizado ou adquirido. Logo, o consumidor é 

aquele que não reinsere bem ou serviço na cadeia produtiva.  Apesar desta 

conceituação, a doutrina não se conformou, dividindo-se em duas grandes correntes: dos 

finalistas e dos maximalistas. 

 Os maximalistas ou objetivistas entendem que todo aquele que adquira produto 

ou serviço como destinatário final, independentemente de ser pessoa física ou jurídica, 

hipossuficiente ou não, deve ser considerado consumidor, estando, por conseguinte, 

amparado pelas normas do CDC. O que interessa é a retirada do bem ou serviço do 

mercado (aspecto objetivo), sem se importar com o sujeito que o adquire ou usufrui 

(aspecto objetivo). Como preleciona Cláudia Lima Marques, os maximalistas  

 

[...] vêem nas normas do CDC o novo regulamento do mercado de consumo 

brasileiro, e não normas orientadas para proteger somente o consumidor-não-

profissional. O CDC seria um Código para a sociedade de consumo, o qual 

institui normas e princípios para todos os agentes do mercado, os quais 

podem assumir os papéis ora de fornecedores, ora de consumidores. A 

definição do art. 2º deve ser interpretada o mais extensamente possível, 

                                                 
116

 (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 

providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 

de junho de 2007.) 
117

 O CDC conceitua serviço em art. 3º, §2º, como sendo “qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. 
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segundo esta corrente, para que as normas do CDC possam ser aplicadas a 

um número cada vez maior de relações no mercado
118

. 

 

 Portanto, para esta corrente, uma empresa, ainda que de grande porte, que 

adquirisse produto ou serviço sem reinseri-lo na cadeia produtiva seria considerada 

consumidor. Por exemplo, caso uma multinacional como a General Motors (GM) 

contrate os serviços de uma empresa para efetuar a limpeza de suas fábricas a relação 

será regida pelo CDC, sendo a GM beneficiada com toda a proteção destinada aos 

consumidores.  

 Os finalistas ou subjetivistas, por sua vez, entendem que a tônica do CDC é a 

vulnerabilidade do consumidor, logo as empresas, pelo menos as de grande porte, não 

poderiam ser beneficiadas pela proteção que ele traz, sob pena de descaracterização do 

diploma. Isso porque elas já disporiam de toda uma estrutura técnica e jurídica para 

defenderem-se contra monopólios, propagandas enganosas ou abusivas, concorrência 

desleal, etc. Para regulação da relação entre empresas, ou seja, entre iguais, o Código 

Comercial ou o Código Civil seriam mais adequados.  Conforme o magistério de 

Cláudia Lima Marques, 

Para os finalistas, pioneiros do consumerismo, a definição de consumidor é o 

pilar que sustenta a tutela especial, agora concedida aos consumidores. Esta 

tutela só existe porque o consumidor é parte vulnerável nas relações 

contratuais no mercado, como afirma o próprio CDC no art. 4º, inciso I. 

Logo, convém delimitar claramente quem merece esta tutela e quem não a 

necessita, quem é o consumidor e quem não é. Propõem, então, que se 

interprete a expressão ‘destinatário final’ do art. 2º de maneira restrita, como 

requerem os princípios básicos do CDC, expostos no art. 4º e 6º
119

. 

 

Em suma, o consumidor seria o não-profissional, destinatário final de um bem 

ou serviço para atendimento de suas necessidades privadas, sem que ocorra o reingresso 

desse bem ou serviço no processo produtivo, ainda que indiretamente. Admite-se, 

porém, que pessoas jurídicas sejam vistas como consumidoras, desde que não tenham 

fim lucrativo, como as associações, sindicatos, partidos políticos, entidades religiosas 

etc. Caso tenham fins lucrativos, só poderão gozar da proteção conferida pelo CDC se 

atendido o seguinte binômio: inexistência de conexão entre o bem ou serviço adquirido, 

ainda que indiretamente, com a atividade econômica desenvolvida e existência de 

                                                 
118

 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 2. ed., 1995, p. 100. 
119

 MARQUES. Op. cit., p. 100. 
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vulnerabilidade fática, técnica ou jurídica em relação ao fornecedor.
 120

 Seria o caso, por 

exemplo, de uma micro-empresa destinada à fabricação de roupas que contrata um 

serviço de dedetização.
 
 

Muito interessante a lição extraída da recente decisão proferida pelo egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a teoria finalista, abaixo transcrita: 

 

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - CONTRATO DE VENDA 

COM RESERVA DE DOMÍNIO - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – 

HIPOSSUFICIÊNCIA INEXISTENTE - FORO DE ELEIÇÃO - 

PREVALÊNCIA - ADITAMENTO AO INCIDENTE –AUTORIDADE 

JUDICIAL DIVERSA -INADMISSIBILIDADE. 

1. A Segunda Seção deste Colegiado pacificou entendimento acerca da não 

abusividade de cláusula de eleição de foro constante de contrato referente à 

aquisição de equipamentos médicos de vultoso valor. Concluiu-se que, 

mesmo em se cogitando da configuração de relação de consumo, não se 

haveria falar na hipossuficiência da adquirente de tais equipamentos, 

presumindo-se, ao revés, a ausência de dificuldades ao respectivo acesso 

à Justiça e ao exercício do direito de defesa perante o foro livremente 

eleito. Precedentes. 

2. Na assentada do dia 10.11.2004, porém, ao julgar o REsp nº 541.867/BA, a 

Segunda Seção, quanto à conceituação de consumidor e, pois, à 

caracterização de relação de consumo, adotou a interpretação finalista,  

consoante a qual reputa-se imprescindível que a destinação final a ser 

dada a um produto/serviço seja entendida como econômica, é dizer, que 

a aquisição de um bem ou a utilização de um serviço satisfaça uma 

necessidade pessoal do adquirente ou utente, pessoa física ou jurídica, e 

não objetive a incrementação de atividade profissional lucrativa. 

3. In casu, o hospital adquirente do equipamento médico não se utiliza do 

mesmo como destinatário final, mas para desenvolvimento de sua própria 

atividade negocial; não se caracteriza, tampouco, como hipossuficiente na 

relação contratual travada, pelo que, ausente a presença do consumidor, não 

se há falar em relação merecedora de tutela legal especial. Em outros termos, 

ausente a relação de consumo, afasta-se a incidência do CDC, não se havendo 

falar em abusividade de cláusula de eleição de foro livremente pactuada pelas 

partes, em atenção ao princípio da autonomia volitiva dos contratantes
121

. 

[...] (Grifos nossos.) 

  

Como o objeto do presente trabalho não é se aprofundar no exame dessas 

correntes doutrinárias, não se estenderá na questão. Todavia, é mister que se esclareça 

qual o conceito de consumidor será adotado. A nosso sentir, a partir de uma 

interpretação sistemática do CDC, permeada pelas disposições constitucionais 

correlatos à matéria, a proteção do diploma consumerista é justificável para conferir 

igualdade a uma relação naturalmente desigual, que é a que se estabelece entre um 

consumidor via de regra desconhecedor das especificidades do produto ou serviço que 

                                                 
120

 ANDRIGHI, Fátima Nancy. O conceito de consumidor direito e a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça. Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, n. 29, p. 1- 11, maio/ago. 2004. 
121

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência n. 46.747/SP. Relator: Ministro Jorge 

Scartezzini. 08 mar. 2006.  Diário da Justiça 20 mar. 2006, p. 189. 
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adquire e sem disponibilidade de aparato jurídico para patrocinar sua defesa em juízo. 

Concordamos com José Geraldo Brito Filomeno quando aduz ser a vulnerabilidade a 

característica fundamental da noção de consumidor
122

.  

Destarte, parece-nos exagerada a noção maximalista de adotar como critério 

único a destinação final do bem ou serviço como critério de aplicação do CDC. Como 

se sabe, a interpretação literal de um dispositivo nem sempre é a mais adequada, 

mormente quando a matéria tem um fundo constitucional. 

 Concordamos, pois, com a teoria finalista e com o conceito de consumidor 

esposado por Rodrigo Christini, assim explicitado: 

 

[...] consumidor seria toda a pessoa física , jurídica, ou coletiva, que contrate 

para consumo final, fático e econômico, a aquisição de algum bem ou 

prestação de serviço. [...]  

Assim, prevalece o entendimento de que a inclusão das pessoas jurídicas 

como "consumidores" de produtos e serviços no conceito jurídico de 

consumidor e na posição de destinatário final no Código de Defesa de 

Consumidor, impõe, necessariamente, que tais produtos não sejam adquiridos 

como insumos imprescindíveis ao desempenho de sua atividade lucrativa, 

mas como aquisição própria e final , sem o intuito de lucro ou transformação 

para revenda, devendo ainda ser levada em consideração a hipossuficiência 

de tal pessoa jurídica, que, na verdade, é equiparada ao conceito de 

consumidor123 [...]  

   

 

 4.1.1.1 A coletividade de consumidores 

  

 

Com a massificação da sociedade, ocorre, por tabela, a massificação das relações 

consumeristas. Os bens ou serviços postos no mercado estão à disposição de um número 

indeterminável de pessoas, e, por conseguinte, em ocorrendo alguma prática abusiva ou 

danos provocados por um produto defeituoso há de se buscar mecanismos de tutela 

coletiva para efetiva reparação.
124

 Nesse sentido, o CDC mostrou-se um diploma 

avançado no tocante à jurisdição metaindividual, dispondo que se equipara a 

                                                 
122

 GRINOVER et al. Op. cit., p. 31. 
123

 CHRISTINI, Rodrigo Marinho. O conceito de consumidor e a limitação do seu alcance para as 

pessoas jurídicas. Disponível em <http://www.apriori.com.br/cgi/for/viewtopic.php?p=374>. Acesso em 

16 de agosto de 2007. 
124

 Cf. item 3.4. 
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consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo 

nas relações de consumo
125

. 

 Em análise ao tema, Geraldo Filomeno aduz que 

 
[...] o que se tem em mira no parágrafo único do art. 2º do Código de Defesa 

do Consumidor é a universalidade, conjunto de consumidores de produtos e 

serviços, ou mesmo grupo, classe ou categoria deles, e desde que 

relacionados a um determinado produto ou serviço, perspectiva essa 

extremamente relevante e realista, porquanto é natural que se previna, por 

exemplo, o consumo de produtos ou serviços perigosos ou então nocivos, 

beneficiando-se, assim, abstratamente as referidas universalidades e 

categorias de potenciais consumidores. Ou, então, se já provocado o dano 

efetivo pelo consumo de tais produtos ou serviços, o que se pretende é 

conferir à universalidade ou grupo de consumidores os devidos instrumentos 

jurídico-processuais para que possam obter a justa e mais completa possível 

reparação dos responsáveis
126

 [...] 

 

 

4.1.1.2 O consumidor bystander 

 

 

 O artigo 17 do CDC dispõe que se equiparam aos consumidores todas as vítimas 

do evento. É com freqüência que produtos e serviços defeituosos causam danos que 

ultrapassam a esfera de seus consumidores imediatos, atingindo terceiros estranhos à 

relação de consumo. É o caso, por exemplo, de um atropelamento de um pedestre 

causado por defeito no sistema de freios de um automóvel. A priori, o consumidor é o 

proprietário do veículo, todavia o CDC equipara a vítima do evento ao consumidor, 

conferindo-lhe toda a sua proteção. Trata-se, pois, de um consumidor bystander, que é 

uma pessoa estranha à relação de consumo, mas que sofreu prejuízo em razão dos 

defeitos intrínsecos ou extrínsecos do produto ou serviço.
127

 

 

                                                 
125

 Art. 2º [...] parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 

1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
126

 GRINOVER et al. Op. cit., p. 38. (Grifo original) 
127

 Ibidem, p. 199. 
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4.1.1.3 Pessoas expostas às práticas comerciais 

 

 Prevê o art. 29 do CDC que, para fins de proteção, tanto nas práticas comerciais 

quanto contratuais, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou 

não, a elas expostas. Destarte, a tutela do CDC se espraia também aos que ainda não 

contrataram, num evidente caráter preventivo.  

Observe-se que a lei não exige que as pessoas, físicas ou jurídicas, estejam 

identificadas ou façam parte de uma coletividade determinada. Basta que estejam 

expostos às práticas previstas no código, como a propaganda e o marketing, para serem 

equiparados a consumidor. A respeito da suficiência da exposição, Antônio Herman de 

Vasconcellos e Benjamin preceitua que “o implementador – aí se incluindo o juiz e o 

Ministério Público – não deve esperar o exaurimento da relação de consumo para, só 

então, atuar. Exatamente porque estamos diante de atividades que trazem um enorme 

potencial danoso, de caráter coletivo ou difuso, é mais econômico e justo evitar que o 

gravame venha a se materializar.
128

”. 

 

 

4.1.2 Conceito de fornecedor 

 

  

De acordo com o CDC, o que vem a caracterizar o fornecedor é a sua 

participação na cadeia produtiva, propiciando a colocação de um bem ou serviço à 

disposição dos consumidores. Logo, enquadram-se no conceito de fornecedor o 

fabricante, o importador, o distribuidor, o comerciante, o prestador de serviços, enfim, 

todos os que contribuem para o abastecimento do mercado com produtos ou serviços. 

O art. 3º do CDC
129

 abriu bastante o leque dos fornecedores. Eles podem ser 

pessoas físicas, desde que disponibilizem com habitualidade produtos ou serviços ao 

                                                 
128

 Ibidem, p. 254. 
129

 Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
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mercado, a exemplo do empresário individual ou do profissional autônomo. Também 

podem ser pessoas jurídicas, sob forma de sociedade civil ou mercantil, desde que 

atuem com habitualidade no mercado. O fornecedor pode ser, inclusive, um ente 

despersonalizado, a exemplo do espólio de um empresário individual, representado na 

sucessão por um inventariante, ou da Itaipu Binacional, que possui um regime jurídico 

sui generis
130

. 

O dispositivo em comento abre a possibilidade de os fornecedores serem 

nacionais ou estrangeiros. Neste caso, o importador responderá perante os 

consumidores. Por fim, eles podem ser públicos, com o Poder Público atuando 

diretamente ou por meio da Administração Indireta
131

, ou privados. 

 

 

4.2 O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

 

4.2.1 Considerações iniciais 

 

  

 O ser humano, enquanto ser social, sempre esteve disposto a comerciar. Há 

registros de práticas comerciais desde a mais remota antiguidade, isso porque não há 

como se produzir tudo o que se necessita. Daí o desenvolvimento comercial através da 

troca, da compra e da venda de produtos e serviços.  

 O meio eletrônico revolucionou forma de se efetivar transações comerciais, 

sendo que a internet teve importância fundamental nesse fenômeno.  

 Surgida nos Estados Unidos em 1969, a internet
132

, então denominada Arpanet 

(Advanced Research Projects Agency), tinha fins eminentemente militares. No contexto 

da Guerra Fria, a preservação das informações e dados era preocupação essencial das 

                                                 
130

 GRINOVER et al. Op. cit., p. 44. 
131

 Para que o cidadão possa invocar o CDC em face do Poder Público, é mister que o serviço prestado 

seja de natureza singular (uti singuli), a exemplo do fornecimento de água, energia, gás canalizado, etc., 

remunerados mediante tarifa. Não é cabível a aplicação do CDC em relação aos serviços de caráter geral 

(uti universi), como a segurança pública ou os serviços de saúde, que são mantidos através de receitas 

tributárias.  
132

 Assim a legislação brasileira define a internet: “nome genérico que designa o conjunto de redes, os 

meios de transmissão e comutação, roteadores, equipamentos e protocolos necessários à comunicação 

entre computadores, bem como o ‘software’ e os dados contidos nestes computadores”. (BRASIL. Norma 

MC 004/95, aprovada pela Portaria MC 148/95. Dispõe sobre o uso de meios da rede pública de 

telecomunicações para acesso à internet. Disponível em: < http://www.vieiraceneviva.com.br 

/biblio/legisla/norma004_1995.html >. Acesso em: 24 de agosto de 2007.) 
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Forças Armadas. A idéia de que um bombardeio certeiro ao Pentágono cortaria o fluxo 

de informações tirava o sono dos estrategistas. Buscou-se então criar uma rede 

descentralizada que interligasse os departamentos de pesquisa e bases militares. Com 

um backbone
133

 que passava por baixo da terra, ela interligava militares e pesquisadores 

sem ter um centro definido ou mesmo uma rota única para as informações, conferindo-

lhe segurança e estabilidade.
134

 

 No correr das décadas de 70 e 80, a utilização da internet se restringia ao meio 

militar e acadêmico. Nas universidades e centros de pesquisa, principalmente norte-

americanos, alunos, professores e pesquisadores compartilhavam seus conhecimentos 

através da rede. 

 No início da década de 90, o engenheiro inglês Timothy John Berners-Lee 

desenvolveu a world wide web, que permitiu conferir uma interface gráfica à internet, 

simplificando a navegação e tornando-a acessível ao grande público. O primeiro website 

foi desenvolvido por sua equipe do European Organization for Nuclear Research, 

conhecido com CERN, indo ao ar pela primeira vez em 06 de agosto de 1991
135

. 

 No correr da década de 90, a internet rompeu as barreiras do mundo acadêmico e 

militar, passando a ser disponível a toda a população. Os provedores se multiplicaram, o 

custo de acesso caiu, o número de usuários cresceu. O mundo virtual torna-se um 

verdadeiro mundo paralelo, onde se pode conhecer pessoas, fazer pesquisas, comprar, 

vender, transmitir mensagens, etc. Discorrendo acerca das inúmeras possibilidades de 

uso do espaço cibernético, Sílvio Alexandre assim expressa seu espanto: 

Imagine descobrir um continente tão vasto que suas dimensões talvez não 

tenham fim. Imagine um novo mundo com mais recursos que toda a nossa 

futura ganância poderia esgotar, com mais oportunidades do que os 

empresários poderiam explorar. Um lugar muito particular que se expande 

com o crescimento
136

.  
 

 Atualmente os números da internet impressionam a todos. Considerada o maior 

avanço tecnológico desde a invenção da televisão na década de 50, sua pujança é 

indiscutível: são mais de 1 bilhão de usuários, sendo 30 milhões apenas no Brasil. Para 

                                                 
133

“Estrutura física de Internet tipo espinha dorsal com capacidade para manipular grandes volumes de 

informação mediante roteadores de tráfego interligados por circuitos de alta velocidade, a auto-estrada da 

nova economia.” (PECK, Patricia. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2002, p.244.) 
134

BOGO, Kellen Cristina. A história da internet: como tudo começou... Disponível em: 

<http://kplus.cosmo.com.br/materia.asp?co=11&rv=Vivencia>. Acesso em: 19 de agosto de 2007. 
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 TIM BERNERS-LEE. In: Wikipedia.  Disponível em <http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-

Lee>.  Acesso em 21 de agosto de 2007.  
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 Apud LUCCA, Newton de. Títulos e contratos eletrônicos. In LUCCA, Nilton de; SIMÃO FILHO, 

Adalberto (coords.) Direito & Internet: aspectos jurídicos relevantes. Bauru: Edipro, 2000, p. 28. 
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efeito de comparação, enquanto o telefone teria levado setenta e quatro anos para 

conquistar 50 milhões de usuários, a internet precisou de apenas quatro.
 137

  

Em termos financeiros, estima-se que a rede tenha movimentado, em todo o 

mundo, US$ 3,2 trilhões em 2003
138

, em transações entre empresas (B2B) e entre estas 

e consumidores (B2C)
139

. Já o faturamento do comércio eletrônico a varejo brasileiro, 

descontadas as vendas de passagens aéreas, automóveis e leilões on-line, cresce 

vertiginosamente, passando de R$ 1,75 bilhão em 2004 para R$ 4,4 bilhões em 2006.  

Trata-se de um mercado onde a crise passa longe. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o rendimento médio mensal familiar dos 

internautas é de R$ 1 mil e sua escolaridade média é de 10,7 anos. Ou seja, são pessoas 

que dispõem de alto poder aquisitivo e estão ávidas por consumir. Além disso, ele 

confere uma série de vantagens para os empresários como a diminuição dos custos 

administrativos e tributários; a celeridade das transações; a eliminação de 

intermediários; a possibilidade de funcionar 24 horas, de domingo a domingo, sem 

submeter-se a imposições de horários ou dias; a diminuição de mão-de-obra; a dispensa 

de manter uma loja física, com eliminação de custos de aluguel, condomínio, tributos, 

etc.
140

   

 Entretanto, apesar do grande desenvolvimento do comércio eletrônico, percebe-

se que a grande maioria dos internautas brasileiros mostra-se reticente em fazer compras 

on-line. De acordo com pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil – 

CETIC, 90,83% dos usuários nunca adquiriram produtos ou serviços através da rede 

mundial de computadores. Boa parte dos entrevistados (43,45%) alega não ter 

interesse/necessidade ou que prefere adquiri-los pessoalmente, pois gosta de ver o 

produto (39,19%). Mas um percentual também elevado mostra-se desconfiado em 

relação às transações on-line: 19,87% têm preocupação com segurança e 16,71% não 

confiam no produto que irá receber.
141

 Não são poucos os que concordam com Clifford 
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 Lucas Freitas, apud LUCCA. In LUCCA. Op. cit., p. 25. 
138

 Dados estatísticos sobre a internet disponíveis em < http://www.e-commerce.org.br/STATS.htm >. 

Acesso em 04 de maio de 2007. 
139

 No jargão do mundo eletrônico, as transações B2B (business to business) são aquelas entre empresas, 

já as B2C (business to consumers) são aquelas estabelecidas entre fornecedor e consumidor. 

Recentemente surgiu a sigla C2C (consumer to consumer), para se referir aos negócios eletrônicos 

realizados entre pessoas físicas, a exemplo das transações efetivadas em sites como o Mercado Livre. 
140

 GREGORES, Valéria Elias de Melo. Compra e venda eletrônica e suas implicações. São Paulo: 

Método, 2006, p. 33. 
141

 A pesquisa de domicílios e usuários foi realizada pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil em julho e 

agosto de 2006, sendo entrevistadas 9.152 pessoas, das quais 4.096 são usuárias da internet.  Os 
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Stoll, astrônomo da Universidade de Berkeley, que considera a internet “a coisa mais 

próxima da verdadeira anarquia jamais criada
142

.” 

 Destarte, o grande desafio que se impõe atualmente ao comércio eletrônico é 

conquistar a confiança dos internautas de modo a garantir sua expansão.  

  

 

4.2.2  Os contratos no comércio eletrônico 

  

 

O comércio eletrônico
143

 difere do comércio tradicional em virtude do meio 

empregado para a consecução da transação. Não importa se o que se está a negociar é 

um bem ou serviço corpóreo ou digital, mas a utilização de um meio eletrônico, como 

telefone, videotexto, radiodifusão e, principalmente, a internet, em substituição aos 

tradicionais meios de comunicação com suporte em papel. O mestre português Miguel 

Pupo Correia define-o como “a utilização de tecnologias de informação avançadas para 

aumento de eficiência de relações entre parceiros comerciais, para desenvolvimento de 

vendas de bens e prestações de serviços, quer entre empresas, quer ao consumidor 

final
144

.” Já segundo Cláudia Lima Marques, seria, de maneira estrita, “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 através de 

sistemas e redes eletrônicas
145

.” 

 Ricardo Lorenzetti, experto na matéria, entende que o e-commerce não deve ser 

atrelado às definições tradicionais de comércio previstas nos Códigos Comerciais, pois 

ele não se restringiria à finalidade lucrativa. Desse modo, dever-se-ia utilizar o termo 

                                                                                                                                               
resultados encontram-se disponíveis em <http://www.cetic.br/usuarios/tic/2006/ index.htm>. Acesso em 

22 de agosto de 2007. 
142

 Apud LUCCA. In LUCCA. Op. cit., p. 51. 
143

 Autores alemães preferem as nomenclaturas “colocação eletrônica à distância de produtos e serviços” 

(elektronisher Fernabsatz), “tráfico internacional eletrônico” (elektronisher Geschaeftsverkehr) ou 

“negócios através da internet” (Geschaeftsverkehr über das Internet). Já os brasileiros preferem as 

expressões “contratos eletrônicos”, “contratos por computador”, “contratos do comércio eletrônico” ou 

“negócios jurídicos do comércio eletrônico”. (MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio 

eletrônico: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004, p.36 
144

 CORREIA, Miguel José de Almeida Pupo. A sociedade de informação e Direito: a assinatura digital. 

Disponível em <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=294>. Acesso em: 23 de agosto de 2007. 
145

 MARQUES. Confiança no comércio eletrônico: um estudo dos negócios jurídicos de consumo no 

comércio eletrônico, p. 38. 
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mais amplo “relações jurídicas por meios eletrônicos”, que compreenderia tanto 

relações de direito público, entre Estados ou entre o Estado e particulares, quanto 

relações de direito privado, celebradas entre empresas (business to business), entre 

empresas e consumidores (business to consumers) e entre particulares.
146

 

 O que possibilita essa novel modalidade comercial é um instrumento bastante 

antigo: o contrato. Definido por Caio Mário da Silva Pereira como “um acordo de 

vontades, na conformidade da lei, e com a finalidade de adquirir, modificar ou extinguir 

direitos
147

”, e por Maria Helena Diniz como “acordo de duas ou mais vontades, na 

conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de 

interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações 

jurídicas de natureza patrimonial
148

”, o contrato é o que embasa toda a transação 

comercia celebrada eletronicamente. Para o jurista, “ser inteiramente refratário às 

inovações
149

”, pode causar espécie a existência de um contrato celebrado fora do papel, 

intermediado por máquinas que se comunicam mediante código binário. Contudo, trata-

se de uma realidade da qual não se pode esquivar. Senão, vejamos.  

 Apesar de o Código Civil não prever expressamente a contratação eletrônica, ele 

não faz nenhum óbice à sua consecução. De acordo com o art. 104 deste diploma 

legislativo, a validade do negócio jurídico requer agente capaz; objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Em nenhum 

momento é feita qualquer proscrição ao suporte material do contrato. Nos dizeres da 

Profª. Valéria Gregores,  

conclui-se que se a relação jurídica tratada via internet contiver os requisitos 

essenciais do negócio jurídico e ainda os requisitos específicos do ato a ser 

realizado, como o preço e o objeto, no caso da relação de compra e venda, 

não há nenhum impedimento legal para a sua validade. 

Dessa forma, estando presentes todos os requisitos genéricos e específicos 

para a efetivação dos contratos em geral, não há como lhes negar validade 

porque o meio utilizado é diverso do convencional (papel)
150

. 

 

 Como o que difere os contratos eletrônicos dos contratos tradicionais é apenas o 

meio de celebração, aplicam-se-lhes as disposições gerais correlatas à matéria, previstas 

nos artigos 421 a 480 do Código Civil, como a manutenção da boa-fé contratual tanto 

na conclusão quanto na execução da avença, a limitação da liberdade contratual pela 
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 LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico. Trad. Fabiano Menke. São Paulo: Revista dos 
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 SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de direito civil, vol. III – Contratos, declarações 

unilaterais de vontade, responsabilidade civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.07. 
148

 DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 410. 
149

 LUCCA. In LUCCA. Op. cit., p. 23. 
150

 GREGORES. Op. cit., p. 29. 
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função social do contrato, a resolução por onerosidade excessiva, etc. Todavia, o meio 

eletrônico também lhes confere uma série de peculiaridades que serão examinadas 

pormenorizadamente a seguir. 

 

 

4.2.3 As partes 

 

 

 Como visto nas definições supra, o contrato se estabelece entre partes diversas. 

Uma das principais preocupações no âmbito da contratação eletrônica é assegurar a 

identidade das partes contratantes. Se nas relações presenciais é mister que a 

idoneidade das partes seja verificada, nas eletrônicas a importância é ainda maior, uma 

vez que sequer é possível ver com quem se está contratando. Não se pode correr o risco 

de se contratar com uma criança ou com um estelionatário. 

 Para evitar prejuízos com contratações indevidas, ou mesmo com a atuação de 

golpistas, os sites que lidam com o e-commerce se utilizam de mecanismos com senha 

ou o cadastramento do terminal do consumidor.  

No entanto, essas precauções não são totalmente eficientes. O uso de código 

garante apenas que o usuário conhece a senha, mas não sua identidade real. Quem 

garante que a palavra-chave não foi obtida ilicitamente? A todo momento a imprensa 

noticia a atuação de hackers
151

 e crackers
152

 invadindo sistemas e de programas espiões 

que coletam dados dos computadores. Ressalte-se que os “assaltos” perpetrados às lojas 

virtuais por esses meliantes não visam às mercadorias, posto que também são virtuais. O 

que eles buscam são informações dos clientes, para repassá-las aos spammers
153

, ou 

                                                 
151

 “Alguém que estuda sistemas ou qualquer tipo de conhecimento humano pelo simples desafio de 

dominá-los. No sentido original da palavra, o Hacker é alguém que usa seus conhecimentos para ajudar 

outros, direta ou indiretamente. Hackers foram os principais responsáveis pelo desenvolvimento da 

Internet. Hackers criaram o Linux, o MP3 e a filosofia do software livre. Atualmente o termo vem sendo 

erradamente usado em relação aos Crackers, que invadem sistemas e promovem outras modalidades de 

baderna virtual. Hackers usam sua inteligência de maneira positiva, constroem coisas. Crackers as 

destroem.” (HACKER. In: Dicionário de Informática. Disponível em: <http://www.microemp.com.br/ 

dicionario/h.htm>. Acesso em: 29 de novembro de 2007.) 
152

 “Uma espécie de pirata virtual, que penetra remotamente em computadores integrados à rede com 

objetivo de causar algum dano ou obter informações ilegalmente.” (PECK. Op. cit., p. 248.) 
153

 Pessoa que envia e-mails não solicitados, tendo ou não objetivos maliciosos, todos porém invadindo a 

privacidade do destinatário, perturbando sua paciência. (PECK. Op. cit., p. 261.)  
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dados referentes a cartões de crédito, para a realização de compras em nome do usuário 

lesado.
154

 

O sistema de segurança atual é baseado na assinatura digital, que funciona 

baseado na criptografia
155

 de chaves-assimétricas. De modo simplificado, esse sistema 

funciona da seguinte forma: um programa criptografa os dados enviados pelo usuário 

através de uma chave privada e os descriptografa quando chegam ao destino utilizando-

se de uma chave pública. A grande vantagem da criptografia assimétrica sobre a 

simétrica é que enquanto esta se utiliza de uma mesma chave para codificar e 

descodificar, restando a integridade dos dados vinculada à honestidade de ambas as 

partes, aquela se utiliza de duas chaves distintas, sendo que a privada é conhecida 

apenas por seu titular e não circula pela rede.
156

 Nos dizeres de Patrícia Peck, 

 

[...] o sistema de chaves “públicas” e “privadas”, além de garantir o sigilo das 

transações ocorridas na rede, possibilita a identificação do remetente e do 

receptor, uma vez que é atribuída ao remetente uma chave privada, de 

conhecimento exclusivo deste, enquanto o destinatário deverá saber a chave 

pública, correspondente à chave privada do remetente, que é a única capaz de 

decodificar a mensagem enviada. Sendo assim, a chave privada funciona 

como uma assinatura eletrônica
157

. 

 

 Desse modo, a criptografia assimétrica apresenta um grau de segurança 

adequado para as transações via web. Ela atende aos requisitos propostos Regis 

Magalhães Soares Queiroz
158

 para aferir a confiabilidade de um sistema, a seguir 

delineados: 

a) Identificação e autenticidade das partes: a parte pode ser perfeitamente 

identificada, pois é detentora de uma chave privada que só pode ser aberta 

pela chave pública por ela disponibilizada; 

b) Impedimento de negação de remessa: o remetente não poderá negar que 

cifrou e enviou determinado documento, pois só a chave pública 

disponibilizada pelo detentor da chave privada é que poderá decifrar a 

mensagem enviada; 

                                                 
154

 PECK. Op. cit., p. 79. 
155

 Derivada da junção dos termos gregos kryptos (oculto) e graphein (escrever), significa “arte de 

escrever secretamente por meio de abreviaturas ou de sinais convencionados entre duas ou mais pessoas. 

(CRIPTOGRAFIA. In: Grande dicionário Larrouse Cultura da Língua Portuguesa. São Paulo: Nova 

Cultural, 1999, p. 278). ; 
156

 LUCCA. In LUCCA. Op. cit., p. 55. 
157

 PECK. Op. cit., p. 74. 
158

 Apud GREGORES. Op. cit., p.83. 
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c) Sigilo das informações: permite que a mensagem seja disponibilizada para 

todos que possuírem a chave pública, ou exclusivamente para uma pessoa 

determinada, usando o sistema da “dupla criptografia”.
159

 

 

Algumas alternativas vêm sendo estudadas para assegurar maior segurança na 

confirmação da identidade do usuário. Através da leitura sensível de características 

biométricas, como a impressão digital ou a íris, confrontando-as com registros prévios, 

será possível um nível de confiabilidade muito mais elevado. Outra opção, apontada por 

Patrícia Peck para tornar mais segura a identidade virtual, seria a criação de um 

gigantesco banco de dados central, que contivesse todas as informações das pessoas que 

trafegam pela rede, em que se associaria o e-mail ao Internet Protocol - IP, ao CPF, ao 

RG, a uma foto digital, ao comportamento de navegação e de compra na internet e, por 

fim, a um canal de contato.
160

 A sociedade espera ansiosamente que essas novidades 

que incrementem a segurança, há pouco consideradas meros devaneios de cineastas de 

ficção científica, estejam logo acessíveis a todos.  

 

 

4.2.4 A prova 

 

 

 A prova tem importância capital no meio jurídico. Isso porque o magistrado não 

tem como tomar conhecimento dos fatos diretamente, de modo que são necessárias as 

provas para carrearem aos autos a imagem cognoscível de uma realidade que ele não 

presenciou ou participou, demonstrando o que realmente se passou. Conforme leciona o 

professor Antônio Marques,  

[...] a prova tem uma acepção instrumental, porque é através dela que as 

informações sobre os fatos são introduzidas no processo. A prova, sob essa 

visão, objetiva a formação do convencimento do juiz sobre a existência ou 

não dos fatos constantes do thema probandum. 

É a configuração real dos fatos em que se assentam as questões que devem 

ser apreciadas no processo
161

. 

 

 Destarte, é considerado prova tudo aquilo trazido ao processo para convencer o 

juiz acerca da ocorrência ou não de determinado fato.  

                                                 
159

 GREGORES. Op. cit., p. 87. 
160

 Ibidem, p. 77. 
161

 MARQUES, Antônio Terêncio G. L. A prova documental na internet: validade e eficácia do 

documento eletrônico. Curitiba: Juruá, 2006, p. 54. 
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 Os meios de prova são os mais diversos, dentre os quais se destacam o 

testemunhal, o pericial, o depoimento pessoal, a confissão e, especialmente, o 

documental. Apesar de a noção tradicional de documento relacionar-se a escritos
162

, ele 

tem um conteúdo muito mais amplo. Humberto Theodoro Junior considera que 

documentos, em sentido lato, são “não apenas os escritos, mas toda e qualquer coisa que 

transmita diretamente um registro físico a respeito de algum fato, como os desenhos, as 

fotografias, as gravações sonoras, filmes cinematográficos etc
163

.” No mesmo sentido, 

Alexandre Câmara entende que os documentos devem ser considerados numa 

perspectiva ampla, indo além dos escritos, alcançando os retromencionados suportes
164

.  

 As relações jurídicas celebradas via internet são provadas através de um 

moderno meio de prova: o documento eletrônico. Valéria Gregores o conceitua como 

sendo “o produzido através de qualquer meio eletrônico, capaz de armazenar dados para 

representar a existência de um fato
165

.” O Projeto de Lei 2.644, de 1996, que dispõe 

sobre a elaboração, o arquivamento e o uso de documentos eletrônicos, prevê, em seu 

art. 1º que se considera documento eletrônico todo documento, público ou particular, 

originado por processamento eletrônico de dados e armazenado em meio magnético, 

optomagnético, eletrônico ou similar
166

.  

 Pode-se dizer que os documentos eletrônicos são indiretamente representativos, 

uma vez que eles precisam ser traduzidos por determinado aparelho, a depender de 

como foram gravados, para que haja uma percepção sensorial de seu conteúdo. Por 

exemplo, para ter acesso ao conteúdo de um CD-ROM é necessário um computador 

com leitor de CD.  O mesmo ocorre para a leitura de fitas magnéticas, slides, películas 

cinematográficas, fitas-cassetes, disquetes, discos-rígidos, etc.
167

 

No âmbito do e-commerce, o documento eletrônico deve comprovar a vontade 

das partes, estabelecendo o conteúdo da proposta, bem assim sua aceitação. Ademais, 

do mesmo modo que os documentos físicos, ele deve preencher certos requisitos como a 

identificação, fidelidade e perpetuidade. 

                                                 
162

 Cf. GREGORES. Op. cit., p. 61. 
163

 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil, vol I. 36. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2001, p. 393. 
164

 CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, vol. I. 13. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2005, p.420. 
165

 GREGORES. Op. cit., p. 63. 
166

 BRASIL. Projeto de lei 2.644, de 11 de dezembro 1996. Dispõe sobre a elaboração, o arquivamento e 

o uso de documentos eletrônicos. Disponível em: <http://www.mundonotarial.org/doc-ele.html>. Acesso 

em 24 de novembro de 2007. 
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 LUCCA. In LUCCA. Op. cit., p. 65. 
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Apesar de os doutrinadores mais modernos não verem qualquer óbice à 

utilização de documentos eletrônicos como meio de prova, alguns juristas continuam 

recalcitrantes em empregá-los ou aceitá-los, pois ainda não há leis no Brasil 

disciplinando a sua utilização como tal. Realmente a visão de documento como um 

escrito em papel disseminou-se no correr do século XX, bem definido por Michel 

Vasseur como o “século do papel
168

”. No entanto o Direito não pode permanecer alheio 

às mudanças sociais. Os avanços tecnológicos são uma constante em nossa sociedade, já 

cognominada “sociedade digital”, e devem ser incorporados ao meio jurídico na medida 

em que contribuam para a consecução da Justiça. Nessa discussão, vem a calhar os 

dizeres de Cândido Rangel Dinamarco, ao comentar as reformas do Código de Processo 

Civil: “aos anti-reformistas lembro as vacilações da jurisprudência das primeiras 

décadas do século, quanto à validade ou invalidade das sentenças datilografadas (e não 

mais grafadas do próprio punho)”
169

.  

Para que se demonstre definitivamente a validade dos documentos eletrônicos 

como meio de prova, se faz necessária uma interpretação sistemática da legislação 

brasileira. A Constituição da República, no que se refere à matéria, determina no art. 5º, 

LVI, que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. Logo, a 

única limitação é relacionada à obtenção do documento. Caso ela se dê corretamente, 

mediante autorização judicial, quando houver resistência, sem ferir direitos individuais, 

não haverá qualquer óbice a seu emprego no processo.  

Na esfera infraconstitucional, também não há qualquer vedação ao emprego do 

documento eletrônico como meio de prova. O art. 221 do Código Civil determina que 

“o instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre 

disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer 

valor [...]”. A assinatura do documento eletrônico obviamente não é a tradicional, feita a 

caneta, mas a assinatura eletrônica, já regulamentada pela Medida Provisória 

2.200/2001.  

O Código de Processo Civil, por sua vez, no art. 332, prevê que “todos os meios 

legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, 

são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa.” Isso 

demonstra que o rol de meios probatórios elencados nesse diploma legislativo é 

                                                 
168

 Apud LUCCA. In LUCCA. Op. cit., p. 43. 
169

 Apud GREGORES. Op. cit., p. 67. 
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meramente exemplificativo. Nada impede que o juiz se utilize de uma prova diversa das 

elencadas para embasar sua decisão, desde que ela não seja imoral. O documento 

eletrônico, abstratamente considerado, não apresenta qualquer imoralidade.  

Já o caput do art. 383 dessa lei estabelece que “qualquer reprodução mecânica, 

como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie, faz prova dos 

fatos ou das coisas representadas, se aquele contra quem foi produzida lhe admitir a 

conformidade.” Ou seja, reitera que os meios de prova não se limitam aos previstos no 

CPC, não sendo outra a interpretação do termo “outra espécie”.  

Algo que tem de restar claro é o fato de que todos os atos praticados via web 

deixam rastros. Enganam-se os que crêem estar protegidos pelo anonimato 

proporcionado pela tela do computador. Pode-se não se ver sua face, pode não haver 

testemunhas oculares, mas não é difícil descobrir sua identidade e o que você fez.  De 

acordo com Patrícia Peck,  

a tecnologia permite que se rastreie a ação na rede com maior precisão que no 

mundo real, onde é possível desaparecer sem deixar vestígios. Toda a ação no 

mundo virtual deixa um rastro, que pode ser seguido até sua origem.  

[...] no mundo virtual, as testemunhas são aqueles que armazenam os dados 

de navegação, são os servidores e winchesters
170

.  
  

Cada computador conectado à internet possui um número único, o IP, que 

funciona como uma impressão digital. Através da verificação do IP pode-se saber 

exatamente por onde o usuário navegou e se celebrou ou não algum contrato eletrônico. 

Cada site, por sua vez, também possui um endereço eletrônico único, o URL (Uniform 

Resource Locator)
171

, que serve para identificar a origem da proposta. 

 

 

4.2.5 Legislação aplicável aos contratos de consumo internacionais
172

 

  

 

Poucas décadas atrás, as relações comerciais internacionais era campo de 

atuação exclusiva de profissionais. Contudo, os avanços tecnológicos fizeram com que 

                                                 
170

 PECK. Op. cit., p. 80 e 82. 
171

 O URL é composto pela sigla do código do provedor, que se inicia pelos símbolos http://www, 

seguido pelo nome do provedor, como UOL, do serviço que oferece (Ex.: http://www.uol.com.br) e, por 

fim, a sigla do país. (GREGORES. Op. cit., p. 66.) 
172

 Para o Direito Internacional Privado, um contrato pode ser considerado internacional quando algum de 

seus elementos se relaciona com ordenamentos jurídicos nacionais diferentes, seja em razão do lugar da 

celebração, do domicílio dos contratantes, do local da execução, ou da localização dos efeitos 

patrimoniais advindos no negócio. (Antonio Boggiano, apud  LORENZETTI. Op. cit., p. 336.) 
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as fronteiras territoriais deixassem de ser um obstáculo às relações de consumo. Sentada 

à frente de um computador conectado à internet, qualquer pessoa pode adquirir produtos 

ou serviços de fornecedores situados em qualquer ponto do planeta, mesmo sem ter 

consciência de suas implicações. Cláudia Lima Marques bem ilustra o que se passa na 

mente de um consumidor ao se lançar numa aquisição internacional: 

O parceiro consumidor é atraído ou por métodos agressivos de 

marketing (por exemplo, telemarketing, teleshopping e vendas 

emocionais de time-sharing para turistas) ou por preços 

reduzidos (descontos, redução nos tributos, envio gratuito etc.), 

pelo senso de aventura (por jogos, apostas, prêmios) ou por sua 

própria ignorância quanto às dificuldades nas transações 

transnacionais (parco conhecimento da língua para entender a 

oferta ou a publicidade, mito da qualidade superior dos produtos 

importados, produtos-novidade, desconhecidos em países 

emergentes, pela falta de conselhos jurídicos ou de um 

departamento jurídico para a negociação, confiança que a marca 

terá serviços pós-venda em seu país, etc.)
173

.     

 

Certamente o comércio internacional é mais complexo que o realizado no 

território de um mesmo país. Vários entraves como a diversidade de idiomas, a falta de 

informações, normas e costumes diferentes, insegurança no pagamento, dificuldades nos 

serviços pós-venda, potencializam o risco de ocorrência de desentendimentos entre as 

partes contratantes. Diante desse quadro, indaga-se qual a lei aplicável para dirimir os 

eventuais conflitos oriundos de tais contratações.  

 No plano internacional, já existem algumas iniciativas para regular a matéria, 

destacando-se a Convenção de Roma, de 1980, que dispõe sobre a lei aplicável às 

obrigações contratuais no espaço comunitário europeu. Seu artigo 5º trata dos contratos 

internacionais celebrados por consumidores e tem por preocupação fundamental elevar 

o nível de proteção do consumidor em juízo, impedindo que eleja o foro que lhe seja 

mais favorável. O item 2 do referido artigo dispõe que 

 

Não obstante o disposto no artigo 3.º, a escolha pelas Partes da lei aplicável 

não pode ter como consequência privar o consumidor da protecção que lhe 

garantem as disposições imperativas da lei do país em que tenha a sua 

residência habitual:  
Se a celebração do contrato tiver sido precedida, nesse país, de uma proposta 

que lhe foi especialmente dirigida ou de anúncio publicitário e se o 

consumidor tiver executado nesse país todos os actos necessários à 

celebração do contrato; ou  

                                                 
173

 MARQUES. Op. cit., p. 437. 
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Se a outra Parte ou o respectivo representante tiver recebido o pedido do 

consumidor nesse país; ou  
Se o contrato consistir numa venda de mercadorias e o consumidor se tiver 

deslocado desse país a um outro país e aí tiver feito o pedido, desde que a 

viagem tenha sido organizada pelo vendedor com o objectivo de incitar o 

consumidor a comprar
174

.  
 

Portanto, nas contratações internacionais no âmbito dos países europeus, os 

consumidores terão como garantia mínima a proteção que lhe seja conferida pelas leis 

do país de sua residência.  

 Em se tratando do espaço sul-americano, o Protocolo de Santa Maria sobre 

jurisdição internacional em matéria de relações de consumo busca regular a matéria, 

estabelecendo a legislação aplicável na resolução de conflitos internacionais de 

consumidores e fornecedores dos países membros. Trata-se de um diploma avançado, 

em consonância com os mais modernos paradigmas de proteção ao consumidor. Ele 

prevê, em seu art. 4º, a competência do foro do domicílio do consumidor para as ações 

por ele ajuizadas contra o fornecedor de produtos ou serviços. Este artigo também 

estabelece que, caso o fornecedor deseje acionar judicialmente o consumidor, a 

demanda deverá ser proposta no domicílio deste. Somente excepcionalmente, por 

vontade exclusiva do consumidor, poderá ele ajuizar a demanda no Estado de 

celebração do contrato, de cumprimento da prestação de serviço ou da entrega dos bens, 

ou de domicílio do demandado. Já o art. 11 preceitua que a execução das sentenças 

proferidas em um Estado serão executadas noutro através de carta rogatória.
 175

  

 Apesar de todo o avanço que seria proporcionado por esse protocolo nas 

relações de consumo internacional no âmbito do Mercosul, sua vigência encontra-se 

obstada pelo disposto no seu art. 18, que exige a prévia aprovação do "Regulamento 

                                                 
174

 COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA. Convenção de Roma, de 19 de junho de 1980. 

Convenção sobre a lei aplicável às obrigações contratuais.  Disponível em 

<http://www.apdt.org/guia/L/DIP/croma.htm>. Acesso em: 21 de novembro de 2007. 
175

 Art. 4º. Regra Geral: 1.Terão jurisdição internacional nas demandas ajuizadas pelo consumidor, que 

versem sobre relações de consumo, os juízes ou tribunais do Estado em cujo território esteja domiciliado 

o consumidor. 2. O fornecedor de bens ou serviços poderá demandar contra o consumidor perante o juiz 

ou tribunal do domicílio deste.  

Art. 5º Soluções alternativas: Também terá jurisdição internacional, excepcionalmente e por vontade 

exclusiva do consumidor, manifestada expressamente no momento de ajuizar a demanda, o Estado: 

a) de celebração do contrato;  

b) de cumprimento da prestação de serviço ou da entrega dos bens,  

c) de domicílio do demandado. 

[...] 

Art. 11. Trâmite: A solicitação de reconhecimento ou de execução de sentença por parte das autoridades 

jurisdicionais será transmitida por carta rogatória, por meio da Autoridade Central. (MERCADO 

COMUM DO SUL. Dec. nº 10/96. Protocolo de Santa Maria sobre jurisdição internacional em matéria 

de relações de consumo, de 26 de novembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.sice.org/trade/mrcsrs/decisions/ DEC1096P.asp>. Acesso em 21 de novembro de 2007.) 
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Comum Mercosul de Defesa do Consumidor" em sua totalidade, inclusive eventuais 

anexos, pelo Conselho do Mercado Comum. É uma pena que esse protocolo, cujo tema 

é tão importante, fique à mercê de um regulamento que, passados mais de dez anos, 

ainda não chegou a ser deliberado. 

 Como não existe convenção ou tratado internacional de que Brasil seja 

signatário a regular as relações de consumo celebradas entre partes situadas em países 

diversos, cumpre ao operador do direito a realização de um trabalho interpretativo com 

as leis vigentes no país que disciplinam o Direito Internacional Privado. A Lei de 

Introdução ao Código Civil (LICC) se propõe a resolver tais conflitos. Seu art. 9º, caput, 

prevê como regra geral que “para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do 

país em que se constituírem
176

.” Completando o sentido do texto, o §2º do mesmo artigo 

determina que “a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que 

residir o proponente
177

.” Sendo o proponente aquele que oferece o produto ou serviço, 

não restaria dúvidas de que a lei aplicável na resolução do conflito seria a do domicílio 

do fornecedor
178

. Isso poderia vir a causar sérios embaraços ao consumidor, caso a lei 

estrangeira apresentasse um nível de proteção inferior ao do CDC, que é um dos 

diplomas mais avançados do mundo no tocante à regulação das relações consumeristas. 

 No entanto, deve-se recordar que a LICC foi elaborada no início da década de 

40. Os contratos internacionais que ela visava a regular eram os comerciais, celebrados 

entre empresas brasileiras e estrangeiras. O legislador de 1942 não poderia vislumbrar 

que, algumas décadas depois, simples consumidores poderiam vir a adquirir livros, CDs 

ou equipamentos eletrônicos vindos do outro lado do mundo através de um computador 

conectado à internet, nem que a proteção e defesa do consumidor viria a adquirir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

matriz constitucional. 

                                                 
176

BRASIL. Decreto-Lei 4.657, de 04 de setembro de 1942. Lei de introdução ao Código Civil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm>. Acesso em 21 de 

novembro de 2007. 
177

 Ibidem. 
178

 De acordo com a Diretiva 31/2000 da União Européia, em se tratando de lojas totalmente virtuais, que 

não possuem qualquer estabelecimento físico, considera-se seu domicílio o lugar onde se desenvolve a 

atividade econômica e não o local onde se encontra a tecnologia que mantém o site ou de onde se possa 

acessá-lo: “19. [...]Le lieu d'établissement d'une société fournissant des services par le biais d'un site 

Internet n'est pas le lieu où se situe l'installation technologique servant de support au site ni le lieu où son 

site est accessible, mais le lieu où elle exerce son activité économique.” (UNIÃO EUROPÉIA. Diretiva 

2000/31, de 08 de junho de 2000. Diretiva sobre comércio eletrônico. Disponível em: < http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=236968:cs&lang=en&list=275398:cs,236968:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&

pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte>. Acesso em 21 de novembro de 2007.) 
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 Felizmente, a resposta a esse impasse pode ser obtida através de uma 

interpretação sistemática, envolvendo o CDC, a LICC e a Constituição Federal. A Carta 

Magna, ao elevar a defesa do consumidor à categoria de direito fundamental e a defesa 

do consumidor a princípio da ordem econômica, demonstra a opção política constituinte 

em preservar os consumidores nacionais de qualquer sorte de abuso. O CDC, por sua 

vez, estabelece logo no art. 1º que suas regras são de ordem pública
179

. Por fim, o art. 17 

da LICC prevê que “as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer 

declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania 

nacional, a ordem pública e os bons costumes
180

.” Destarte, pode-se concluir que o juiz 

não pode aplicar a lei do domicílio do fornecedor caso ela confira ao consumidor 

proteção inferior à que lhe é dispensada pelo CDC, sob pena de violar a ordem pública 

nacional.  

 Atento à evolução dos tempos e à necessidade de uma efetiva proteção ao 

consumidor no plano internacional, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 

caso líder, condenou a Panasonic do Brasil, filial brasileira, a reparar os danos causados 

por vício em filmadora da marca, adquirida no exterior.  Deu-se prevalência ao CDC em 

detrimento do art. 9º da LICC, por considerá-lo uma lei de ordem pública e 

aplicabilidade imediata. Devido à importância da decisão, que enfatiza os aspectos 

modernos da economia e globalização, mostra-se interessante a transcrição da ementa: 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR. FILMADORA ADQUIRIDA NO 

EXTERIOR. DEFEITO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DA 

EMPRESA NACIONAL DA MESMA MARCA ("PANASONIC"). 

0ECONOMIA GLOBALIZADA. PROPAGANDA. PROTEÇÃO AO 

CONSUMIDOR. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. SITUAÇÕES A 

PONDERAR NOS CASOS CONCRETOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO 

ESTADUAL REJEITADA, PORQUE SUFICIENTEMENTE 

FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO 

MÉRITO, POR MAIORIA. 

I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e 

favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao 

consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio 

que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator 

risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, 

sobretudo quando em escala internacional, em que presentes empresas 

poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas 

hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado 

consumidor que representa o nosso País. 

                                                 
179

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. 
180

BRASIL. Decreto-Lei 4.657, de 04 de setembro de 1942. Lei de introdução ao Código Civil. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm>. Acesso em 21 de 

novembro de 2007. 
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II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje "bombardeado" 

diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de 

produtos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando 

em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a 

respeitabilidade da marca.  

III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente 

conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos 

que anunciam e comercializam, não sendo razoável destinar-se ao 

consumidor as conseqüências negativas dos negócios envolvendo objetos 

defeituosos. 

IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as situações 

existentes. 

V - Rejeita-se a nulidade argüida quando sem lastro na lei ou nos autos
181

.  

 

 É necessário frisar que a lei brasileira pode não ser acolhida no país 

estrangeiro
182

, ocasião em que o consumidor estará irremediavelemente sujeito à 

legislação do país do fornecedor. A essa conclusão também chegaram os professores 

Paulo Henrique Lucon e Valéria Gregores:  

 

[...] é preciso considerar que a já citada Lei de Introdução ao Código Civil, 

em seu art. 1º, caput e §2º, dispõe que a lei brasileira vigora em todo o país, 

mas a sua obrigatoriedade nos Estados estrangeiros depende de que estes 

expressamente a admitam. Portanto, não se pode afirmar categoricamente que 

o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor será sempre aplicado, 

principalmente porque algumas ofertas de contratação serão expressamente 

regidas pela lei estrangeira. A questão parece situar-se na validade e eficácia 

extraterritorial da lei brasileira
183

.  

 

[...] entendemos que as vendas firmadas pela internet dentro do nosso 

território nacional, da mesma forma que qualquer outro método utilizado, 

estão sujeitas aos parâmetros do Código de Defesa do Consumidor, muito 

embora a aplicação desse diploma legal seja muito difícil nas vendas 

internacionais, porque esbarra na aceitação de sua obrigatoriedade pelos 

países estrangeiros, o que depende de convenções e tratados internacionais
184

. 

 

 

Sem dúvidas, o ideal é que a regulamentação da matéria se dê através de normas 

internacionais, como se deu no âmbito da União Européia, em que os países signatários 

acordam definitivamente sobre a regulamentação das relações envolvendo o consumidor 

                                                 
181

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 63981/SP, 4ª Turma. Relator: Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira. 20 nov. 2000. Disponível em: <http://www.mp.sp.gov.br/ 

pls/portal/url/ITEM/23E479BB640ACFCEE040A8C02C011EE9>. Acesso em 21 de novembro de 2007. 
182

 Art. 1º, §1° da LICC - Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, 

se inicia três meses depois de oficialmente publicada (grifei). (BRASIL. Decreto-Lei 4.657, de 04 de 

setembro de 1942. Lei de introdução ao Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm>. Acesso em 21 de novembro de 2007.) 
183

 LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Competência no comércio e no ato ilícito eletrônico. In 

LUCCA, Nilton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (coords.) Direito & Internet: aspectos jurídicos 

relevantes. Bauru: Edipro, 2000, p. 354. 
184

 GREGORES. Op. cit., p. 135. 
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e fornecedor no plano transnacional. É algo necessário para que consumidor não tenha 

sua confiança abalada e continue a adquirir bens oriundos do exterior.   
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4.3 O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

 

 Já data mais de meio século que o mestre Pontes de Miranda escreveu essas 

palavras em sua obra Tratado de Direito Privado: “O que na verdade se passa é que 

todos os homens têm que se portar com honestidade e lealdade, conforme os usos do 

tráfico, pois daí resultam relações jurídicas de confiança e não só relações morais
185

.” O 

saudoso jurista alagoano antevia a importância fundamental que lealdade e a boa-fé 

desempenham para se adquirir a confiança nas relações negociais. O bom senso de sua 

idéia fez com que fosse positivada algumas décadas depois, no CDC
186

 e no Código 

Civil de 2002
187

, tornando-se a boa-fé o princípio norteador dos contratos. 

 A necessidade de se estabelecer uma relação de confiança entre o fornecedor e o 

consumidor torna-se ainda mais evidente quando se está a tratar do comércio eletrônico. 

Suas peculiaridades tornam o consumidor extremamente exposto, afinal, na maioria das 

transações, o pagamento é feito antecipadamente, os contratantes encontram-se em 

cidades distintas e não é possível experimentar a mercadoria. O receio de pagar e não 

receber desanima muitos consumidores a efetivar compras on-line. Destarte, torna-se 

imperioso aos fornecedores eletrônicos que seus websites, verdadeiras lojas virtuais, 

sejam um ambiente seguro, claro e confiável, em conformidade com a legislação 

consumerista. Outra não é a opinião de Cláudia Lima Marques: “assegurar informação, 

lealdade e segurança nas contratações à distância, proteção contra as pressões (Zwang) 

dos métodos de venda hoje usuais na sociedade de consumo e algum tempo para 

                                                 
185

 Apud MARQUES. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor, p. 154-155. 
186

 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; [...] VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos 

praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e 

criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos 

consumidores; (grifo nosso). (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção 

do consumidor e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
187

 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua 

execução, os  princípios de probidade e boa-fé. (grifo nosso) (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 

2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
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reflexão são objetivos legais do Código de Defesa do Consumidor – CDC, nesta procura 

de uma ‘decisão racional’ do consumidor
188

.” 

 O início de uma relação confiável se dá através da transparência. O fornecedor 

deve expor de forma clara todos os aspectos da contratação. Sua qualificação completa, 

com o endereço físico do estabelecimento ou do responsável pela loja virtual, deve ser 

apresentada de forma clara no website. O bem objeto da negociação há de ser descrito 

pormenorizadamente, sem omitir qualquer aspecto que seja julgado desinteressante ou 

apresentar informações dúbias para aproveitar-se da desatenção do comprador. O 

mesmo se aplica aos custos da transação. O preço da mercadoria e eventuais fretes e 

taxas extras precisam ser previamente informados e expressamente aceitos pelo 

consumidor. Ressalte-se que não se trata de uma obrigação de cunho simplesmente 

moral, pois está prevista nos artigos 30, 31 e 46 do CDC
189

. Nesse sentido, Cláudia 

Lima Marques aduz que: 

[...] a transparência nas informações e nas práticas do comércio eletrônico é a 

base necessária para se superar a ineficiência típica ou falha deste mercado, 

que leva à não atuação do consumidor. As informações relevantes para que se 

possa tomar sua decisão consciente e racionalmente devem ser prestadas aos 

consumidores também lealmente no comércio eletrônico: informação sobre o 

produto e serviço, informação sobre o contrato, informação sobre o direito de 

arrependimento, informação sobre o caráter comercial da oferta e 

publicidades, informação sobre o nome, grupo, localização física e endereços 

dos fornecedores, informações sobre a segurança do local de contratação e 

instrumentos de assinatura e certificação
190

. 

 

 A autora ainda propõe uma nova redação para o art. 33 do CDC, de molde a 

atualizá-lo ao advento dos modernos contratos celebrados eletronicamente ou por 

telemídia. Essas seriam as modificações:  

 

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone, [por meio eletrônico, de 

telemídia] ou reembolso postal, deve constar o nome do fabricante e [seus 

                                                 
188

 MARQUES. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor, p. 153. 
189

 Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou 

meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor 

que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos 

que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

[...] 

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. (grifos 

nossos) (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 

outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso 

em: 06 de junho de 2007.) 
190

 MARQUES. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor, p. 248. 
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endereços físicos e eletrônicos em todas as mensagens comerciais,] na 

embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação 

comercial.
191

 

 

 Outro aspecto relevante na contratação eletrônica refere-se ao sigilo dos dados 

dos consumidores. Para se fazer uma compra on-line, as lojas virtuais exigem do 

comprador que preencha cadastros com uma série de dados pessoais, como nome 

completo, endereço, CPF, RG, preferências de compras, etc. Essas informações devem 

ser mantidas no mais absoluto sigilo, sendo uma conduta abusiva sua venda ou 

transmissão a terceiros de forma não-autorizada. É fundamental que as lojas virtuais 

elaborem uma política de privacidade e apresentem-na ao consumidor, uma vez que 

regras claras acerca do destino dos dados pessoais fornecidos inspiram confiança ao 

consumidor, além de prevenir eventual responsabilização por uso não autorizado das 

informações. Não é outro o pensamento de Alfredo Lazzareschi: 

 

Enganam-se os que sustentam que a não adoção de regras de privacidade 

expõe a empresa a um menor risco. É que, primeiramente, a coleta de dados 

sem a ciência do usuário pode ser interpretada como interceptação da 

transmissão de dados, o que é vedado pela nossa Constituição Federal. 

Ademais, dada a inexistência, nessa hipótese, de parâmetros que orientem a 

atuação do site na coleta e utilização dessas informações, qualquer ato 

praticado sem a autorização do cliente (autorização essa que estaria expressa 

no contrato de adesão divulgado pelo site) pode criar um elevado potencial de 

responsabilização da empresa, mostrando-se presente, ainda, a possibilidade 

de alegação pelo consumidor de desconhecimento da coleta e utilização 

desses dados, o que dificulta a prova em contrário
192

. 
  

Prevendo os problemas que o uso abusivo dos dados dos consumidores pode vir 

a acarretar, o art. 5º do Projeto de Lei 1.589/99, proposto pela Ordem dos Advogados do 

Brasil - OAB, assim dispõe: 

 

Art. 5º. O ofertante somente poderá solicitar do destinatário informações de 

caráter privado necessárias à efetivação do negócio oferecido, devendo 

mantê-las em sigilo, salvo se prévia e expressamente autorizado a divulgá-las 

ou cedê-las pelo respectivo titular. 

§1º A autorização de que trata o caput deste artigo constará em destaque, não 

podendo estar vinculada à aceitação do negócio. 

§2º Responde por perdas e danos o ofertante que solicitar, divulgar ou ceder 

informações em violação ao disposto neste artigo.  
  

                                                 
191

 Ibidem, p. 259. 
192

 LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. Comércio eletrônico e política de privacidade. Disponível 

em: < http://www.rhoempreendedor.com.br/materias.asp?ID=816&ID_coluna=79 >. Acesso em: 1º de 

setembro de 2007. 
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 É importante que o consumidor receba uma confirmação da efetivação do 

negócio ou de seu cancelamento, passível de impressão, de modo a se documentar para 

uma eventual querela administrativa ou judicial. De posse de um documento escrito, 

físico, impresso em papel com marcas e timbre do site, o consumidor fica muito mais 

confiante na idoneidade do fornecedor. 

 Com o intuito de tornar o comércio eletrônico mais confiável, uma série de 

recomendações foram aprovadas no painel do V Congresso Brasileiro de Direito do 

Consumidor, abaixo transcritas: 

Para que o consumidor possa avaliar com mais segurança os locais de compra 

na internet, é recomendável que ele verifique se a página eletrônica do 

ofertante apresenta com clareza inequívoca as seguintes informações: 

a) nome do ofertante, e o número de sua inscrição no cadastro geral do 

Ministério da Fazenda, e ainda, em se tratando de serviço sujeito a 

regime de profissão regulamentada, o número de inscrição no órgão 

regulamentador; 

b) endereço físico do estabelecimento; 

c) identificação e endereço físico do armazenador; 

d) meio pelo qual é possível contatar o ofertante, inclusive correio 

eletrônico; 

e) o arquivamento do contrato eletrônico, pelo ofertante; 

f) instruções para arquivamento do contrato eletrônico, pelo aceitante, bem 

como para sua recuperação, em caso de necessidade; 

g) os sistemas de segurança empregados na operação
193

.  
 

 

4.3.1 A publicidade e práticas abusivas no comércio eletrônico 

  

 

 Enquanto no comércio tradicional a publicidade tem por fim enaltecer as 

qualidades do produto, de modo a criar uma preferência, um desejo de aquisição no 

consumidor, para uma compra que se realizaria a posteriori, no comércio eletrônico a 

publicidade assume o papel de chamariz direto para a compra de um produto. É como se 

o publicitário se convertesse num daqueles artistas que ficam à porta dos 

estabelecimentos comerciais expondo sua arte para incentivar os passantes a adentrarem 

na loja. Isso se dá porque o que separa o contato com o anúncio da compra do bem são 

poucos cliques no mouse. 

 As formas de publicidade virtual são as mais variadas. A professora Letícia 

Canut, após consultar diversos autores, assim sintetiza o rol de modalidades: 

[...] os banners, estáticos ou interativos; o spam, que consiste nas mensagens 

não solicitadas enviadas por e-mail, que, apesar de veicular os mais variados 

                                                 
193

 Apud MARQUES. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor, p. 150. 
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tipos de mensagens, sejam sociais, correntes ou notícias, assume, na maioria 

das vezes, o caráter de mensagens comerciais, ou seja, de publicidade; os pop 

ups, que são aquelas janelas promocionais que aparecem sem solicitação no 

momento em que um site é acessado, e vinculadas a este mesmo site; os 

metatags, que consistem na utilização de palavras-chaves pelo dono do site, 

para indicar o conteúdo que contém sua página, sendo que é através dos 

metatags que os navegadores, os instrumentos de busca, são atraídos; 

cybersquatting, que consiste na técnica de utilizarem-se nomes de domínio 

semelhantes a marcas famosas
194

. 

 

 A abusividade de algumas dessas práticas é patente. Senão, vejamos. O spam é 

uma verdadeira praga que assola a internet. O envio de milhões de mensagens não 

autorizadas, ainda que não contenham vírus, sobrecarrega a rede e causa prejuízos. O 

internauta vê sua caixa de e-mail superlotada com ofertas de conteúdo duvidoso, 

despendendo seu tempo apagá-las constantemente. Já os pop ups atrapalham a 

navegação, pois quando surgem do nada, levam o internauta a seguir por um caminho 

indesejado ou à necessidade de apagá-los. Não raro, quando se apaga um, surgem outros 

logo em seguida. 

 Os metatags, que a priori seria um instrumento útil de localização, não raro são 

desvirtuados. Administradores inescrupulosos de sites incluem uma série de palavras 

não condizem com o conteúdo da página como metatags, de modo a ludibriar o 

consumidor. Este, ao abrir o site, depara-se com algo que não tem nada a ver com o que 

procura. 

 O cybersquatting desde sua origem tem um fim ilícito, pois visa a aproveitar-se 

de um marca já consolidada para enganar o consumidor. Com um nome de domínio 

semelhante, criam um site que será acessado por incautos, pensando estarem numa 

página de uma empresa famosa
195

. 

 Apesar de o CDC por si só vedar as referidas práticas abusivas, a tendência, 

tanto no Brasil quanto no exterior, é a elaboração de uma legislação específica para a 

matéria. O Projeto de Lei 6.210/2002
196

, por exemplo, regulamenta o spam. Ele prevê 

que a mensagem não solicitada “poderá ser enviada apenas uma única vez”, sendo 

“vedada a repetição do envio da mensagem sem o prévio consentimento do destinatário 

e proibido o envio de mensagem eletrônica não solicitada a quem tiver se manifestado 

                                                 
194

 CANUT. Op. cit., p. 168-169. 
195

 Como exemplo, temos o site www.gol.com.br, que, apesar de apresentar uma série de ofertas de 

serviços, principalmente passagens aéreas, e contar com a foto de um avião da empresa aérea Gol, não 

possui qualquer vínculo com a referida companhia, cujo site real é www.voegol.com.br. 
196

 O Projeto de Lei 6.210/2002, de autoria do ex- deputado federal Ivan Paixão (PPS-SE), encontra-se 

arquivado.  
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contra o seu recebimento.” No âmbito da União Européia, foi aprovada a Diretiva 

2002/58, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no setor 

das comunicações eletrônicas. Tal diretiva exige prévio consentimento do internauta 

para o recebimento de mensagens comerciais (art. 13, 1). Caso uma empresa tenha 

obtido licitamente o e-mail de um cliente para enviar-lhe ofertas, este tem o direito de, a 

qualquer tempo e de modo simplificado, recusar o recebimento de novas mensagens 

(art. 13,2)
197

. Nos Estados Unidos foi aprovado o Unsolicited Commercial Electronic 

Mail Act of 2001, que ao mesmo tempo que reconhece o spam como um importante 

mecanismo de publicidade para atrair consumidores no ambiente virtual (sec. 2, a, 3), 

também entende que o internauta não pode arcar com os custos do recebimento de 

mensagens não autorizadas (sec. 2, a, 4). A solução encontrada foi conferir ao 

destinatário de mensagens não autorizadas o direito de recusar novos envios (sec. 2, b, 

3)
198

. 

  

 

4.3.2 A aplicação do direito de arrependimento às contratações realizadas via 

internet 

 

 

 O direito de arrependimento previsto no CDC garante ao consumidor a 

possibilidade de desistir de contrato celebrado fora do estabelecimento comercial do 

fornecedor no prazo de 07 (sete) dias. Surgiu para proteger o consumidor de práticas 

comerciais invasivas, conhecidas como marketing direto, que se aproveitam de um 

comportamento impulsivo por parte daquele, a exemplo da venda em domicílio ou via 

catálogo. Cláudia Lima Marques esclarece que 

 

[...] qualquer fornecedor que pratique a chamada “venda a domicílio”, na 

residência dos consumidores, no seu local de trabalho (repartições, colégios), 

mesmo que por telefone, ou por malote postal, para propor aos consumidores 

a conclusão de contratos de compra e venda, de assinatura de periódicos, de 

consórcios etc., ou para oferecer as prestações de seus serviços, passa a estar 

                                                 
197

 UNIÃO EUROPÉIA. Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 

2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações 

electrónicas (Directiva relativa à privacidade e às comunicações electrónicas). Disponível em : < 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PT:HTML >. Acesso em 

04 de setembro de 2007. 
198

 ESTADOS UNIDOS. H.R. 95. To protect individuals, families, and Internet service providers from 

unsolicited and unwanted electronic mail. Jan 3, 2001. Disponível em < http://www.spamlaws.com 

/f/pdf/107hr95.pdf >. Acesso em 04 de setembro de 2007. 



A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SITES DE LEILÃO ELETRÔNICO 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                270 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

 

submetido ao regime especial instituído pelo art. 49 do CDC, visando 

assegurar a boa-fé, a lealdade nas relações contratuais entre consumidor e 

fornecedor
199

.  
 

É defeso ao fornecedor exigir que o consumidor justifique o porquê de o 

consumidor desejar desfazer o negócio, uma vez que o arrependimento tem caráter 

potestativo, podendo ser manifestado através de uma simples denúncia vazia. Além 

disso, possui caráter de ordem pública. Qualquer cláusula que o exclua ou o limite 

indevidamente será tida como abusiva, devendo ser declarada sua nulidade. Limitação 

prevista pelo CDC é que ele seja exercido no prazo de 07 (sete) dias, que deve ser 

contado excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, na forma do art. 

132 e parágrafos
200

. O prazo não começa a correr da assinatura do contrato, mas da 

efetiva entrega do produto, que geralmente se dá a posteriori, pois nas contratações fora 

do estabelecimento, o bem geralmente está em local diverso, devendo ser transportado 

até o consumidor. 

As despesas de envio, frete e outros encargos devem ficar a cargo do fornecedor, 

haja vista que são ínsitas à natureza do negócio. O fornecedor que deseje empregar 

práticas mais incisivas de contato com o consumidor, como mala direta ou venda em 

domicílio, deve estar ciente de suas implicações. Se por um lado seu faturamento 

aumenta, pois leva seus produtos onde normalmente não chegariam pela venda em 

estabelecimento físico, por outro existe a possibilidade de algum consumidor 

arrepender-se da compra. Trata-se, pois, de um risco da atividade.
201

  

Questão tormentosa diz respeito à aplicação ou não do direito de arrependimento 

às compras realizadas via internet. Os questionamentos acerca do tema giram em torno 

do alcance do art. 49 do CDC, abaixo transcrito: 

Art. 49. 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 ou a domicílio
202

. 

                                                 
199

 MARQUES. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 70. 
200

 Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia 

do começo, e incluído o do vencimento. 

§ 1
o
 Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. 

[...] (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 

providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 

de junho de 2007.) 
201

 GRINOVER et al. Op. cit., p. 552. 
202

 BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 

providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 

de junho de 2007. 
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 O âmago da discussão é a noção de estabelecimento comercial. Para alguns 

autores, a exemplo de Valéria Gregores, o website de uma loja virtual seria o seu 

estabelecimento, logo o direito de arrependimento passível de exercício pelo 

consumidor seria o previsto no art. 429 do Código Civil e não o do Código de Defesa do 

Consumidor, visto que a contratação não teria ocorrido fora do estabelecimento
203

. Para 

embasar seu entendimento, Gregores se utiliza dos ensinamentos de Fábio Ulhôa 

Coelho, que assim preceitua: 

[...] antes do aparecimento do comércio eletrônico, o estabelecimento 

empresarial era sempre físico, ou seja, a empresa se encontrava instalada em 

imóvel acessível pelo consumidor; com o comércio eletrônico surge uma 

nova espécie de estabelecimento, fisicamente inacessível: o consumidor 

manifesta aceitação em relação às ofertas por meio da transmissão eletrônica 

de dados. É o estabelecimento virtual
204

. 

 

 Segundo a referida autora, há de se diferenciar duas situações no comércio 

eletrônico. A primeira, e mais comum, é aquela em que o consumidor navega em busca 

de um produto, tendo tempo suficiente para aferir suas características e refletir acerca da 

aquisição do mesmo. Neste caso, não haveria que se falar em direito de arrependimento 

exercitável em 07 (sete) dias. A segunda situação está relacionada a anúncios de bens 

enviados ao e-mail do internauta, uma forma agressiva de marketing, que atrairia o 

consumidor para uma compra impulsiva
205

. 

 A outra corrente, defendida por Cláudia Lima Marques, Ricardo Lorenzetti
206

e 

outros autores, entende ser plenamente aplicável o direito de arrependimento previsto no 

art. 49 do CDC às relações de consumo eletrônico, com o intuito de proteger os 

consumidores de compras irrefletidas e por impulso. Para esses autores, a contratação 

celebrada por meio eletrônico - independentemente de ter o consumidor se dirigido à 

loja virtual ou ter recebido uma oferta via e-mail - trata-se de contratação à distância, 

possui um forte apelo emocional, sem contar a impossibilidade de se ter um contato 

físico com o produto para avaliar certos aspectos. O consumidor poderia comprar uma 

roupa e não ficar satisfeito com a textura do tecido, ou adquirir um produto eletrônico 

impelido por um impulso momentâneo. 

 Parece-nos que indiscutível a aplicação do direito de arrependimento nas 

relações de consumo eletrônico. Isso porque se trata de uma contratação fora do 

                                                 
203

 GREGORES. Op. cit., p. 119-125. 
204

 Apud GREGORES. Op. cit., p. 123. 
205

 Ibidem, p. 124. 
206

 MARQUES. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor, p. 278-281. 
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estabelecimento físico, com todas as implicações que disso decorrem. A 

impossibilidade de ver, sentir, avaliar o acabamento e a qualidade do bem justifica a 

possibilidade de arrependimento, assim como a inexistência de um vendedor presente 

que possa sugerir outro produto mais adequado às suas necessidades ou tirar eventuais 

dúvidas. Imagine a situação de um consumidor seduzido por uma bela propaganda num 

website que relacione um perfume ao aroma das flores do campo. Ainda que 

perfumistas atestem ser o perfume representativo das flores de campo, o consumidor 

pode não se agradar do cheiro e desejar o desfazimento do negócio. Da mesma forma, 

pode ele adquirir determinado software e, ao receber, descobrir ser incompatível com 

seu sistema operacional. Daí a extrema importância da qualidade e abrangência das 

informações prestadas pela loja virtual na fase pré-contratual para evitar que 

consumidores exerçam o direito de arrependimento. Interessante a lição de Nelson Nery 

Júnior acerca do tema: 

 

Além da sujeição do consumidor a essas práticas comerciais agressivas, fica 

ele vulnerável também ao desconhecimento do produto ou serviço, quando a 

venda é feita por catálogo, por exemplo. Não tem oportunidade de examinar 

o produto ou serviço, verificando suas qualidades e defeitos etc. 

Essas situações verificam-se, de ordinário, fora do estabelecimento 

comercial, como, por exemplo, com a venda porta a porta, por telefone, por 

reembolso postal, por fax, por videotexto, por prospectos etc. O Código 

protege o consumidor contra toda e qualquer contratação realizada fora do 

estabelecimento comercial, concedendo-lhe o prazo de sete dias para 

arrepender-se do negócio, sem nenhum ônus
207

. 

 

 

 Conforme se depreende da exposição da matéria, a idéia fulcral do direito de 

arrependimento é resguardar o consumidor de uma compra impensada ou da surpresa de 

receber um produto que não atenda às suas expectativas. Sendo assim, discordamos do 

pensamento de Valéria Gregores, que restringe demasiadamente a aplicação do referido 

direito ao comércio eletrônico, entendendo-o válido apenas para as ofertas enviadas via 

e-mail. Entretanto, a idéia de Nelson Nery Júnior, no sentido da inaplicabilidade do 

direito de arrependimento a contratações fora do estabelecimento celebradas quando não 

houver erro ou impulso por parte do consumidor, de forma cabalmente provada, parece-

nos acertada, sob pena de se desfigurar o instituto para agasalhar um evidente abuso de 

direito. Assim se expressa o referido autor: 

 

O caso concreto é que vai determinar o que seja venda fora do 

estabelecimento comercial sujeita ao direito de arrependimento ou não. Se for 
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 GRINOVER et al. Op. cit., p. 550. 



EVERALDO SOUZA PASSOS FILHO                                                                                         273 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

dos usos e costumes entre as partes a celebração de contratos por telefone, 

por exemplo, não incide o dispositivo e não há o direito de arrependimento. 

O consumidor pode ter relações com empresa que fornece suporte para 

informática e adquirir, mensalmente, formulários contínuos para computador, 

fazendo-o por telefone. Conhece a marca, as especificações, e o fornecedor já 

sabe qual a exigência e preferência do consumidor. Negociam assim há seis 

meses continuados, sem reclamação por parte do consumidor. Nesse caso, é 

evidente que se o contrato de consumo se der nas mesmas bases que os 

anteriores, não há o direito de arrependimento. Havendo mudança da marca 

do formulário, ou das especificações sempre exigidas pelo consumidor, tem 

ele o direito de arrepender-se dentro do prazo de reflexão
208

. 

    
 

 Outra possível limitação do direito de arrependimento estaria relacionada à 

natureza do produto adquirido ou serviço contratada. Em certos casos, o exercício de tal 

direito torna-se antifuncional, pois o fornecedor seria obrigado a suportar um ônus 

muito pesado. É o caso da compra de softwares ou músicas on-line, em que após o 

pagamento, o consumidor faz o download do arquivo, armazenando-o em seu 

computador. A menos que o produto apresente algum vício, entendemos que sua 

devolução imotivada, com conseqüente estorno da quantia paga, é algo abusivo, pois o 

usuário pode em poucos instantes copiar o arquivo e gozá-lo inteiramente.  

Pela razão acima aludida, a legislação italiana determina que o direito de 

arrependimento não se aplica quando se tratar de: a) prestação de serviços cuja 

execução já tenha iniciado com a aquiescência do consumidor; b) fornecimentos de bens 

e serviços relacionados à flutuação do mercado financeiro; c) bens personalizados, ou 

feitos sob medida; d) software aberto para o consumidor ou produtos audiovisuais; e) 

jornais ou revistas; f) loterias.
209

  

      

  

   

 

                                                 
208

 Ibidem, p. 551. 
209

 LORENZETTI. Op. cit., p. 402. 
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5 A RESPONSABILIDADE CIVIL  

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

 

 

A palavra responsabilidade deriva do termo latino respondere, que possui, 

dentre outros significados, o de comprometer-se, garantir, assegurar. A partícula “re” 

tem a função reforçar o sentido de spondere
210

, que significa prometer com solenidade. 

Ao se trazer essa noção para o âmbito jurídico, diz-se que, a responsabilidade surge 

diante da violação de uma obrigação anterior
211

, ou seja, de um ato ilícito
212

, que venha 

a causar dano. Vige, pois, o brocardo latino neminem laedere: ninguém deve ser lesado, 

e, caso isso ocorra, é mister que haja a correspondente indenização, de modo a 

restabelecer as parte ao status quo ante. A reparação há de ser plena, abrangendo não só 

as perdas e danos, mas também os lucros cessantes, conforme o princípio da restitutio in 

integrum, uma vez que “indenizar pela metade é responsabilizar a vítima pelo resto
213

”. 

 A distinção entre obrigação e responsabilidade é claramente demonstrada no art. 

389 do Código Civil
214

. Somente após o descumprimento da obrigação é que surge a 

responsabilidade, que nada mais é que a recomposição do dano ocasionado. Elas andam 

juntas, não paralelamente, mas sucessivamente. Daí as palavras de Larenz: “a 

responsabilidade é a sombra da obrigação.
215

” Da mesma forma que não há uma sombra 

sem um corpo físico, não há responsabilidade sem uma obrigação anterior. 

 As obrigações podem ser voluntárias ou legais. As primeiras têm seu conteúdo 

livremente estipulado pelas partes, a exemplo dos negócios jurídicos. Já as segundas já 

                                                 
210

 O verbo latino spondere, cujas remotas origens indo-européias encontram a raiz spend, dá a idéia de 

"solenização de um ritual  religioso". Dele se originaram também as palavras “esposo” e “esponsais”. 

MIRANDA, Simão de. Curiosidades da etimologia. Disponível em < http://www.persocom.com.br/ 

simao/Curiosidades%20da%20etimologia.htm >. Acesso em: 02 de maio de 2007. 
211

 Daí a obrigação ser considerada um dever jurídico primário e a responsabilidade um dever jurídico 

secundário ou sucessivo.  
212

 Como regra geral, a responsabilidade deriva de um dano causado por ato ilícito, entretanto pode haver 

responsabilidade decorrente de atos lícitos, como nos casos de legítima defesa ou estado de necessidade. 
213

 Daniel Pizarro, apud ZVEITER, Waldemar. O consumidor e os desastres aéreos. Disponível em: < 

http:// clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=316426>. Acesso em: 06 de junho de 2007. 
214

 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários advocatícios. (BRASIL. Lei 

10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto. 

gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
215

 Apud CAVALIERI FILHO. Op. cit., p. 24. 
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vêm definidas em lei, cabendo aos indivíduos tão-somente cumpri-las. O caput do art. 

927 do Código Civil, e.g., prevê a obrigação de indenizar caso se verifiquem seus 

pressupostos
216

. O desrespeito a qualquer delas gera o dever de indenizar. Sérgio 

Cavalieri assim enumera as causas jurídicas que levam à responsabilidade:  

 

ato ilícito (strictu sensu), isto é, lesão anti-jurídica e culposa dos 

comandos que devem ser observados por todos; b) ilícito contratual 

(inadimplemento), consistente no descumprimento de obrigação 

assumida pela vontade das partes; c) violação de deveres especiais de 

segurança, incolumidade ou garantia impostos pela lei àqueles que 

exercem atividades de risco ou  utilizam coisas perigosas; d) obrigação 

contratualmente assumida de reparar o dano, como nos contratos de 

seguro e fiança (garantia); e) violação de deveres especiais impostos pela 

lei àquele que se encontra numa determinada relação jurídica com outra 

pessoa (caso de responsabilidade indireta), como os pais em relação aos 

filhos menores, tutores e curadores em relação aos pupilos e curatelados; 

f) ato que, embora lícito, enseja a obrigação de indenizar nos termos 

estabelecidos pela própria lei (ato praticado em estado de 

necessidade)
217

. 

 

Entretanto, até que se atingisse esse nível de complexidade, a responsabilidade 

civil passou por uma longa evolução, que será esboçada no tópico que se segue. 

 

 

5.1.1 Histórico da responsabilidade civil 

 

 

 No início da convivência humana em sociedade, os danos porventura causados 

por outrem eram retorquidos de imediato. Não havia regramento estatal acerca da 

matéria, logo imperava a vindita privada, sem qualquer limite. Em suma, pagava-se o 

mal com o mal. 

  Num estágio posterior de evolução, surge a lei de talião
218

, que busca a 

regulamentação da vindita privada, preconizando que as punições fossem idênticas aos 

delitos. O Código de Hamurabi, adotado pela civilização babilônica no século XVIII 
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 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo 

[...] (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http:// 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
217

 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, 

p. 28. 
218

 Do latim Lex Talionis, consiste na justa reciprocidade entre o crime e a pena. Escreve-se com inicial 

minúscula, pois não se trata, como muitos pensam, de nome próprio. Encerra a idéia de correspondência 

de correlação e semelhança entre o mal causado a alguém e o castigo imposto a quem o causou: para tal 

crime, tal e qual pena. Está no Direito hebraico (Êxodo 21:23–5: o criminoso é punido taliter, ou seja, 

talmente, de maneira igual ao dano causado a outrem). (LEI DO TALIÃO. In: Wikipedia. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_do_tali%C3%A3o>. Acesso em 29 de setembro de 2007.  
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a.C, e inspirado na referida lei, partia o famoso princípio do “olho por olho, dente por 

dente”. O próprio Estado garantia ao lesado o direito de ver seu ofensor punido, sem se 

questionar se agira com culpa, na mesma medida e do mesmo modo da ofensa. Vejamos 

alguns exemplos
219

: “229º - Se um arquiteto constrói para alguém e não o faz 

solidamente e a casa que ele construiu cai e fere de morte o proprietário, esse arquiteto 

deverá ser morto.” No artigo seguinte, há um exemplo que ilustra em toda a sua 

severidade o princípio que rege este código: “230º - Se fere de morte o filho do 

proprietário, deverá ser morto o filho do arquiteto.” 

 A Lei das XII Tábuas (Lex Duodecim Tabularum ou Duodecim Tabulae), 

primeira compilação escrita das leis romanas, levada a cabo no séc. V a. C., também se 

inspirava na lei de talião: 

 

Para coibir abusos, o poder público intervinha apenas para declarar quando e 

como uma vítima poderia ter o direito de retaliação, produzindo na pessoa do 

lesante dano idêntico ao que experimentou. Na lei das XII Tábuas, aparece 

significativa expressão desse critério na tábua VII, lei 11ª: “si membrum 

rupsit, ni cum io pacit, talio esto” (se alguém fere a outrem, que sofra a pena 

de Talião, salvo se existiu acordo). A responsabilidade era objetiva, não 

dependia de culpa, apresentando-se apenas como uma reação do lesado 

contra a causa aparente do dano
220

.  
   

 A responsabilidade civil deu um enorme passo quando se passou a buscar a 

reintegração econômica do dano sofrido. Apesar de ainda não se cogitar a idéia de 

culpa, o Estado passava a proibir a vingança privada, monopolizando o uso da força. A 

indenização passou a ser tarifada de acordo com o dano sofrido. Observa-se tal uso no 

Código de Ur-Nammu, no Código de Manu e até na Lei das XII Tábuas, que, conforme 

visto anteriormente, buscava a composição do dano através de acordo antes de se 

infligir a pena corporal.
221

 

 A etapa evolutiva seguinte se deu com o Direito Romano, que estabeleceu as 

diferenças entre Direito Público e Direito Privado, Direito Penal e Direito Civil e entre 

pena e reparação. Entendia-se que a punição pecuniária à violação de normas de Direito 

Público deveria ser revertida ao erário, enquanto a violação às normas de Direito 

Privado deveriam ser reparadas mediante indenização paga à vítima. Abandonava-se 

também a noção de indenização previamente tarifada, passando a ser calculada 

                                                 
219

 O texto do Código de Hamurabi encontra-se integralmente disponível em : <http://www.dhnet.org.br 

/direitos/anthist/hamurabi.htm>. Acesso em: 29 de setembro de 2007. 
220

 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 7º volume – responsabilidade civil. 17. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 10. 
221

 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 04-05. 
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proporcionalmente aos danos efetivamente sofridos pelo lesado. Ademais, a Lex 

Poetelia Papiria (326 a. C.), verdadeiro marco jurídico, deslocou a responsabilidade 

corporal do devedor para o seu patrimônio, proscrevendo a escravidão por dívida ou 

nexum, prevista na Lei das XII Tábuas. 

 A Lei Aquília (Lex Aquilia de damno) veio revolucionar o tema introduzindo-se 

a noção de culpa como pressuposto da responsabilidade. Antes de seu advento, o trato 

da responsabilidade focava-se essencialmente no seu aspecto objetivo, ou seja, o dano. 

Os jurisconsultos então passaram a se questionar a respeito dos prejuízos causados por 

menores de idade ou loucos. Apesar do dano, eles não podiam ser responsabilizados, 

pois são incapazes e, por conseguinte, irresponsáveis. Após essas observações, 

introduziu-se um novo requisito como pressuposto da responsabilidade, a culpa. 

Portanto, os três elementos caracterizadores da responsabilidade seriam o damnum – 

lesão na coisa, a iniuria – ato contrário ao direito, e a culpa – o dano deveria ser 

causado por uma conduta culposa ou dolosa do agente
222

. 

 Os ensinamentos dos romanos, especialmente a consagração da culpa como um 

dos pilares da responsabilidade civil, foram conservados pelo direito consuetudinário no 

decorrer da Idade Média, ingressando no direito moderno pela pena de Domat e Pothier. 

Transcrevo interessante trecho da obra Les Loix Civiles dans leur Ordre Naturel, de 

autoria de Domat e publicada em 1776: 

Toutes les partes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de 

quelque personne, soit imprudente, légereté, ignorance de ce qu’on doit 

savoir, ou autres fautes semblables, si legère qu’elles puissant être, doivent 

être reparée par celui dont l’imprudence ou autre faute y a donné lieu. Car 

c’est um tort qu’il a fait, quand même il n’aurait pas eu intention de nuire
223

. 

 

 O Direito Francês, por sua vez, inspirado na matriz romana, aprofundou a 

temática da responsabilidade civil. A idéia de que a responsabilidade resulta de uma 

conduta culposa foi positivada no Código de Napoleão de 1804, disseminando-se para 

outras legislações em todo o mundo. Seu art. 1.382, corolário do art. 4º da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e do Cidadão
224

, previa que “tout fait quelconque de 

l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à 

                                                 
222

 SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 05-

06. 
223

 Apud SILVA PEREIRA. Op. cit., p. 06. 
224

 Article 4 – La liberté consiste en pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. (Déclaration des droits 

de l’homme e du citoyen de 1789). In: BOINEAU, Jacques; ROUX Jérôme. 200 ans de Code civil. Paris: 

Adpf, 2004, p. 167.   
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le réparer”
225

. Ademais, preconiza a distinção entre a responsabilidade delitual, já vista 

no art. 1.382, da responsabilidade contratual, constante no art. 1.147
226

. 

 O legislador francês via a responsabilidade civil como uma justa limitação ao 

direito de liberdade, com o fito de se permitir que este pilar da Revolução de 1789 se 

concretizasse plenamente. Analisando o tema, Jaques Boineau e Jérôme Roux concluem 

que 

[...] au sein du droit des obligations, la liberté se niche encore dans le 

RÉGIME DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE contractuelle [article 

1147] mais aussi délictuelle, dès lors que, comme l’enonce l’article 4 de la 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, “la liberté consiste en 

pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.” Une telle définition, la 

seule socialement acceptable, de la liberté implique nécessairement 

l’institution d’um régime de reparation des prejudices, quel soit le fondement 

retenu de la responsabilité
227

. (grifo no original) 
    

 O passo seguinte no quadro evolutivo da responsabilidade civil se deu com o 

advento do conceito da responsabilidade objetiva, independente de culpa, para fazer 

frente aos danos causados no novo modelo de sociedade então vigente, oriundo da 

Revolução Industrial no século XIX. Essa temática será aprofundada no item 5.1.2. 

deste trabalho. 

  

 

5.1.1 A responsabilidade subjetiva 

 

 

 A responsabilidade subjetiva encontra-se prevista no art. 927, caput, do Código 

Civil
228

. Para que se configure, é necessária a presença da tríade dano, nexo causal e 

culpa
229

 do agente. É ela que predomina nas relações interindividuais. 
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 FRANÇA. Code civil de 21 mars 1804. Disponível em: <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ 

VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CCIVILL0.rcv&h1=4&h3=165>. Acesso em: 30 de setembro 

de 2007. 
226

 Art. 1.147 - Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison 

de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas 

que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune 

mauvaise foi de sa part. (FRANCE. Code civil de 21 mars 1804. Disponível em: < http:// 

www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CCIVILL0.rcv&h1=4&h3=1

13>. Acesso em: 30 de setembro de 2007.) 
227

 BOINEAU, Jacques; ROUX Jérôme. 200 ans de Code civil. Paris: Adpf, 2004, p. 167. 
228

 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

(BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
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 Sem dúvidas, o seu elemento caracterizador, que o diferencia da 

responsabilidade objetiva, é a necessidade de prova da conduta culposa do agente, que 

deve ser voluntária, podendo ser omissiva ou comissiva. A vítima há de provar que a 

parte ex adversa agiu com dolo de provocar o dano, ou que este fora causado por um 

comportamento negligente, imprudente ou imperito. Por negligência entenda-se uma 

falta de dever de cuidado, baseada na abstenção de uma ação devida, como, por 

exemplo, não realizar a manutenção necessária de um automóvel. A imprudência, por 

sua vez, caracteriza-se por uma ação, um comportamento positivo, de modo a quebrar  o 

dever geral de cautela. É o caso de quem trafega além do limite de velocidade. Por fim, 

a imperícia relaciona-se ao exercício deficiente de uma atividade técnica, para as quais 

geralmente exige habilidades ou conhecimentos especiais. O médico que esquece uma 

pinça no corpo do paciente age com imperícia. 

 Destarte, em se tratando de responsabilidade subjetiva, provando o réu que agira 

com a diligência esperada de um homem médio, o bonus pater famílias dos romanos, 

não há que se falar em culpa. Da mesma forma quando o dano for causado por ato 

involuntário, em que o agente atua independentemente de sua vontade. É o caso da 

coação física, ou vis absoluta, e dos atos reflexos, por não haver a mínima intenção de 

produzir o resultado. 

  

 

5.1.2 A responsabilidade objetiva 

  

 

A teoria da responsabilidade objetiva surgiu no século XIX em função das 

inovações por que a sociedade passava. A consolidação da indústria como meio de 

produção, avanços científicos, especialmente no tocante aos meios de transporte, com a 

locomotiva a vapor, e a explosão demográfica foram fatores decisivos para a 

massificação da sociedade e, por conseguinte, dos acidentes. A todo momento se viam 

pessoas incapacitadas permanentemente em virtude de acidentes de trabalho ou em 

veículos de transporte de coletivo. A resposta do Judiciário aos pleitos indenizatórios 

que se lhe apresentavam, no mais das vezes, era negativa. A teoria então dominante no 
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 Entenda-se culpa no sentido amplo, que abrange todas condutas contrárias ao direito, tanto as 

intencionais (dolosas) quanto as não-intencionais, fundadas na imprudência, negligência ou imperícia 

(culpa em sentido estrito). 
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que se refere à responsabilidade era a subjetiva, exigindo por parte da vítima que 

provasse a conduta culposa da empresa. Tratava-se, evidentemente, de uma prova 

“diabólica”, haja vista a disparidade de meios técnicos e financeiros entre as partes. 

Sérgio Cavalieri retrata bem o que se passava à época: 

 

Foi no campo dos acidentes de trabalho que a noção de culpa, como 

fundamento da responsabilidade, revelou-se primeiramente insuficiente. Na 

medida em que a produção passou a ser mecanizada, aumentou 

vertiginosamente o número de acidentes, não só em razão do despreparo dos 

operários mas, também, e principalmente, pelo empirismo das máquinas 

então utilizadas, expondo os trabalhadores a grandes riscos. O operário ficava 

desamparado diante da dificuldade – não raro, impossibilidade – de provar a 

culpa do patrão. A injustiça que esse desamparo representava estava a exigir 

uma revisão do fundamento da responsabilidade civil. Algo idêntico ocorreu 

com os transportes coletivos, principalmente trens, na medida em que foram 

surgindo. Os acidentes multiplicaram-se, deixando as vítimas em situação de 

desvantagem. Como iriam provar a culpa do transportador por um acidente 

ocorrido a centenas de quilômetros de casa, em condições desconhecidas para 

as vítimas
230

? 

  

Para dar uma resposta a contento aos conflitos que se apresentavam na 

sociedade, a doutrina estabeleceu a noção de responsabilidade objetiva, fundamentada 

pela teoria do risco, em que o dever de indenizar surge da conjugação de três fatores: 

conduta ilícita, dano e nexo causal. Destarte, não mais se afigura necessário provar a 

culpa da parte ré, cuja defesa deve se basear nas excludentes de ilicitude – caso fortuito, 

força maior ou culpa exclusiva da vítima – que rompem o nexo de causalidade. Assim 

se expressa a doutrina francesa sobre o assunto: 

 

[...] la responsabilité civile, fondée non plus sur la faute de l’auteur du 

dommage mas sur le risque auquel son activité expose autrui, n’en cependant 

pas moins intimement liée, elle aussi, à l’idée de liberté. Car enfin, quiconque 

suscite une activité, pour en tirer le cas échéant un profit, susceptible em tout 

cas de nuire à autrui, fait, par-là, usage de sa liberté dont la responsabilité 

apparaît alors comme la contrepartie naturelle
231

. 

 

 Há diversas teorias do risco a embasar a responsabilidade objetiva, a seguir 

brevemente delineadas
232

: 

a) Teoria do risco proveito: bem representada pelo brocardo latino ubi 

emolumentum, ibi onus, preceitua que aqueles que auferem os lucros de 

uma atividade danosa também devem suportar os prejuízos por ela 

causados a terceiros. A crítica feita a essa teoria reside no 
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 CAVALIERI FILHO. Op. cit., p. 154. 
231

 BOINEAU, Jacques; ROUX Jérôme. Op. cit., p. 168. 
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 CAVALIERI FILHO. Op. cit., p. 155-158, 163. 
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questionamento do que seria lucro. Seria apenas o lucro econômico? 

Ademais caberia à vítima provar que o réu auferiu lucro com a atividade 

que lhe causou o dano;
233

 

b) Teoria do risco profissional: tem o intuito de proteger especialmente os 

empregados em caso de acidente profissional. Preceitua que o dever de 

indenizar surge quando o dano é decorrência da atividade profissional 

exercida pelo agente; 

c) Teoria do risco excepcional: certas atividades, como a transmissão de 

energia elétrica ou o manuseio de material radioativo, geram, por si só, 

um enorme risco não só aos trabalhadores que exercem tais misteres, mas 

também a toda coletividade. Freqüentemente se lê nos jornais relatos de 

crianças eletrocutadas por soltarem pipa nas proximidades da rede 

elétrica, ou de acidentes causados pelo rompimento de cabos de alta 

tensão. Logo, o responsável por essas atividades deve arcar 

objetivamente com a responsabilidade por eventuais danos que venham a 

causar; 

d) Teoria do risco criado: trata-se de uma ampliação da teoria do risco 

proveito. Defende que quem exerce uma atividade ou profissão, 

independentemente de auferir lucros com ela, é responsável pelos danos 

que ela vir a causar, pois expõe terceiros a risco; 

e) Teoria do risco integral: o dever de indenizar surge a partir da mera prova 

do dano sofrido pela vítima. Trata-se de um aprofundamento da teoria do 

risco, pois não há exclusão da responsabilidade ainda que se prove um 

causa excludente do nexo causal. Em termos legislativos, encontra 

guarida em casos excepcionais, como na indenização paga pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS em caso de acidente de trabalho, bem 

assim no caso de seguro obrigatório de danos causados por veículos 

automotores de vias terrestres (DPVAT). Por exemplo, ainda que um 

funcionário tenha se acidentado por descuido próprio no ambiente de 

trabalho, haverá de ser indenizado pelo INSS. Da mesma forma, o 

pedestre distraído que se lança diante de um automóvel, provocando seu 

atropelamento, também faz jus à indenização referente ao DPVAT. 

                                                 
233

 CAVALIERI FILHO. Op. cit., p. 156. 
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f) Teoria do risco administrativo: adotada pelo art. 37, §6º, da Constituição 

Federal, prevê que a Administração, assim como as pessoas jurídicas 

prestadoras de serviços públicos, responderão objetivamente pelos danos 

praticados por seus agentes
234

. Discorrendo acerca do tema, o mestre 

Celso Antônio Bandeira de Mello assim dispõe:  

 

Ampliando a proteção do administrado, a jurisprudência administrativa da 

França veio a admitir também hipóteses de responsabilidade estritamente 

objetiva, isto é, independentemente de qualquer falta ou culpa do serviço, a 

dizer, responsabilidade pelo risco administrativo ou, de todo modo, 

independente de comportamento censurável juridicamente
235

.  

 

 

5.1.3 A responsabilidade contratual 

 

 

 A responsabilidade contratual é derivada do inadimplemento ou mora de uma 

convenção celebrada inter partes, tendo seu fundamento legal no art. 389 do Código 

Civil
236

.  

 Os contratos, verdadeiras fontes do direito, são corolário do princípio da 

autonomia da vontade. As partes decidem livremente com quem contratar, o que 

contratar e o conteúdo da avença, gerando, por conseqüência, um dever positivo de 

cumprir a estipulado. A lei permite, inclusive, a assunção de obrigações por incapazes, e 

conseqüente responsabilização patrimonial, desde que regularmente assistidos ou 

representados, sob pena de invalidade. Se alguma das partes desrespeitar o pactuado, 

cumpre ao credor apenas demonstrar o descumprimento da obrigação, pressupondo-se o 

dano e o nexo causal. Ao devedor restará como meio de defesa provar que adimpliu o 

combinado, deixou de fazê-lo por uma causa excludente de ilicitude ou outro 

                                                 
234

 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 

ou culpa. (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. Acesso em: 13 

de julho de 2007.) 
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MELLO. Op. cit., p. 930.  
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 Art. 389 – Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogados. (BRASIL. Lei 

10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
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permissivo legal, como a exceção do contrato não cumprido
237

 e a resolução por 

onerosidade excessiva
238

. Caio Mário da Silva Pereira elaborou uma feliz síntese do 

tema: 

[...] Uma vez que o contrato traça norma de conduta para os convenentes, 

incorre em culpa aquele que se desvia do pactuado: a norma convencional já 

define o comportamento dos contratantes que estão adstritos em sua 

observância a um dever específico. Diversamente, na culpa aquiliana, o 

lesado tem necessidade de demonstrar a existência de uma norma de 

comportamento, e conseqüentemente a sua infração. O infrator da cláusula 

contratual responde pelos efeitos de sua inadimplência. Em contraposição ao 

dever de obediência ao avençado, o co-contratante adquire um direito, e o 

infrator responde pelo dano causado
239

. 

  

 

5.1.4 A responsabilidade extracontratual ou aquiliana 

  

 

A responsabilidade extracontratual ou aquiliana difere da contratual por não 

derivar do descumprimento de uma convenção. Sua origem é a violação de um dever 

legal, o dever negativo de não lesar outrem, inexistindo prévio liame jurídico entre o 

agente e a vítima. Ainda que o dano tenha sido causado por culpa levíssima, persiste o 

dever de indenizar, respeitando-se o princípio latino in lege aquilia et levissima culpa 

venit. 

Em se tratando de responsabilidade aquiliana, cumpre à vítima a comprovação 

de que o dano fora causado por ato ilícito do agente. Entretanto, também verificamos a 

responsabilidade extracontratual decorrente de fatos lícitos, a exemplo do dano causado 

em estado de necessidade
240

, do exercício do direito de passagem forçada
241

, sem contar 

a responsabilidade objetiva
242

 oriunda do exercício de atividade perigosa. 

                                                 
237

 Art. 476 – Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode 

exigir o implemento da do outro. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de 

novembro de 2007.) 
238

 Art. 478 – Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se 

tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 

extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença 

que a decretar retroagirão à data da citação. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 

Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 

em: 26 de novembro de 2007.) 
239

 SILVA PEREIRA. Op. cit., p. 250. 
240

 Art. 929 – Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inc. II do art. 188, não forem culpados 

do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
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Nessa seara admite-se, inclusive, que incapazes sejam patrimonialmente 

responsabilizados, ainda que tenham agido sem assistência ou representação, caso os 

seus responsáveis não tenham obrigação de indenizar ou não disponham de meios 

suficientes.
243

 Por exemplo, suponhamos que rico órfão, menor de idade, destrua o 

patrimônio de outrem. Seu responsável, o tutor, deverá arcar com o ônus da 

indenização, pois agira com culpa in vigilando, permitindo que seu pupilo cometesse 

um ato contrário ao direito. No entanto, caso o tutor não disponha de meios para 

recompor o prejuízo, os bens do tutelado poderão ser onerados para o pagamento da 

dívida. 

 

 

5.1.5 As causas excludentes de responsabilidade civil 

 

 

 A lei estabelece algumas causas excludentes de responsabilidade civil. São 

hipóteses em que, apesar de haver um dano, a conduta do agente não é considerada 

ilícita, ou se verifica o rompimento do nexo causal entre conduta e resultado danoso. 

Destarte, exclui-se a obrigação de indenizar a vítima ou surge, para o agente, direito de 

regresso em face do verdadeiro causador do dano.  

 

 

5.1.5.1 Legítima defesa  

 

  

 A evolução da civilização encaminhou-se no sentido de se proscrever a vingança 

privada e a consecução da justiça com as próprias mãos. Diante de uma pretensão 

                                                                                                                                               
241

 Art. 1.285, caput – O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, 

mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será 

judicialmente fixado, se necessário. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código 

Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 

de novembro de 2007.) 
242

 Cf. item 5.1.2. 
243

 Art. 928 – O incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por eles responsáveis não 

tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br 

/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
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resistida, caberia ao cidadão dirigir-se ao Estado-Juiz para obter a solução da 

controvérsia. 

 Entretanto, diante de situações excepcionais, em que a ameaça ou o dano se 

afiguram iminentes, admite-se a legítima defesa. O conceito desse importante instituto 

jurídico encontra-se no art. 25 do Código Penal, que assim dispõe: “Entende-se em 

legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta 

agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
244

.” Por sua vez, o Código Civil 

prevê em seu art. 188, I, que não se constituem atos ilícitos os praticados em legítima 

defesa
245

. Assim, permite-se o uso da força para resguardar bens jurídicos tutelados, 

como a vida, a integridade física e o patrimônio
246

, de agressões injustas.  

 Para que se verifique com perfeição a legítima defesa, é mister que a iniciativa 

da agressão tenha partido da vítima, que a ameaça seja atual ou iminente e que haja 

proporcionalidade entre a ação e a reação. Caso não se haja qualquer desses requisitos 

ou ocorram excessos, o ato entrará nas searas da ilicitude. Da mesma forma, nem a 

legítima defesa putativa nem o erro na execução – aberratio ictus - excluem a 

ilicitude
247

, mantendo-se incólume a obrigação de reparar o dano causado à vítima. 

 

 

5.1.5.2 Exercício regular de um direito 

 

 

 Todo aquele que exerça adequadamente um direito que lhe foi conferido pelo 

legislador não comete ato ilícito, ainda que venha a causar danos a terceiros. Por 

exercício regular entenda-se aquele que se pauta pela moral, bons costumes, respeitando 

                                                 
244

 BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Disponível em: <http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2007. 
245

 BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http:// 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007. 
246

 A auto-tutela da posse é prevista no próprio Código Civil: 

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, 

e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. 

 § 1
o
 O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto 

que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou 

restituição da posse. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 

2007.) 
247

 A legítima defesa putativa ocorre quando o agente acredita estar na iminência de uma agressão injusta 

ou diante de um ataque, sendo que, em verdade, tais idéias não passam de imaginação. No erro na 

execução, o agente busca atingir seu ofensor, mas, sem querer, acaba por lesar terceiros. Esses institutos 

podem excluir a culpabilidade, mas não a ilicitude do fato. 
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o fim social dos contratos e da propriedade. De fato, seria algo teratológico obrigar o 

agente a reparar danos eventualmente causados se seu agir estava amparado por uma 

norma preexistente.  

 Ciente de que o exercício regular de um direito pode vir a causar danos, o 

Código Civil positivou na parte final do inciso I do art. 188 que sua prática não constitui 

ato ilícito, logo não gera o dever de reparação. Como exemplo de exercício regular de 

um direito temos o protesto de um título executivo extrajudicial ou a inclusão do nome 

de um mal pagador em cadastros de restrição ao crédito. 

No entanto, atenta à realidade da vida, a lei substantiva civil também prevê no 

art. 187
248

 que o exercício abusivo de direito reconhecido rompe a fronteira da licitude, 

constituindo-se num ilícito e gerando o dever de indenizar a vítima. Dissertando sobre o 

tema, Cavalieri aduz que 

 

O fundamento principal do abuso de direito é impedir que o direito sirva 

como forma de opressão, evitar que o titular do direito utilize seu poder com 

finalidade distinta daquela a que se destina. O ato é formalmente legal, mas o 

titula do direito se desvia da finalidade da norma, transformando-o em ato 

substancialmente ilícito. E a realidade demonstra ser isso perfeitamente 

possível: a conduta está em harmonia com a letra da lei, mas em rota de 

colisão com os seus valores éticos, sociais e econômicos – enfim, em 

confronto com o conteúdo axiológico da norma legal
249

. 

 

 A legislação brasileira, ao tratar do abuso de direito, adota a teoria objetiva. 

Sendo assim, não se faz necessário perscrutar se o agente tinha consciência de que 

estava incorrendo em abuso de direito. Basta provar que o exercício do direito excedeu 

os limites impostos pela boa-fé, bons costumes ou pelo fim social ou econômico da 

norma
250

. Nesse sentido, o Enunciado 37 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo 

Centro de Estudos do Conselho da Justiça Federal em 2002 prevê que “a 

responsabilidade civil decorrente de abuso de direito independe de culpa, e fundamenta-

se somente no critério objetivo finalístico
251

.” 

                                                 
248

 Art. 187 – Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 

os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. (BRASIL. Lei 

10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
249

 CAVALIERI FILHO. Op. cit., p. 170. 
250

 Ibidem, p. 170. 
251

 Os Enunciados da I Jornada de Direito Civil estão disponíveis em <www.cjf.gov.br/revista 

/enunciados/IJornada.pdf>. Acesso em: 13 de outubro de 2007. 
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 Exemplo característico de abuso de direito é a prática de atos processuais 

manifestamente protelatórios, que geram a litigância de má-fé. O aresto infra 

colacionado demonstra como os tribunais vêm enfrentando a matéria: 

 

Abuso do direito de recorrer – Tentativa de rediscussão, por meio de exceção 

de pré-executividade, da matéria decidida no processo de conhecimento – 

Litigância de má-fé. 

A exceção de pré-executividade, que só é admissível em casos excepcionais, 

não pode ser utilizada como meio para se renovar o processo de 

conhecimento, nem para se rever o que ali ficou decidido. O processo, que 

tem por finalidade superior viabilizar o acesso à ordem jurídica justa, não 

pode ser utilizado de modo a permitir o abuso de direito, agora 

expressamente previsto no art. 187 do novo Código Civil, ensejador da 

obrigação de indenizar (art. 927). 

Litigância de má-fé é justamente o oposto da boa-fé, assim entendida a 

probidade, a lealdade, a transparência, a cooperação etc., erigida pelo novo 

Código como limite intransponível para o exercício de todo e qualquer direito 

subjetivo, uma espécie de cinto de segurança da ordem jurídica
252

.  
 

 

5.1.5.3 Estado de necessidade 

  

 

A lei permite que o indivíduo, para preservar sua pessoa ou os seus bens de 

perigo iminente, adentre na esfera jurídica de outrem, inclusive causando-lhe danos 

estritamente necessários para a remoção do perigo. Diante da falta de alternativa para o 

agente, seu ato não é considerado ilícito, consoante o art. 188, II, do Código Civil
253

. 

Todavia, apesar da licitude de seu comportamento, permanece o dever de 

indenizar aquele que teve o direito violado, exceto se este fora o causador do perigo, nos 

termos dos artigos 929 e 930 do Código Civil
254

. Apesar de ressalvar o direito de 

regresso em face do causador do perigo, trata-se de uma exceção deveras contraditória, 

                                                 
252

 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 2ª Câmara Cível. Agravo de 

Instrumento 8.779/2003. Relator: Desembargador Sergio Cavalieri Filho. In CAVALIERI FILHO. Op. 

cit., p. 198-199. 
253

 Art. 188 – Não constituem atos ilícitos: [...] II- a deterioração ou destruição de coisa alheia, ou lesão à 

pessoa, a fim de remover perigo iminente. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o 

Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso 

em: 26 de novembro de 2007.) 
254

 Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados 

do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. (BRASIL. Lei 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 

Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o 

autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. (BRASIL. Lei 

10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

CCIVIL/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 13 de outubro de 2007.) 
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em que um ato lícito, em conformidade com a ordem jurídica, gera o dever de 

indenizar.
255

 Com razão, Carlos Roberto Gonçalves antevê que “[...] tal situação pode 

desencorajar muitas pessoas a tomar certas atitudes necessárias para a remoção de 

perigo iminente
256

.” Como solução para o dilema, o referido civilista cita a lição de 

Wilson Melo da Silva: 

 

Ora, se razoável não é que a vítima inocente de um dano que se levou a efeito 

com a finalidade de se afastar um perigo iminente, que viesse a prejudicar 

terceiros, fique desamparada, razoável não é, também, que o autor do dano 

que a tal situação chegou por uma dura contingência e não por vontade 

própria, venha a arcar com a totalidade dos prejuízos que seu ato teria 

determinando com a destruição ou com a deterioração da coisa alheia, no 

intuito de afastar um dano iminente que talvez o prejudicasse. A solução 

equilibrada, portanto, só poderia ser a da indenização por uma 

responsabilidade limitada, indenização possível apenas por arbitramento do 

juiz, ex bono et aequo, e não a da indenização ampla e comum
257

. 

 

 De fato, entendemos que equiparar a indenização devida por alguém que age em 

estado de necessidade com a devida por quem age de modo culposo ou doloso é injusto. 

Anda bem a doutrina que recomenda uma indenização eqüitativa, conforme as 

circunstâncias do caso, em lugar da reparação integral. 

 Por fim, ainda que o sujeito seja absolvido na esfera criminal com base no estado 

de necessidade, o dever civil de reparar o dano permanece, caso a vítima não tenha sido 

a causadora do perigo. 

 

 

5.1.5.4 Fato da vítima  

 

 

 Quando é o próprio agir da vítima que lhe causa danos, há o rompimento do 

nexo causal entre a conduta do agente e a lesão perpetrada. Assim, rompido o nexo 

                                                 
255

 A empresa cujo preposto, buscando evitar atropelamento, procede a manobra evasiva que culmina no 

abalroamento de outro veículo, causando danos, responde civilmente pela sua reparação, ainda que não se 

configure na espécie a ilicitude do ato, praticado em estado de necessidade. Direito de regresso 

assegurado nos termos do art. 1.520, c/c o art. 160, II, do CC [de 1916, correspondentes aos arts. 930 e 

188, II, do novo]. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 124.527-SP. In: 

GONÇALVES. Op. cit., p. 734.). 
256

 GONÇALVES. Op. cit., p. 733. 
257

 Ibidem, p. 733-734. 
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causal, não se pode falar em responsabilidade do agente
258

. Nesses casos, ele é um mero 

instrumento utilizado pela vítima. Contudo, para que não exista o dever de indenizar, é 

necessário que o dano tenha sido ocasionado exclusivamente pela conduta da vítima. 

Caso o agente tenha contribuído para a lesão, verifica-se a concorrência de culpas, que 

permite apenas uma minoração de sua responsabilidade, com a correspondente redução 

da indenização
259

. Em resumo, 

 

Quando se verifica a culpa exclusiva da vítima, tollitur quaestio: inocorre 

indenização. Inocorre igualmente se a concorrência de culpas do agente e da 

vítima chegam ao ponto de, compensando-se, anularem totalmente a 

imputabilidade do dano. O que importa, no caso, como observam Alex Weill 

e François Terré, é apurar se a atitude da vítima teve o efeito de suprimir a 

responsabilidade do fato pessoal do agente, afastando a sua culpabilidade
260

. 

 

   Caso clássico de culpa exclusiva da vítima é aquele em que o pedestre se projeta 

diante de um automóvel em alta velocidade. Ao motorista não é dada sequer a 

oportunidade de frear. Injusto seria nesses casos responsabilizar um motorista 

cumpridor das leis de trânsito pelo fatídico atropelamento. O aresto abaixo colacionado 

bem representa a situação: 

 

Responsabilidade civil – Atropelamento – Culpa exclusiva da vítima, que 

assumiu completamente o risco da travessia da rua, sem tomar qualquer 

cautela, fazendo-o fora da faixa de pedestres, próximo ao cruzamento onde se 

encontra localizado um farol – Existência de placas, nas proximidades do 

evento, indicativas de que a travessia de pedestres só pode ser feita pela faixa 

apropriada – Pistas da avenida separadas por canteiro central, onde se 

encontram cravados piquetes utilizados para o suporte de correntes (duas) 

obstaculizando a travessia de pedestres, fora da faixa apropriada, existente 

junto ao semáforo – Improcedência da ação
261

.  

 

 

5.1.5.5 Fato de terceiro  

 

                                                 
258

 Em toda sua sapiência, os antigos romanos preceituavam: “Quo quis ex culpa sua damnum sentit, non 

intelligentur damnum sentire.” Traduzindo, “não parece sofrer dano o que sente por culpa sua.” 

Dicionário de expressões jurídicas em latim disponível em <http://www.buenoecostanze.adv 

.br/option,com _glossary/func,display/letter,A/Itemid,82/catid,40/page,1/>. Acesso em 13 de outubro de 

2007. 
259

 Acidente de trânsito – Ingresso em rodovia sem as cautelas necessárias e em local de razoável 

visibilidade – Reconhecimento, porém, de excessiva velocidade imprimida pelo outro veículo – Culpa 

concorrente reconhecida – Indenizatória parcialmente procedente. (SÃO PAULO. 1º Tribunal de Alçada 

Cível de São Paulo. 3ª Câmara Especial. Apelação 430.982/90 – Itapecerica da Serra. Relator: Carlos R. 

Gonçalves. In: GONÇALVES. Op. cit., p. 745.)  
260

 SILVA PEREIRA. Op. cit., p. 298. 
261

 SÃO PAULO. 1º Tribunal de Alçada Cível de São Paulo. 7ª Câmara Especial. Apelação 321.812/84. 

Relator: Régis de Oliveira. In: GONÇALVES. Op. cit., p. 744.)  
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 Em se tratando de responsabilidade civil, terceiro é todo aquele estranho ao 

binômio agente-vítima. Para que intervenha na relação como excludente de 

responsabilidade, é necessário que sua conduta seja a causa exclusiva do dano, sendo o 

agente apenas o responsável aparente. Nesses casos, entende-se que a intervenção do 

terceiro real causador do dano equipara-se ao caso fortuito ou à força maior, excluindo-

se o nexo de causalidade. É o que se verifica no caso de um engavetamento de veículos: 

um automóvel colide na traseira de outro, que se desloca, atingindo um terceiro 

automóvel. Qual a culpa do primeiro motorista atingido? Obviamente, nenhuma. Seu 

veículo foi mero instrumento para o dano no terceiro.  

 Quanto à responsabilidade pelo pagamento da indenização, tanto a doutrina 

quanto a jurisprudência se dividem. Alguns entendem que, apesar de o agente ter sido 

mero instrumento do dano, cabe-lhe o dever de repará-lo, assistindo-lhe o direito de 

ajuizar ação regressiva em face do terceiro, nos moldes do preceituado no art. 930 do 

Código Civil
262

. Nesse sentido, Rui Stoco estabelece que  

 

[...] o causador direto do dano tem a obrigação de repará-lo, ficando com o 

direito à ação regressiva contra o terceiro, de quem partiu a manobra inicial e 

ensejadora da colisão. Tal solução teria aplicação, inclusive, àqueles casos 

em que o causador direto do dano tenha sido um mero instrumento do autor 

do ato inicial, porque dirigia corretamente e foi atirado contra a vítima pelo 

abalroador, que, entretanto, não tem recursos financeiros para ressarci-lo
263

. 

  

Em sentido diverso, entendendo que na hipótese de o fato de terceiro equiparar-

se à força maior, retirando qualquer possibilidade de ação por parte do agente causador 

direto do dano, descaberia a este o pagamento que qualquer indenização. Embasando 

esse pensamento, colaciona-se o seguinte aresto da lavra de Carlos Roberto Gonçalves: 

 

O fato de terceiro exclui a responsabilidade do causador direto do dano 

quando equiparável ao caso fortuito, ou seja, quando é de tal intensidade que 

exclui a liberdade de ação deste. Nesse caso, afasta-se a teoria do risco e 

firma-se a responsabilidade do terceiro como causador único do evento
264

.  
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 Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o 

autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. (BRASIL. Lei 

10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm>. Acesso em: 26 de novembro de 2007.) 
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 STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial. 3. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1997, p. 80. 
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 SÃO PAULO. 1º Tribunal de Alçada Cível de São Paulo. 6ª Câmara Especial. Apelação. Relator: 

Carlos Roberto Gonçalves. In: STOCO. Op. cit., p. 82. 
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 O presente trabalho não tem por escopo apresentar uma posição definitiva acerca 

dessa controvérsia, mormente quando estão em jogo o direito de partes inocentes: de um 

lado uma vítima do evento, do outro um agente que fora mero instrumento para a 

causação do dano. Entretanto, cumpre-nos ressaltar o caráter majoritário da primeira 

doutrina.  
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5.1.5.6 Caso fortuito e força maior 

 

 

 Tanto o caso fortuito quanto a força maior se tratam de eventos imprevisíveis e 

inevitáveis que levam ao rompimento do nexo de causalidade e, por conseguinte, à 

exclusão da responsabilidade do agente. O Código Civil disciplina a matéria no art. 393, 

abaixo transcrito, in verbis: 

 

Art. 393 – O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 

fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles se 

responsabilizado. 

Parágrafo único – O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato 

necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.
265  

 

 Da leitura do dispositivo legal, percebe-se que o legislador optou por não 

estabelecer qualquer distinção entre caso fortuito e força maior, equiparando seus 

efeitos. No entanto, a doutrina estabelece as seguintes diferenciações: 

 

[...] Em pura doutrina, distinguem-se esses eventos, a dizer que o caso 

fortuito é o acontecimento natural, derivado da força da natureza, ou o fato 

das coisas, como o raio, a inundação, o terremoto, o temporal. Na força 

maior há um elemento humano, a ação das autoridades (factum principis), 

como ainda a revolução, o furto ou roubo, o assalto ou, noutro gênero, a 

desapropriação. Esmein enxerga na força maior o caráter invencível do 

obstáculo e no caso fortuito o caráter imprevisto. Colin e Capitant 

caracterizam o caso fortuito como a “impossibilidade relativa” ou 

impossibilidade para o agente, enquanto que a força maior implica uma 

“impossibilidade absoluta” porque assim se apresenta para qualquer pessoa. 

Agostinho Alvim, um tanto na linha de Colin e Capitant, vê no caso fortuito 

um impedimento relacionado com a pessoa do devedor enquanto que a força 

maior é um acontecimento externo
266

. (grifos no original) 

 

 

 Como visto, diferenciar o caso fortuito da força maior é uma tarefa tormentosa, 

não havendo qualquer consenso acerca dos mesmos. O que importa é que tanto um 

quanto o outro conduzem ao mesmo resultado: a exclusão da responsabilidade do 

agente. 
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BRASIL. Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: < 
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 Para que se verifique o caso fortuito ou a força maior, é necessária a presença de 

certos requisitos objetivos e subjetivos, sob pena de descaracterizá-los. Carlos Roberto 

Gonçalves assim enumera as seguintes exigências para a sua configuração: 

 

[...] a) o fato deve ser necessário, não determinado por culpa do devedor, 

pois, se há culpa, não há caso fortuito; e reciprocamente, se há caso fortuito, 

não pode haver culpa, na medida em que um exclui o outro. Como dizem os 

franceses, culpa e fortuito ces sont des choses que hurlent de se trouver 

ensemble; b) o fato deve ser superveniente e inevitável; c) o fato deve ser 

irresistível, fora do alcance do poder humano
267

.  
 

 Dessa forma, resta claro que não pode haver culpa por parte do agente, que 

também é surpreendido pelo fortuito, pelo acaso. Verificando-se que um 

comportamento imprudente ou negligente causou ou potencializou o dano, a 

responsabilidade permanecerá incólume, como observado no aresto seguinte: 

 

Responsabilidade civil – Desmoronamento de encosta – Causa adequada – 

Inocorrência de força maior 

O fato de ter o desmoronamento ocorrido durante a realização de obras de 

terraplanagem e apenas no local onde havia movimentação de terras 

evidencia que as chuvas, embora torrenciais, não foram a causa determinante 

do evento, mormente quando já previstas na região, tanto assim que o 

engenheiro responsável pelas obras advertiu a apelante dos riscos meses antes 

do acidente. 

Quando o evento, além de previsível, era evitável mediante emprego de 

técnica adequada, não há que se falar em caso fortuito ou de força maior, mas 

sim em culpa
268

. (grifo no original) 

 

 

5.1.5.7 Cláusula de não indenizar ou de irresponsabilidade 

 

  

A cláusula de não indenizar é um acordo de vontades em que uma parte abre 

mão do direito à reparação em virtude da inexecução total ou parcial do contrato, 

eximindo a outra de qualquer responsabilidade. Ela tem guarida apenas no âmbito da 

responsabilidade contratual, e desde que não vá de encontro a normas de ordem pública, 

à boa fé ou aos bons costumes, devendo ser interpretada restritivamente, como a 

renúncia. Sua estipulação em sede de responsabilidade aquiliana é eivada de nulidade.  

Essa cláusula é bastante controvertida, uma vez que põe em xeque dois 

princípios basilares do contrato. De um lado temos a autonomia de vontade, que permite 
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 GONÇALVES. Op. cit., p. 761. 
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 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 3ª Câmara Cível. Apelação 

1.347/94. Relator: Desembargador Sergio Cavalieri Filho. In CAVALIERI FILHO. Op. cit., p. 92. 
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às partes se obrigar da forma que melhor lhes convier, especialmente quando se está em 

jogo apenas interesses patrimoniais. Do outro, há quem enxergue na cláusula de não 

indenizar uma verdadeira imoralidade, contrária ao interesse social.  

De fato, a referida cláusula não é bem vista na doutrina, na legislação nem na 

jurisprudência. A súmula 161 do Supremo Tribunal Federal veda expressamente sua 

estipulação nos contratos de transporte
269

. O CDC proíbe sua aplicação nos contratos de 

consumo, consoante dispostos nos artigos 24, 25, caput, e 51, I
270

. Não é dado ao 

consumidor abrir mão dessa proteção, haja vista que as normas desse diploma são de 

ordem pública.  

Nos contratos em que a aplicação da cláusula de não indenizar é permitida, a 

doutrina enumera certos requisitos para a sua validade
271

, a saber: bilateralidade de 

consentimento; não-colisão com preceito de ordem pública; igualdade de posição das 

partes; inexistência do escopo de excluir o dolo ou a culpa grave do estipulante; 

ausência da intenção de afastar obrigação inerente à função
272

. Caso haja violação a 

qualquer dessas condições, a multimencionada cláusula será nula, persistindo a 

responsabilidade do agente. Enfatizando a necessidade de observância desses requisitos, 

Álvaro Luiz Damásio Galhanone aduz que  

 

A cláusula de não indenizar é, portanto, convenção que, em princípio, deve 

ser reputada válida e eficaz, desde que regularmente discutida e aceita por 

ambas as partes, posicionadas em igualdade absoluta. Exatamente por esse 

motivo, não pode merecer guarida sempre que, por qualquer razão, 

encontrarem-se os contratantes em situações diversas, rompendo-se, assim, o 

equilíbrio entre eles, e a possibilidade de uma livre negociação. Dentre todas 
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 Súmula 161 do STF - Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar. Disponível 

em: <http://www.dji.com.br/normas_inferiores/regimento_interno_e_sumula_stf/stf_0151a0180. htm>. 

Acesso em 14 de outubro de 2007. 
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 Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a 

exoneração contratual do fornecedor. 

 Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação 
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 GONÇALVES. Op. cit., p. 770-771. 
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 “A cláusula contratual que exclua a responsabilidade do estacionamento por danos ocorridos no bem 

ali depositado não pode prevalecer, pois contraria a essência e ao próprio objeto da convenção.” (SÃO 

PAULO. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1ª Câmara Cível. Apelação. Relator: Luiz de 

Azevedo. In: STOCO. Op. cit., p. 74. 
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as restrições que pode sofrer, é a de maior importância a que condiz com sua 

aplicação nos contratos de adesão
273

. [...]  
 

   A jurisprudência é pródiga em determinar a nulidade de cláusulas de 

irresponsabilidade, especialmente quando se trata de contratos de consumo. Não raro os 

fornecedores tentam aproveitar-se da ingenuidade dos consumidores para inverter o 

jogo dos riscos em desfavor deles. O seguinte aresto ilustra bem essa situação: 

 

Estacionamento de veículo – Chaves entregue a manobrista, preposto do 

restaurante – Ticket com menção a cláusula de não indenizar – Ineficácia – 

Furto de carro – Responsabilidade plena – Indenização devida – Embargos 

infringentes rejeitados 

Caracterizado o contrato, cujo cumprimento confessadamente inocorreu, 

exsurge a responsabilidade contratual plena, dado que a pretensa cláusula de 

não indenizar, ou de irresponsabilidade, não é válida e não cognasceu com o 

contrato, inadmitindo-se que produza efeitos exoneratórios. O contrato não só 

reduz ao puro manobrar o veículo, mas o de guardá-lo, posto que há tradição 

das chaves. O dever de guarda do veículo implica em zelar por sua 

incolumidade e devolução sem danos. É, pois, inequívoca a responsabilidade 

do estabelecimento
274

.   

 

 

5.2 O LEILÃO ELETRÔNICO 

 

 

5.2.1 A distinção em relação ao leilão tradicional 

 

 

 O leilão, enquanto modalidade de venda e compra pública de produtos em que o 

vencedor é aquele que oferece o maior lance, surgiu na Antigüidade. De acordo com 

historiadores, os primeiros leilões se realizaram em 500 a.C, na Babilônia. Anualmente 

realizava-se um leilão das mulheres em idade núbil. As mais formosas eram disputadas 

lance a lance pelos pretendentes. Aquelas menos atraentes, para estimular os 

compradores, eram oferecidas junto com um dote, que geralmente consistia em vacas, 

ovelhas ou cabras, bens de grande valia à época. No Império Romano, após as batalhas, 

o oficial da unidade assumia a função de pregoeiro para realizar um leilão dos espólios 

de guerra. Na Idade Moderna, consta que uma lei francesa de 1556 criou os Huissiers 

Priseurs (meirinhos leiloeiros), com o objetivo de avaliar, negociar e vender os bens dos 

condenados à morte pela Justiça. 
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 Já em meados do século XVIII, surgem na Inglaterra as duas casas de leilão mais 

conceituadas do mundo hoje em dia, a Sotheby’s, fundada em 1744, e a Chirstie’s, em 

1766.  

 O século XX notabilizou-se pelos leilões de arte e antiguidades, que possibilitam 

aos colecionadores adquirir e desfazer-se de seus preciosos bens, bem como pelos 

leilões de objetos pertencentes a celebridades, como a Princesa Diana, Jaqueline 

Kennedy, Rodolf Nureyev, etc.
 275

  

 Atualmente há duas espécies de leilão: os abertos, em que os interessados 

disputam o bem lance a lance, e os fechados, em que os lances são apresentados 

simultaneamente ao leiloeiro em envelopes fechados. Os leilões abertos ainda 

subdividem-se em ascendentes (inglês), em que se parte de um lance mínimo e os 

interessados vão apresentando propostas melhores, e descendentes (holandês), que parte 

de um preço muito alto, reduzido aos poucos pelo leiloeiro, vencendo aquele que aceitar 

o lance corrente
276

. 

 De forma simplificada, a sistemática de funcionamento de um leilão é a 

seguinte: 

[...] o leiloeiro irá ler as condições de venda descritas no catálogo, as quais 

deverão ser acompanhadas por todos os compradores. 

Em seguida os lotes em leilão serão anunciados um a um. Assim que o lote 

de interesse da pessoa for anunciado, ela deverá levantar a mão para dar um 

lance (se necessário falando ao leiloeiro o valor do seu lance). 

Caso existam mais pessoas interessadas no mesmo lote inicia-se uma disputa 

para decidir quem dará o maior lance começando com o lance minimo
277

. 

 No Brasil, exige-se que os leiloeiros estejam matriculados perante a Junta 

Comercial, sendo requisitos para o exercício da função, previstos no art. 2º do Decreto 

21.981/32
278

, a nacionalidade brasileira, o gozo dos direito civis e políticos, idade 

superior a vinte e cinco anos, domicílio no local há mais de cinco anos e idoneidade 

moral e financeira. O referido decreto também estabelece em seu art. 19 que  

Compete aos leiloeiros, pessoal e privativamente, a venda em hasta pública 

ou público pregão, dentro de suas próprias casas ou fará delas, de tudo que, 

por autorização de seus donos por alvará judicial, forem encarregados, tais 

como imóveis, móveis, mercadorias, utensílios, semoventes e mais efeitos, e 

a de bens moveis e imóveis pertencentes às massas falidas, liquidações 
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judiciais, penhores de qualquer natureza, inclusive de jóias e warrants de 

armazéns gerais, e o mais que a lei mande, com fé de oficiais públicos
279

. 

  

 Como remuneração por seu trabalho, os leiloeiros fazem jus a uma comissão a 

ser acordada e paga pelo o comitente. Não havendo estipulação prévia, perceberá 5% do 

valor de venda de bens móveis, e 3% no caso de imóveis. Além disso, os compradores 

também devem pagar-lhe 5% sobre o valor dos bens arrematados, tudo em 

conformidade com o art. 24 do multimencionado decreto
280

. 

 No início da década de 90, aproveitando-se do advento da internet, que 

começava a popularizar-se, dois estudantes californianos, Pierre Omidyar e Jeff Skoll, 

criaram o eBay.com, primeiro site de leilão eletrônico. Essa iniciativa gerou o que 

atualmente é o maior acervo de bens para leilão no mundo
281

. Os números do eBay são 

um exemplo de pujança: fechou o ano de 2006 com 171 milhões de usuários 

cadastrados das mais diversas nacionalidades, faturamento de US$ 6 bilhões e lucro 

líquido de US$ 1,1 bilhão. Apenas no último trimestre de 2006, foram transacionados 

no site US$ 14,1 bilhões
282

.    

 A forma de funcionamento dos sites de leilão eletrônico difere 

fundamentalmente do leilão tradicional
283

 nos seguintes aspectos: 

a) A figura do leiloeiro: salvo raras exceções
284

, a legislação proíbe que 

terceiros estranhos à classe dos leiloeiros realize o pregão tradicional.  Nos 

leilões eletrônicos sequer existe a figura desse profissional; 

b) Publicidade: a lei exige que os leilões tradicionais sejam divulgados em ao 

menos três publicações do mesmo jornal, sob pena de multa. Não há tal 
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 SKYPE atinge 171 mi de usuários e ajuda no crescimento do eBay. WNews, São Paulo,SP, 21 jan. 
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 Art. 45. Somente para fins beneficentes, quando não haja remuneração de qualquer espécie, será 

permitido o pregão por estranhos á classe dos leiloeiros.  
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restrição ao leilão eletrônico, cujo meio de divulgação geralmente é a 

publicidade virtual, veiculada apenas na internet; 

c) Dia da realização do leilão: é probida a realização de pregões tradicionais em 

domingos e feriados, sob pena de nulidade. Os leilões eletrônicos funcionam 

vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. 

Desse modo, pode-se considerar que os leilões virtuais são uma nova 

modalidade de negociação de mercadorias, ainda não regulamentada especificamente 

por qualquer diploma legislativo. 

 

 

5.2.2 O funcionamento dos sites de leilão eletrônico 

 

 

 Há dezenas de sites que disponibilizam o serviço de leilão eletrônico, como o 

eBay.com, arremate.com.br, mercadolivre.com.br, quebarato.com.br, todaoferta.com.br, 

etc. No entanto, dada a impossibilidade de estudo do funcionamento de cada um deles, 

nos ateremos especificamente ao mercadolivre.com, que é associado ao eBay.com e 

domina o setor no Brasil. 

 O MercadoLivre – ou MercadoLibre para o restante da América Latina, foi 

criado em 1999, seguindo os passos do site americano eBay.com. Logo se tornou um 

sucesso. Além de dominar o setor no Brasil, tendo adquirido os concorrentes 

arremate.com, ibazar.com.br e lokau.com.br, também está presente na Argentina, 

Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, México, Peru, Uruguai, Venezuela, República 

Dominicana, Panamá.
285

 O movimento no site é frenético. Em 2006 foram celebradas 

13,8 milhões de transações no valor de US$ 1,1 bilhão, representando um aumento de 

82% em relação ao ano anterior. Há mais de 1 milhão de artigos diversos à venda, que 

vão de meros alfinetes a iates luxuosos. Todos os meses são registradas 1,4 milhão de 

transações, envolvendo 800.000 compradores e 270.000 vendedores. O cadastro do site 

conta com 18 milhões de internautas registrados.
286
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 Um dos fatores primordiais para o sucesso do MercadoLivre foi seu maciço 

investimento em publicidade. Segundo Stelleo Tolda, presidente do site na América 

Latina, “o desafio do pequeno vendedor é aparecer na rede. Estamos entre os cinco 

maiores anunciantes da internet no Brasil e compramos mais de 100 mil palavras por 

mês para links patrocinados em sites como Google e Yahoo
287

.” 

 Demonstrada toda a pujança do MercadoLivre, que alguns consideram como 

detentor do monopólio do leilão virtual no Brasil, faz-se necessário demonstrar como é 

o funcionamento das atividades no site. Inicialmente, antes de comprar ou vender, o 

usuário deve cadastrar-se no site. O procedimento é simples. Basta inserir dados básicos 

como o nome, telefone, Estado e cidade de domicílio, e escolher um login e uma senha. 

Interessante a guia em que se pergunta ao usuário se ele autoriza o envio de mensagens 

publicitárias do site. O envio não autorizado caracterizaria a prática abusiva do spam. 

 Após a entrada dos dados, o usuário se depara com um contrato de adesão
288

, 

em que lhe é apresentada a política do site. De acordo com o contrato, o site seria 

apenas um mediador, “possibilitando aos usuários travarem conhecimento uns dos 

outros e permitindo que eles negociem entre si diretamente, sem sua intervenção na 

finalização dos negócios.” Consta como objeto do contrato “ofertar ao Usuário um 

espaço para que anuncie à venda produtos ou serviços dos quais tenha a faculdade de 

vender e/ou adquirir de outros usuários bens ou serviços por eles anunciados.” 

O contrato exige que o usuário seja dotado de capacidade de exercício de 

direitos. No entanto, dada a simplicidade do cadastro, que sequer solicita o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou da Carteira de Identidade (CI), torna-

se impossível a verificação dos dados, nada impedindo que uma criança se cadastre. 

Além disso, há uma cláusula em destaque que dispõe o seguinte: “MercadoLivre não 

se responsabiliza pela correção dos Dados Pessoais inseridos por seus usuários. Os 

usuários garantem e respondem, em qualquer caso, pela veracidade, exatidão e 

autenticidade dos Dados Pessoais cadastrados.”(Grifo no original) Entretanto, 

pergunta-se: caso um usuário lese outro, e em seu cadastro tenham sido inseridos dados 

falsos, que impossibilitem sua qualificação para uma demanda judicial, o lesado quedar-

se-á desamparado, sem ter a quem recorrer? Não poderia ele acionar judicialmente o 

                                                 
287

 FALEIROS, Marina. Site de vendas já movimenta R$ 1,3 bi por ano: cerca de 10 mil pessoas ganham 

a vida no país com os negócios feitos no bazar virtual Mercado Livre. Estadao.com.br, São Paulo, SP, 05 

de jun. 2006. Disponível em: < http://www.link.estadao.com.br/index.cfm?id_conteudo=7641>. Acesso 

em: 18 de outubro de 2007. 
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 Contrato disponível no Anexo A deste trabalho monográfico. 
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MercadoLivre, sendo essa cláusula abusiva? Essas perguntas serão respondidas no item 

próprio.   

 Confirmando que o site não é apenas uma simples lista de classificados, a 

cláusula 5.1, Anúncios e ofertas, dispõe o seguinte: “Nenhuma descrição poderá 

conter dados pessoais, ou que permitam estabelecer contato pessoal, tais como, 

mas não se limitando a: números de telefone, e-mails, endereços e páginas da 

internet que contenham os dados mencionados anteriormente, salvo o estipulado 

especificamente para as categorias : Carros, Motos e Outros Veículos, Imóveis e 

Serviços.” (Grifo no original) Isso demonstra claramente seu papel de intermediador. A 

inclusão de dados pessoais que permitissem o estabelecimento de contato pessoal entre 

as partes possibilitaria que se efetuassem transações de produtos anunciados sem o 

pagamento da comissão exigida. 

 A cláusula 5.2 do contrato elenca uma série de produtos cuja comercialização é 

proibida no site
289

. Trata-se de medida extremamente necessária para que o site sirva 

para a prática de atos ilícitos. No entanto, o MercadoLivre busca eximir-se de qualquer 

responsabildade caso um produto listado seja transacionado com sua intermediação:  

 

É responsabilidade exclusiva do Usuário Vendedor velar pela legalidade da 

venda de seus produtos e serviços e o MercadoLivre não assume nenhuma 

responsabilidade pela existência deles no site ou por negociações que não 
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 “Fica expressamente proibida a venda de armas de fogo, narcóticos, tóxicos e qualquer sorte de drogas 

ilegais, bem como medicamentos e qualquer tipo de drogas em geral ou produtos aos quais se atribua 

efeitos terapêuticos de qualquer natureza, propriedade roubada, órgãos humanos, animais, no todo ou em 

parte, afora os constantes de rol enunciativo publicado em Produtos Proibidos, moedas e cédulas 

falsificadas, produtos de contrabando, produtos falsificados ou adulterados, pólvora ou material 

explosivo, ações de empresas negociadas em Bolsa de Valores, bilhetes de loteria, listas de correio ou 

bases de dados pessoais, serviços e/ou produtos relacionados a prostituição ou similares, material 

pornográfico, obsceno ou contrário a moral e os bons costumes (salvo os produtos que forem cadastrados 

na categoria Adultos), quaisquer produtos cuja venda é expressamente proibida pelas leis vigentes, 

cigarros e outros produtos derivados do tabaco e/ou que façam apologia do hábito de fumar, produtos que 

promovam a violência e ou a discriminação baseada em questões de raça, sexo, religião, nacionalidade, 

orientação sexual ou de qualquer outro tipo. Também está proibida a venda de CDs que contenham 

música em formato MP3, quando a mesma não está expressamente autorizada pelo artista ou gravadora 

proprietária dos direitos autorais, ou infrinja alguma legislação. Também não podem ser cadastrados 

produtos que violem leis de restrição à pirataria de informática, de proteção de software, direitos do autor, 

patentes, marcas, modelos e desenhos industriais, nem software para OEM (entende-se como software 

para OEM, a versão especial do software pré-instalada no disco rígido de computadores pessoais no 

momento da fabricação, ou quando este for agrupado ao hardware do computador), NFR, cópias e/ou 

arquivos de backup, licença, programas acadêmicos e/ou desenvolvidos para alguma entidade 

educacional, ou segredos industriais, ou produtos que exijam do Usuário Vendedor direito de venda, ou 

que somente podem ser vendidos com participação ou autorização de terceiros, e bens embargados ou 

afetados por alguma restrição de qualquer espécie quanto ao seu uso, exploração ou transferência de 

domínio ou posse. Fica proibida, ainda, a venda de aparelhos ativos, eletroestimuladores, para utilização 

em educação física, embelezamento e correção estética, que não estejam devidamente registrados perante 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.” 
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cumpram com as restrições descritas nos Termos e Condições Gerais. Para 

obter mais informações sobre produtos e serviços proibidos consulte as 

Políticas sobre publicação de produtos e serviços no MercadoLivre.   

   

 Sendo o MercadoLivre não uma lista de classificados, mas um intermediador, 

que tem a obrigação de conhecer o produto transacionado, não seria ele co-responsável 

pela comercialização de produtos ilícitos?  

 Na cláusula 5.3, Proteção à propriedade intelectual, o site ratifica seu interesse 

em defender a propriedade intelectual e industrial ou qualquer sorte de direito de 

terceiros. Compromete-se a repassar ao lesado as informações dos usuários infratores. 

No entanto, não assume qualquer responsabilidade pela violação efetivada em seu site. 

 Na cláusula 6ª, Privacidade da informação, o site assume a responsabilidade de 

preservar o acesso aos dados cadastrais dos usuários, ressalvada, contudo, a hipótese de 

violação a seu sistema “por parte de terceiros que utilizem as redes públicas ou a 

internet, subvertendo os sistemas de segurança para acessar as informações de 

Usuários.” E se o usuário sofrer danos com tal violação? Estaria o Mercado Livre isento 

de responsabilidade? 

 Estabelece a cláusula 7ª as obrigações dos usuários. É dever do usuário 

comprador honrar seu lance, salvo se a transação violar a lei ou a o contrato com o site. 

A oferta de compra é irrevogável.  O usuário vendedor compromete-se a contatar o 

comprador, sendo que apenas nos seguintes casos a venda poderá se dar por cancelada: 

“se não houve acordo sobre a forma de pagamento ou prazo de entrega; se não foi 

possível verificar a verdadeira identidade ou as informações do Usuário comprador; se 

houve evidente erro de digitação ao cadastrar preço ou quantidade do produto 

anunciado.” Dessa forma, o Mercado Livre busca resguardar o seu direito de receber a 

comissão que lhe é devida, evitando o fraudes. Em termos destacados, assim dispõe o 

contrato: “Quando uma negociação se concretizar, o Usuário Vendedor deverá 

pagar comissão equivalente a uma porcentagem sobre a venda ao MercadoLivre. 

Tal comissão deverá ser paga também nos casos em que a negociação não se 

concretizar por responsabilidade do Usuário Vendedor.” (Grifo no original)  

 Em caso de ações judiciais envolvendo produtos comercializados por seu 

intermédio, está previsto no contrato que o MercadoLivre denunciará a lide ao 

vendedor, prevendo a cláusula 7.2 o que se segue: 

[...] Em virtude de MercadoLivre ser uma espécie de ponto de encontro 

entre o comprador e o vendedor, e por não participar das transações que se 

realizam entre os mesmos, a responsabilidade por todas as obrigações, sejam 
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elas fiscais, trabalhistas, consumeristas ou de qualquer outra natureza, 

decorrentes das transações originadas no espaço virtual do site serão 

exclusivamente do Usuário Vendedor. Em caso de interpelação judicial que 

tenha como Réu o MercadoLivre, cujos fatos fundem-se em ações do 

usuário vendedor, este será chamado ao processo devendo arcar com todos os 

ônus que daí decorram, nos termos do artigo 70, III do Código de Processo 

Civil. Em virtude desta característica do site, também não pode obrigar o 

Usuário Vendedor a honrar sua obrigação ou completar a negociação.[...] 

(Grifos no original) 

  

 Complementando essa cláusula, o item 17 – Indenização – determina que:  
 

O Usuário indenizará MercadoLivre, suas filiais, empresas controladas ou 

controlantes, diretores, administradores, colaboradores, representantes e 

empregados por qualquer demanda promovida por outros usuários ou 

terceiros decorrentes de suas atividades no site ou por seu descumprimento 

dos Termos e Condições Gerais de Uso e demais políticas do 

MercadoLivre, ou pela violação de qualquer lei ou direitos de terceiros, 

incluindo honorários de advogados. (Grifos no original) 

 

 Na cláusula 10ª, que estipula as sanções, o MercadoLivre compromete-se a 

advertir ou suspender o usuário, cancelar sua conta, e até iniciar as ações legais cabíveis 

se:  

a) o Usuário não cumprir qualquer dispositivo destes Termos e Condições 

Gerais e demais políticas do MercadoLivre; b)se descumprir com seus 

deveres de Usuário; c) se praticar atos fraudulentos ou dolosos; d) se não 

puder ser verificada a identidade do Usuário ou qualquer informação 

fornecida por ele esteja incorreta; e) se MercadoLivre entender que os 

anúncios ou qualquer atitude do Usuário haja causado algum dano a terceiros 

ou ao próprio MercadoLivre ou tenha a potencialidade de assim o fazer.”  

 

Resta saber se esse é a responsabilidade do site limita-se a essas simples sanções. 

 A cláusula 11, que trata das responsabilidades, sem dúvidas é a mais extensa de 

todas. Trata-se de uma verdadeira cláusula de não indenizar. Nela, o MercadoLivre 

exime-se de qualquer responsabilidade decorrente das transações celebradas através do 

site, deixando o risco por conta exclusivamente do usuário: 

[...] MercadoLivre não se responsabiliza pela existência, quantidade, 

qualidade, estado, integridade ou legitimidade dos produtos oferecidos, 

adquiridos ou alienados pelos Usuários, assim como pela capacidade para 

contratar dos Usuários ou pela veracidade dos Dados Pessoais por eles 

inseridos em seus cadastros. MercadoLivre não outorga garantia por 

vícios ocultos ou aparentes nas negociações entre os Usuários. Cada 

Usuário conhece e aceita ser o único responsável pelos produtos que 

anuncia ou pelas ofertas que realiza. 

MercadoLivre não será responsável pelo efetivo cumprimento das 

obrigações assumidas pelos Usuários. O Usuário reconhece e aceita que ao 

realizar negociações com outros Usuários ou terceiros faz por sua conta e 

risco. Em nenhum caso MercadoLivre será responsável pelo lucro 

cessante ou por qualquer outro dano e/ou prejuízo que o Usuário possa 

sofrer devido às negociações realizadas ou não realizadas através do 

MercadoLivre. [...] (Grifos no original) 
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 Continuando na cláusula 12, o site aduz não ter qualquer controle sobre os 

anúncios veiculados, os produtos comercializados ou os cadastros de usuários: 

 

O Usuário manifesta ciência de que MercadoLivre não é parte de nenhuma 

transação, nem possui controle algum sobre a qualidade, segurança ou 

legalidade dos produtos anunciados, sobre a veracidade ou exatidão dos 

anúncios, e sobre a capacidade dos usuários para negociar. MercadoLivre 

não pode assegurar o êxito de qualquer transação, tampouco verificar a 

identidade ou os dados pessoais dos usuários. MercadoLivre não garante a 

veracidade da publicação de terceiros que apareça em seu site e não será 

responsável pela correspondência ou contratos que o Usuário realize com 

terceiros. (Grifos no original) 

  

Em mais uma cláusula de não indenizar, o MercadoLivre afirma não ter qualquer 

responsabilidade em caso de falhas técnicas que prejudiquem de alguma forma o 

usuário, ainda que seja atacado por vírus oriundo do próprio site ou o sistema fique fora 

do ar:  

MercadoLivre não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda 

no equipamento do Usuário causada por falhas no sistema, no servidor ou na 

internet. MercadoLivre também não será responsável por qualquer vírus que 

possa atacar o equipamento do Usuário em decorrência do acesso, utilização 

ou navegação no site na internet ou como conseqüência da transferência de 

dados, arquivos, imagens, textos ou áudio contidos no mesmo. Os Usuários 

não poderão atribuir ao MercadoLivre nenhuma responsabilidade nem exigir 

o pagamento por lucro cessante em virtude de prejuízos resultantes de 

dificuldades técnicas ou falhas nos sistemas ou na internet. MercadoLivre 

não garante o acesso e uso contínuo ou sem interrupções de seu site. 

Eventualmente, o sistema poderá não estar disponível por motivos técnicos 

ou falhas da internet, ou por qualquer outra circunstância alheia ao 

MercadoLivre. (grifo no original)   

 

 Resta saber se essas cláusulas de não indenizar preenchem seus requisitos de 

validade, ou não passam cláusulas abusivas.   

 A cláusula 14ª, que trata das tarifas e faturamento, também é de importância 

fulcral para esse estudo. A forma de arrecadação do site é a seguinte: o usuário que 

deseje oferecer um produto através do site deve pagar-lhe uma tarifa de anúncio. Caso 

prefira um anúncio destacado, deverá pagar um adicional. Se as cobranças parassem por 

aí, o site poderia ser considerado uma mera lista de classificados. Mas ainda há a 

cobrança de uma comissão sobre o valor da venda, o que caracteriza seu papel de 

intermediador e lhe confere maiores responsabilidades. Em caracteres destacados, o 

contrato prevê que: “O Usuário concorda em pagar ao MercadoLivre os valores 

correspondentes pelas tarifas de anúncio de duração normal ou estendida, 

comissões ou taxas de destaque, ou por qualquer outro serviço prestado pelo 

MercadoLivre em que haja uma tarifa estabelecida.” (Grifo no original) 
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 O site conta com um sistema de qualificações que é bastante interessante para 

garantir a segurança dos usuários. A cada transação realizada, tanto o vendedor quanto o 

comprador qualificam um ao outro, informando se a experiência foi positiva, negativa 

ou neutra e redigindo um comentário. O MercadoLivre informa que, ao mesmo tempo 

que não tem obrigação de confirmar a veracidade dos comentários, reserva-se ao direito 

“de excluir os Usuários que recebam comentários negativos provenientes de fontes 

distintas.” Não se pode negar que seria muito mais interessante se o site tivesse uma 

política de examinar atentamente os comentários dos usuários, inclusive entrando em 

contato com os mesmos para aferir sua veracidade. A idoneidade dos usuários é 

fundamental para a segurança das negociações e o sucesso de qualquer site de leilão 

eletrônico. 

 A derradeira cláusula 19 – Legislação aplicável e foro de eleição –  preceitua 

que o contrato é regido pelas leis brasileiras e que em caso de demanda judicial, o foro 

competente seria o da Comarca de São Paulo. Vale lembrar que de acordo com o CDC, 

as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos ou serviços pode ser proposta 

no foro do domicílio do consumidor
290

.  Da mesma forma, caso o consumidor seja réu, a 

ação também deve ser proposta em seu domicílio, de modo a facilitar-lhe a defesa. 

 

 

5.2.3 Os limites da responsabilidade civil dos sites de leilão eletrônico 

 

 

 O ponto de partida para a análise da responsabilidade civil dos sites de leilão 

eletrônico é discernir se eles podem ou não ser equiparados a um serviço de 

classificados. A partir da análise do contrato de adesão ao site MercadoLivre.com – 

paradigma de leilão eletrônico no Brasil - efetuada no item 5.2.2, resta evidente que a 

sua proposta de serviços vai muito além.  

                                                 
290

 Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do 

disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser 

proposta no domicílio do autor. [...] (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a 

proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 2007.) 
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 A função de uma lista de classificados é meramente por em contato um sujeito 

que oferece um bem ou serviço com outro que deseja adquiri-los. Tradicionalmente, 

esse serviço é disponibilizado pelos jornais, mas também podem ser acessados em sites, 

como o classificados.com.br ou o vivastreet.com.br. Encontrado o produto desejado, o 

consumidor contata diretamente o fornecedor, e, caso a transação seja bem sucedida, 

não há obrigação de pagar comissão à lista de classificados. A remuneração pelos seus 

serviços se dá diretamente, através do pagamento de uma taxa de publicação ou 

destaque do anúncio, ou indiretamente, pela cessão de espaço para anúncios 

publicitários de terceiros. A simplicidade do serviço é patente. Não há qualquer ranking 

de usuários ou classificação de acordo com a avaliação dos consumidores.  

 O site de leilão eletrônico, por outro lado, cria toda a impressão de que se está 

num ambiente seguro, com forte presença do administrador do serviço. Logo na página 

principal do MercadoLivre.com há um banner com os dizeres “Por que o MercadoLivre 

é seguro?” Os vendedores são classificados de acordo com as qualificações dos 

compradores, ganhando estrelas quando recebem avaliações positivas. Há um espaço 

para que os usuários postem comentários a respeito de seus parceiros de negociação. O 

MercadoLivre.com oferece até um “Programa de Proteção ao Comprador”, que promete 

o ressarcimento do valor pago caso não receba a mercadoria. Ademais, a cada transação 

efetuada, o site cobra uma comissão do vendedor. Patrícia Peck atentou para essa 

diferença, dispondo que 

 

[...] Alguns sites cobram comissão por disponibilizar essa interface; outros 

preferem apenas lucrar com o volume de visitas a suas páginas, tirando seu 

faturamento de eventuais anunciantes. Neste último caso, o site se assemelha 

mais a uma vitrina de anúncios classificados, não pesando sobre a empresa 

nenhuma responsabilidade quanto à qualidade dos produtos transacionados. 

O primeiro caso é mais complicado: se o site cobra comissão, age como um 

leiloeiro – nesse caso, teria, em princípio, de avalizar todos os produtos 

negociados (o que, devido ao volume gerado pela Internet, é bastante 

complicado)
291

. 

  

 

 Devido a essa sistemática de funcionamento do site de leilão eletrônico, que cria 

uma aura de segurança em torno de si, atraindo com isso mais usuários, que, por sua 

vez, lhe pagam comissão por cada venda efetuada, entende-se que os limites de sua 

responsabilidade são muito mais elásticos que os de uma lista de classificados. Isso 

porque ele adquire a feição de um intermediário e, como reza o brocardo, quem aufere 

os lucros suporta os prejuízos.  Nesse sentido se pronuncia Manoel Pereira dos Santos: 
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 PECK. Op. cit., p. 100. 
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Quando o site atua como mera seção de classificados, argumenta-se que a 

responsabilidade do provedor deveria ser afastada porquanto não haveria o 

dever de fiscalização pelos anúncios disponibilizados na página de Internet. 

Contudo, se o site recebe comissão sobre os negócios realizados, a 

responsabilidade do provedor pode ser reconhecida.  

Como se verifica, a solução dependerá evidentemente do modelo de negócio 

implementado uma vez que a expressão “site de facilitadores ou 

intermediários” engloba paradigmas distintos
292

. [...] 

  

 O V Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, realizado no ano 2000, 

aprovou por unanimidade uma moção a respeito da responsabilidade do provedor de 

acesso à internet pelos produtos que anuncia: “O Provedor de Internet quando participa, 

por qualquer meio, diretamente das atividades previstas no art. 3º. do CDC é 

considerado solidariamente responsável nos termos do Código de Defesa do 

Consumidor pelo produto ou serviço que anuncia
293

.” Logo, se ao assumir o provedor 

uma função de intermediador – prestador de serviços, considerado fornecedor nos 

termos do art. 3º do CDC - sua responsabilidade será solidária, analogicamente assim 

também o será no caso dos sites de leilão eletrônico.  

 Diante do exposto, os sites de leilão eletrônico prestam serviços tanto em relação 

aos usuários vendedores, que anunciam os produtos e pagam-lhe comissão, quanto aos 

usuários consumidores, que compram os produtos anunciados, muitas vezes atraídos 

pela confiança gerada pelo site, afinal pressupõe-se que o intermediador conheça o 

produto anunciado e a idoneidade de seu vendedor. A caracterização como prestador de 

serviços também em relação ao usuário consumidor faz com que o site de leilão 

eletrônico subsuma-se à categoria de fornecedor, com todos os ônus que isso importa, 

principalmente a responsabilidade solidária, junto com vendedor, pelos danos causados 

aos consumidores em transações por ele intermediadas. Patrícia Peck compreende a 

situação com bastante clareza, aduzindo que 

[...] Se um consumidor for lesado em um site desse tipo [leilão eletrônico], o 

ônus de compensá-lo deve ficar com a empresa que fez a intermediação, no 

caso, o site. Isso obrigará os sites que quiserem cobrar comissões a conhecer 

as mercadorias negociadas, trazendo credibilidade para o próprio site, pois o 

consumidor se sentirá seguro quando realizar uma compra. [...] É muito 

melhor que um site se caracterize como um e-market, uma feira livre virtual 
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 SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Responsabilidade civil dos provedores de conteúdo pelas transações 

comerciais eletrônicas. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; SILVA, Regina Beatriz Tavares da (Coords.) 

Responsabilidade civil na internet e nos demais meios de comunicação. São Paulo: Saraiva, 2007. 
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de troca de mercadorias, do que como um site de leilão, devido ao nível de 

responsabilidade jurídica que sobre este último recai
294

. 

 

 A problemática a respeito da responsabilidade civil dos sites de leilão eletrônico 

é bastante recente, visto que esse serviço conta com menos de dez anos de atuação no 

Brasil. Os estudos doutrinários sobre o tema são poucos e a jurisprudência não se 

consolidou firmemente. No entanto, tudo indica que a questão irá se pacificar no sentido 

de considerar-se o site de leilão eletrônico como um intermediário, fornecedor de 

serviços, e conseqüentemente, responsável solidário, conforme o parágrafo único do art. 

7º e o caput do art. 18, ambos do CDC
295

 pelos vícios dos produtos ou serviços. Isso 

implica que várias das cláusulas constantes no contrato de adesão proposto pelo 

MercadoLivre são nulas, senão vejamos.  

Como visto no item anterior, a cláusula 3ª, que trata do cadastro dos usuários, 

determina que o MercadoLivre não se responsabiliza pela correção dos Dados Pessoais 

inseridos por seus usuários. Caso os dados do vendedor estejam incorretos, dada a 

solidariedade passiva, a pessoa lesada poderia acionar exclusivamente o site para 

responder à ação judicial.  

  A cláusula 6ª, em que o MercadoLivre exime-se da responsabilidade perante os 

usuários em caso de ataque de bandidos virtuais, que se apossem de suas informações 

armazenadas no site. Já a cláusula 12 exclui sua responsabilidade no caso de danos 

sofridos pelo usuário devidos a “falhas no sistema”, que incluem a contaminação do 

usuário por vírus quando da navegação no site. Esses dispositivos são claramente 

abusivos, pois buscam retirar do consumidor um direito que é inerente à natureza do 

negócio. Tanto os usuários compradores quanto os vendedores, ao disponibilizarem 

seus dados pessoais ao MercadoLivre, esperam que este os mantenham em sigilo, 

protegidos de qualquer ataque, principalmente dos perpetrados por crackers. Da mesma 

forma, o site tem que garantir a higidez de seu funcionamento, cuidando para que suas 

páginas não sejam celeiros de vírus. Essa falta de segurança, ocasionando danos ao 
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 PECK. Op. cit., p. 100-101. 
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Art. 7° [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se 

destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as 

indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

(BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 

providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 
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consumidor, pode ser considerada um defeito na prestação do serviço, 

responsabilizando-se objetivamente o site, nos termos do art. 14 do CDC
296

. 

 As cláusulas 11 e 12 provavelmente são as mais questionadas pelos 

consumidores e até por terceiros, pois excluem a responsabilidade do site pela 

“existência, quantidade, qualidade, estado, integridade ou legitimidade dos produtos 

oferecidos, adquiridos ou alienados pelos Usuários, assim como pela capacidade para 

contratar dos Usuários ou pela veracidade dos Dados Pessoais por eles inseridos em 

seus cadastros”, nem pelo cumprimento das obrigações assumidas pelos usuários. É o 

caso do consumidor que compra produto anunciado e não recebe a mercadoria, ou, 

quando recebe, percebe ser um produto diverso, falsificado, ou defeituoso. Como 

intermediário na cadeia de fornecimento do produto, exsurge sua responsabilidade 

solidária por todo e qualquer vício que o bem apresente e pelo cumprimento da 

obrigação do usuário vendedor, que é entregar a mercadoria. Do mesmo modo, é 

responsável solidário, no caso de comercialização de produtos falsificados, perante o 

detentor da marca lesada. 

 Partindo-se da premissa de que todas as cláusulas do contrato de adesão do 

MercadoLivre fossem válidas, o consumidor poderia achar-se na seguinte situação: 

Tício, navegando pelo site, decide comprar uma máquina fotográfica. Dá o lance 

vencedor e leva o leilão. É o começo de seus problemas: um cracker invadira o site, 

tendo acesso a suas informações cadastrais. O mesmo cracker implantou um vírus no 

site, contaminando o computador de Tício. Para piorar, o vendedor sequer postou a 

mercadoria e desapareceu do MercadoLivre. Tentando contatá-lo, Tício recorre à 

gerência do site, que lhe fornece os dados do vendedor, que, no entanto, eram falsos. O 

pobre Tício está com o nome sujo na praça, pois, de posse de seus dados o cracker 

falsificou sua carteira de identidade e CPF para aplicar golpes no comércio. O conteúdo 

do HD, incluindo centenas de arquivos pessoais e profissionais, de valor inestimável, foi 

apagado pelo vírus. O valor pago pela máquina fotográfica tornou-se irrecuperável, pois 
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 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando 
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razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. (BRASIL. Lei 8.078, de 11 de 

setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em:  
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sequer pode ajuizar uma ação contra o vendedor, pois seus dados cadastrais eram todos 

falsos. Não poderia ele acionar judicialmente o MercadoLivre, pois este, apesar de ter 

conferido uma aura de respeitabilidade em torno do vendedor através de “estrelinhas” e 

lucrado com as comissões referente às vendas das mercadorias, estabelecera em contrato 

- aceito por Tício através de um simples clique no mouse, diga-se de passagem - que em 

nenhuma daquelas hipóteses poderia ser responsabilizado. É justo que Tício suporte 

todo esse prejuízo? A resposta é não. 

 

5.2.3.1 O posicionamento jurisprudencial acerca do tema  

  

A jurisprudência a respeito da responsabilidade dos sites de leilão eletrônico 

ainda não se consolidou. Há posicionamentos a favor de sua responsabilidade solidária 

com o vendedor para reparar o prejuízo do consumidor, mas também existem decisões 

excluindo sua responsabilidade. A questão só estará consolidada quando os tribunais 

superiores firmarem posição acerca do tema. 

 Uma das primeiras decisões em ação judicial movida contra sites de leilão 

eletrônico foi proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em fevereiro de 2004. 

Referes-se a um problema bastante corriqueiro: o consumidor adquiriu um telefone 

celular através de um site de leilão eletrônico – ebazar.com.br – e não recebeu a 

mercadoria. Em sua defesa, o site alegou que apenas disponibilizaria um espaço para 

anúncios e que não seria parte no contrato de compra e venda celebrado, tendo atuado 

como simples intermediadora, não devendo ser responsabilizada solidariamente pelos 

atos do vendedor. O juízo de primeiro grau não acolheu tal argumentação, entendendo 

que sua participação ativa como intermediador faria com que o site se enquadrasse 

como fornecedor de serviços, nos termos do §2º do art. 3º do CDC
297

, e não como uma 

mera fonte de classificados, advindo daí sua responsabilidade solidária. A sentença 
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 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 

como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
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também considerou nulas as cláusulas não indenizar constantes no contrato de adesão 

que eximiriam o site de qualquer responsabilidade pelos produtos anunciados. 

Em grau de recurso, a Turma Recursal manteve a sentença a quo, conforme 

ementa abaixo transcrita: 

CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO 

CELULAR VIA INTERNET. NÃO ENTREGA DE MERCADORIA. 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. SOLIDARIEDADE PASSIVA 

DO SITE QUE DISPONIBILIZA A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E 

RECEBE UMA COMISSÃO DO VENDEDOR/ANUNCIANTE, QUANDO 

CONCRETIZADO O NEGÓCIO.  

1. Doutrina. “Os contratos de fornecimento de produtos ou de prestação de 

serviços, dos quais constituem exemplo aqueles celebrados entre 

provedores de acesso à internet e os seus clientes, encontram-se sujeitos, 

[...] às mesmas proteções ordinariamente dirigidas à tutela dos 

consumidores, em relação à eventual aquisição de bens no mundo real. 

[...] Não se pode olvidar que os contratos realizados pela internet são 

contratos de adesão, daí porque as limitações na interpretação de tal 

espécie de contrato são, evidentemente, aplicáveis. Por isso é que devem 

ser consideradas nulas todas as disposições que alterem o equilíbrio 

contratual das partes, ou que liberem unilateralmente as partes de suas 

obrigações legais, como é o caso das cláusulas de não indenizar”. (Vitor 

Fernandes Gonçalves, A Responsabilidade Civil na Internet, R. Dout. 

Jurisp. TJDF 65, pág. 86). 

2. O serviço prestado pela ré, de apresentar o produto ao consumidor e 

intermediar negócio jurídico por meio de seu site e receber comissão 

quando o negócio se aperfeiçoa, enquadra-se nas normas do Código de 

Defesa do Consumidor (art. 3º, §2º, da Lei 8.078/90). 

3. É de se destacar que a recorrente não figura como mera fonte de 

classificados, e sim participa da compra e venda como intermediadora, 

havendo assim solidariedade passiva entre a recorrente e o anunciante, 

nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do 

Consumidor. 

4. Merece confirmação a sentença que condenou a intermediadora a 

indenizar consumidor pelo não recebimento de produto adquirido 

(aparelho de telefone celular) em site de internet de responsabilidade 

daquela (intermediadora), aqui Recorrente. 

5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
298

.  
 

No mesmo sentido a recente decisão da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul em caso similar: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA 

DE APARELHO DE FAX VIA INTERNET. NÃO-ENTREGA DE 

MERCADORIA. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. LEGITIMIDADE DO SITE 

QUE DISPONIBILIZA A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E RECEBE 

UMA COMISSÃO DO ANUNCIANTE, QUANDO CONCRETIZADO O 

NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA.  

1. O réu, na qualidade de mantenedor do meio eletrônico em que se 

consumou o contrato de compra e venda, é parte legítima para responder 
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pelos termos da avença, mormente, no presente caso, em que recebe 

comissão sobre as vendas concretizadas.  

2. O serviço prestado pela ré, de apresentar o produto ao consumidor e 

intermediar negócio jurídico, recebendo comissão pela concretização do 

contrato, enquadra-se nas normas do código de defesa do consumidor (art. 3º, 

§2º, da lei 8078/90).  

3. Merece confirmação sentença que condenou a intermediadora a indenizar 

consumidor pelo não-recebimento de produto adquirido em site de internet de 

responsabilidade daquela. Rejeitada a preliminar, apelação desprovida. 

Unânime
299

. 
 

Em recente julgado, a Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do 

Estado de Sergipe também acolheu esse entendimento. O caso refere-se à aquisição por 

parte da consumidora de um aparelho de ar-condicionado através do site 

MercadoLivre.com. Ao receber o produto, constatou haver sido vítima de um engodo, 

pois o aparelho sequer possuía compressor, fundamental para o seu funcionamento. 

Então acionou judicialmente o vendedor, que foi revel, e o site. Eis a ementa do 

decisum: 

CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AR CONDICIONADO 

ATRAVÉS DA INTERNET. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. 

PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SITE E DE 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. 

RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA 

DESEMBOLSADA E DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. DANO MORAL. 

INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.  

1- Conforme já decidiu o TJ/DF(ACJ 2003.03.1.014088-5) e o TJ/RS 

(Apelação Cível nº. 70016093080), o serviço prestado pela Recorrente 

de apresentar o produto ao consumidor, intermediando a realização de 

negócio jurídico, por meio de seu site, e recebendo comissão quando o 

negócio se aperfeiçoa, enquadra-se nas normas do Código de Defesa do 

Consumidor(art. 3º., §2º., da Lei nº. 8.078/90), aplicando-se, na espécie, 

o art. 7º., parágrafo único, do CDC, vez que não figura como mera fonte 

de classificados, e sim participa da compra e venda como 

intermediadora, havendo, assim, solidariedade com o anunciante. 1.1 - 

Portanto, na qualidade de mantenedor do meio eletrônico em que se 

consumou o contrato de compra e venda, é parte legítima para responder 

pelos termos da avença, razão pela qual se rejeita a preliminar de 

ilegitimidade passiva.  

2- A prefacial de impossibilidade jurídica do pedido também não merece 

acolhida, porquanto não há nenhuma vedação no ordenamento jurídico 

brasileiro às pretensões ostentadas pela Recorrida.  

3- Considerando que a Recorrida recebeu produto diverso do adquirido no 

site, merece acolhida o pedido de resolução da avença e de restituição da 

quantia paga, formulados em face do vendedor e da Recorrente, 

responsáveis solidários. 3.1 - A Recorrida, por seu turno, em face da 

rescisão contratual, deverá devolver o produto recebido.  

4- Quanto ao dano moral, inocorre na espécie, vez que existiu apenas 

inadimplemento contratual, o que, por si só, não gera dano moral, sendo 

a sentença reformada nesta parte.  
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5- Recurso conhecido e parcialmente provido
300

. 

 

Outro julgado, desta vez 1ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis 

do Estado do Rio Grande do Sul, aborda a existência de fraude perpetrada por um 

anunciante. Como na situação anterior, após o recebimento do preço, ele não enviava a 

mercadoria. No entanto, este caso apresenta um diferencial: com o intuito de atrair ainda 

mais vítimas, o anunciante estelionatário aparentemente clonou o selo de “vendedor 

certificado” disponibilizado pelo MercadoLivre. Os julgadores confirmaram a sentença 

de primeiro grau, entendendo que, ao permitir que um golpista se utilizasse da estrutura 

do site para lesar consumidores, restariam claros a responsabilidade e o dever de 

indenizar do MercadoLivre. O decisum enfatiza ainda a imagem de confiança gerada 

pelo site através dos selos de vendedor certificado. Eis a ementa do julgado: 

 

COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO 

ENTREGUE. DANO MATERIAL. FRAUDE QUANTO À VENDA DO 

PRODUTO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO 

INTERMEDIÁRIO POR MANTER EM SITE CADASTRO DE 

VENDEDOR CERTIFICADO, PASSANDO A IMAGEM DE QUE 

GARANTIA OS NEGÓCIOS POR ESTE REALIZADOS. 

Embora atue a demandada Mercado Livre como mera intermediadora de 

negócios, possibilitando a aproximação entre compradores e vendedores que 

ali anunciam seus produtos, no caso concreto se verifica a culpa da 

intermediária por possibilitar a veiculação de selo de vendedor certificado em 

favor de estelionatário que, valendo-se de empresa inexistente, ali anunciava 

a venda de produtos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 

Recurso improvido
301

. 

 

 Em outro caso, o consumidor ajuizou ação contra o ebazar.com.br e o vendedor 

devido ao não recebimento do produto. A demanda exclusivamente contra o vendedor 

restaria infrutífera, pois seus dados constantes no registro cadastral do site eram falsos, 

impossibilitando a correta identificação do estelionatário. Bastaria que o site verificasse 

a autenticidade do número do CPF do anunciante para descobrir a fraude. Confirmou-se, 

pois, a natureza abusiva da cláusula em que o site dispõe que não se responsabiliza pela 

veracidade dos dados cadastrais dos usuários, condenando-se o ebazar.com.br pela 

deficiência na prestação dos serviços.  Observe-se a ementa: 
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COMPRA E VENDA PELA INTERNET. MERCADORIA NÃO 

ENTREGUE. DANO MATERIAL. FRAUDE QUANTO À VENDA DO 

PRODUTO. ILEGITIMIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO 

INTERMEDIÁRIO POR CHECAR OS DADOS DO FORNECEDOR E 

FAZÊ-LO, NO CASO CONCRETO, DE FORMA INCORRETA. Embora 

atue a demandada como mera intermediária de negócios, possibilitando 

aproximação entre compradores e vendedores que ali anunciam seus 

produtos, no caso concreto, se verifica a culpa da intermediária por certificar 

incorretamente a regularidade de dados cadastrais do anunciante. Sentença 

confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido
302

. 

 

 Ainda que o posicionamento dominante seja no sentido de atribuir 

responsabilidade solidária ao site de leilão eletrônico, há julgados divergentes. Estes 

entendem que a função do site é apenas aproximar compradores e vendedores, 

esgotando aí sua prestação de serviços, sem haver qualquer obrigação posterior 

referente à higidez do objeto da negociação. Em outras palavras, equiparam a atuação 

dos sites de leilão eletrônico a um mero serviço de classificados ou de corretagem, 

como no exemplo a seguir, oriundo da Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível 

do Estado do Paraná: 

 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA E VENDA. 

INTERNET. VENDEDOR. INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE. 

INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA. MERA APROXIMAÇÃO. PEDIDO 

IMPROCEDENTE.  

1. A assertiva do autor no sentido de que a ré tem responsabilidade pelo 

cumprimento dos negócios oriundos do serviço de aproximação 

disponibilizado em seu site na Internet basta para legitimá-la a figurar no 

pólo passivo da demanda.  

2. O serviço prestado pela recorrente consiste em mera intermediação de 

compra e venda, pelo que não tem responsabilidade em caso de inexecução 

do negócio. Recurso conhecido e provido
303

. 

 

 

 O diferencial deste julgado foi equiparar o contrato das partes com o 

MercadoLivre com o contrato de corretagem previsto no Código Civil. Desse modo, o 

site poderia ser responsabilizado por falhas no serviço de aproximação das partes, mas 

não pelo cumprimento da obrigação por elas avençada. Entenderam os julgadores que 

não cabe ao site fiscalizar as ofertas e impedir fraudes. De acordo com a decisão 
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 RIO GRANDE DO SUL. Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis Estado do Rio Grande 

do Sul. Recurso inominado nº. 71000686469, 2ª Turma. Relator: Juiz Clovis Moacyr Mattana Ramos. 03 

ago. 2005. Disponível em: <http://www.tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/ementa.php>. Acesso em 23 de 

novembro de 2007. 
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PARANÁ. Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível. Recurso inominado nº. 2004.1527-3/0. 

Relator: Juiz Vitor Roberto Silva. 24 set. 2004. Disponível em: < http://www.tj.pr.gov.br/csp/turmarec/ 

ListaMovimento1.csp?Processo=2004000152730&DataHora=799590698652 >. Acesso em 23 de 

novembro de 2007. 
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antemencinada, “há, apenas, o dever de, tratando-se de oferta manifestamente ilícita ou 

carente de seriedade, retirá-la imediatamente do site
304

.” 

 Data venia ao entendimento do nobre julgador, trata-se de um equívoco 

equiparar a relação das partes com o MercadoLivre com um contrato de corretagem 

regido pelas normas do Código Civil
305

. De fato, há semelhanças, como a aproximação 

das partes e o pagamento de uma comissão. Todavia, há uma fundamental diferença: o 

desenvolvimento da corretagem tradicional se dá no mundo físico. O corretor aproxima 

as partes, e estas tratam diretamente entre si, face a face. O comprador tem a 

oportunidade de conhecer a mercadoria, verificando sua procedência e qualidade, além 

de poder buscar referências do vendedor. Nos sites de leilão eletrônico, as partes ficam 

muito restringidas ao ambiente do site. Como geralmente se encontram em localidades 

diversas, torna-se impossível a verificação do produto in loco ou um contato pessoal 

com o vendedor. As únicas referências de que dispõe sobre sua idoneidade são as 

veiculadas no site. Logo, faz-se necessário que o provedor do leilão eletrônico tenha 

mais cautelas acerca da seriedade de seus usuários, principalmente dos anunciantes. 

 Devido a essas peculiaridades da transação eletrônica, entendemos lhe sejam 

analogicamente inaplicáveis as normas do contrato de corretagem previsto no Código 

Civil.  

                                                 
304

 Ibidem. 
305

Contrato de corretagem é aquele pelo qual uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de 

prestação de serviços, ou por qualquer relação de dependência, se obriga, mediante remuneração, a 

agenciar negócios para outra, ou fornecer-lhe informações para celebração do contrato. (SILVA 

PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de Direito Civil, vol.III – Contratos, declarações unilaterais de 

vontade, responsabilidade civil. 11. ed. São Paulo: Forense, p.384) 



EVERALDO SOUZA PASSOS FILHO                                                                                         315 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 

 O comércio eletrônico faz ou ainda fará parte da rotina das pessoas, 

independentemente de classe social ou de localização geográfica. As vantagens 

proporcionadas por ele, em especial a imensa variedade de produtos e serviços 

disponíveis, preços reduzidos e a inexistência de barreiras territoriais, permitem que se 

firme e garanta seu espaço paralelamente às transações tradicionais. Entretanto, faz-se 

necessário que o Brasil, a exemplo dos Estados Unidos ou União Européia, regulamente 

a matéria, levando em consideração todas as suas especificidades, sob pena de 

atravancar o desenvolvimento dessa nova e tão lucrativa modalidade comercial. Além 

disso, como não há barreiras geográficas para o comércio eletrônico, seria de bom 

alvitre que os países estabelecessem tratados e convenções internacionais acerca da 

matéria. 

 O leilão eletrônico, modalidade do comércio virtual, tem uma aceitação muito 

boa no Brasil. Apesar de não existir normas regulamentando-o, a doutrina e a 

jurisprudência dão os primeiros passos para estabelecerem um posicionamento firma 

sobre o tema. Atualmente a corrente majoritária entende serem aplicáveis as normas do 

Código de Defesa do Consumidor às relações celebradas pelo consumidor através dos 

sites de leilão virtual – considerado um intermediário, e não uma simples lista de 

classificados – haja vista a sensação de segurança transmitida por eles e a comissão que 

auferem a cada negociação. Destarte, cabe ao site zelar pela idoneidade de seus 

anunciantes e pela higidez dos produtos anunciados, sob pena de ser solidariamente 

responsabilizado com o vendedor. 

 É de fundamental importância que o consumidor não considere o espaço virtual 

uma terra sem lei. Enquanto não sejam positivadas as normas que o regulamentem, a 

doutrina e a jurisprudência devem assumir seu papel de fontes do Direito, conferindo 

efetiva proteção aos consumidores nas transações eletrônicas.  

 



A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SITES DE LEILÃO ELETRÔNICO 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                316 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABSOLUTISMO. In: LAROUSSE cultural, vol. I. São Paulo: Nova Cultural, 1998. 

p.25.) 

 

 

AMORIM, Anadil Abujabra. Competência legislativa para a rotulagem de alimentos 

transgênicos: direito à informação e a lei estadual n. 10.467/99. Disponível em < 

http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/boletins/boletim62000/doutrinas/competenci

a.htm >. Acesso em 13 de julho de 2007. 

 

 

ANDRIGHI, Fátima Nancy. O conceito de consumidor direito e a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. Revista de Direito Renovar, Rio de Janeiro, n. 29, p. 1- 11, 

maio/ago. 2004. 

 

 

BOGO, Kellen Cristina. A história da internet: como tudo começou... Disponível em: 

<http://kplus.cosmo.com.br/materia.asp?co=11&rv=Vivencia>. Acesso em: 19 de 

agosto de 2007. 

 

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. 

 

 

BOINEAU, Jacques; ROUX Jérôme. 200 ans de Code civil. Paris: Adpf, 2004. 

 

 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Conflito de Competência n. 46.747/SP. Relator: 

Ministro Jorge Scartezzini. 08 mar. 2006.  Diário da Justiça 20 mar. 2006, p. 189. 

 

 

_________. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, com redação dada 

pela Emenda Constitucional 01/69. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/ Emc_anterior1988 

/emc01-69.htm >. Acesso em 03 de agosto de 2007. 

 

 

_________. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. 

Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm >. 

Acesso em: 13 de julho de 2007. 

 

 

BRASIL. Decreto-Lei 986, de 21 de outubro de 1969. Institui normas básicas sobre 

alimentos. Disponível em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del0986.htm> . Acesso em: 1º de dezembro de 2007. 

 

 



EVERALDO SOUZA PASSOS FILHO                                                                                         317 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

_________. Decreto-Lei 4.657, de 04 de setembro de 1942. Lei de introdução ao Código 

Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-

Lei/Del4657.htm>. Acesso em 21 de novembro de 2007. 

 

_________. Decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932. Regula a profissão de Leiloeiro 

no território da República. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D21981.htm>. Acesso em: 17 

de outubro de 2007. 

 
 

 

 

_________. Lei 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil. Disponível em                      

<  http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L3071.htm >. Acesso em: 07 de agosto de 

2007. 

 

 

_________. Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano e dá outras providências. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/Leis/L6766orig.htm> . Acesso em: 1º de dezembro de 2007. 
 

 

_________. Lei 7.347, de 24 de julho de 1985. 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 e dá outras 

providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347orig. 

htm>. Acesso em 24 de novembro de 2007. 
 

 

_________. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do 

consumidor e dá outras providências. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm >. Acesso em: 06 de junho de 

2007. 

 

 

_________. Norma MC 004/95, aprovada pela Portaria MC 148/95. Dispõe sobre o uso 

de meios da rede pública de telecomunicações para acesso à internet. Disponível em: < 

http://www.vieiraceneviva.com.br /biblio/legisla/norma004_1995.html >. Acesso em: 

24 de agosto de 2007. 

 

 

_________. Lei delegada nº 4, de 26 de setembro de 1962. Dispõe sôbre a intervenção no 

domínio econômico para assegurar a livre distribuição de produtos necessários ao 

consumo do povo. Disponível em <  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ldl/ldl04.htm >. Acesso em: 07 de agosto de 

2007. 

 

 



A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SITES DE LEILÃO ELETRÔNICO 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                318 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

 

_________. Lei 556, de 25 de junho de 1850. Código Comercial. Disponível em             <  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L0556-1850.htm >. Acesso em: 07 de agosto 

de 2007. 

 

 

_________. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 63981/SP, 4ª Turma. 

Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. 20 nov. 2000. Disponível em: 

<http://www.mp.sp.gov.br/ 

pls/portal/url/ITEM/23E479BB640ACFCEE040A8C02C011EE9>. Acesso em 21 de 

novembro de 2007. 

 

 

_________. Código Penal. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Disponível 

em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 13 

de outubro de 2007. 

 

_________. Projeto de lei 2.644, de 11 de dezembro 1996. Dispõe sobre a elaboração, o 

arquivamento e o uso de documentos eletrônicos. Disponível em: 

<http://www.mundonotarial.org/doc-ele.html>. Acesso em 24 de novembro de 2007. 

 

 

CAMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, vol. I. 13. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

 

 

CANUT, Letícia. Proteção do consumidor no comércio eletrônico: uma questão de 

inteligência coletiva que ultrapassa o direito tradicional. Curitiba: Juruá, 2007. 

 

 

CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional tributário. São Paulo: 

Malheiros, 1999. 

 

 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 6. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. 

 

 

CHAMBERLAIN, Marise M. Cavalcanti. Direitos ou interesses metaindividuais e sua 

classificação. In LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. 

São Paulo: LTr, 2005. 

 

 

CHAVES, Lázaro Curvelo. Neoliberalismo e globalização. Disponível em < 

http://www.culturabrasil.org /neoliberalismoeglobalizacao.htm >. Acesso em 13 de 

julho de 2007. 

 

 

CHRISTINI, Rodrigo Marinho. O conceito de consumidor e a limitação do seu alcance 

para as pessoas jurídicas. Disponível em 



EVERALDO SOUZA PASSOS FILHO                                                                                         319 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

<http://www.apriori.com.br/cgi/for/viewtopic.php?p=374>. Acesso em 16 de agosto de 

2007. 

 

 

COMUNIDADE ECONÔMICA EUROPÉIA. Convenção de Roma, de 19 de junho de 

1980. Convenção sobre a lei aplicável às obrigações contratuais.  Disponível em 

<http://www.apdt.org/guia/L/DIP/croma.htm>. Acesso em: 21 de novembro de 2007. 

 

 

CORREIA, Miguel José de Almeida Pupo. A sociedade de informação e Direito: a 

assinatura digital. Disponível em <http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=294>. 

Acesso em: 23 de agosto de 2007. 

 

 

CRIPTOGRAFIA. In: Grande dicionário Larrouse Cultura da Língua Portuguesa. São 

Paulo: Nova Cultural, 1999 

 

 

DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005 

 

 

_________. Compêndio de introdução à ciência do direito. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 

1998 

 

 

_________. Curso de direito civil brasileiro, 7º volume – responsabilidade civil. 17. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2003 

 

 

DISTRITO FEDERAL. Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Apelação Cível nº. 

2003.03.1.014088-5, 2ª Turma. Relator: Juiz João Egmont Leôncio Lopes. 11 fev. 2004. 

Disponível em: <http://juris.tjdft.gov.br/docjur/ 186187/186533.doc>. Acesso em 23 de 

novembro de 2007. 

 

 

ESPANHA, Constitución Española, de 27 de dezembro de 1978. Disponível em < 

http://www.direito.adv.br/constitu.htm/const_spain.zip >. Acesso em 06 de agosto de 

2007. 

 

 

ESTADOS UNIDOS. H.R. 95. To protect individuals, families, and Internet service 

providers from unsolicited and unwanted electronic mail. Jan 3, 2001. Disponível em < 

http://www.spamlaws.com /f/pdf/107hr95.pdf >. Acesso em 04 de setembro de 2007. 

 

 

FALEIROS, Marina. Site de vendas já movimenta R$ 1,3 bi por ano: cerca de 10 mil 

pessoas ganham a vida no país com os negócios feitos no bazar virtual Mercado Livre. 

Estadao.com.br, São Paulo, SP, 05 de jun. 2006. Disponível em: < 



A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SITES DE LEILÃO ELETRÔNICO 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                320 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

 

http://www.link.estadao.com.br/index.cfm?id_conteudo=7641>. Acesso em: 18 de 

outubro de 2007. 

 

 

FELICIANO, Guilherme Guimarães. Tutela processual dos direitos humanos nas 

relações de trabalho. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 910, 30 dez. 2005. Disponível 

em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=7810>. Acesso em: 28 de julho de 

2007. 

 

 

FRANÇA. Code civil de 21 mars 1804. Disponível em: <http://www.legifrance.gouv.fr 

/WAspad/VisuArticleCode?commun=&code=&h0=CCIVILL0.rcv&h1=4&h3=165>. 

Acesso em: 30 de setembro de 2007. 

 

 

GAIO JUNIOR, Antônio Pereira. A dimensão internacional do consumo: ONU e a 

proteção do consumidor. Disponível em < http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex 

/doutrinas/arquivos/dimensao.pdf >. Acesso em 06 de agosto de 2007. 

 

 

GERA, Renata Coelho Padilha. Interesses individuais homogêneos na perspectiva das 

“ondas” de acesso à justiça. In LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Coord.). Direitos 

Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005 

 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2006 

 

 

GREGORES, Valéria Elias de Melo. Compra e venda eletrônica e suas implicações. 

São Paulo: Método, 2006 

 

 

GRINOVER, Ada Pelegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: 

comentado pelos autores do anteprojeto. 8. ed. São Paulo: Forense, 2004. 

 

 

HACKER. In: Dicionário de Informática. Disponível em: <http://www.microemp. 

com.br/ dicionario/h.htm>. Acesso em: 29 de novembro de 2007. 
 

 

LAZZARESCHI NETO, Alfredo Sérgio. Comércio eletrônico e política de 

privacidade. Disponível em: < 

http://www.rhoempreendedor.com.br/materias.asp?ID=816&ID_coluna=79 >. Acesso 

em: 1º de setembro de 2007. 

 

 

LEI DO TALIÃO. In: Wikipedia. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Lei_do_tali%C3%A3o>. Acesso em 29 de setembro de 2007. 

 



EVERALDO SOUZA PASSOS FILHO                                                                                         321 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

 

LEILÃO. In: WIKIPEDIA. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Leil% 

C3%A3o>. Acesso em: 17 de outubro de 2007. 

 

 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 

2005. 

 

 

_________. Ação civil pública: nova jurisdição trabalhista metaindividual, legitimação do 

Ministério Público. São Paulo: LTr, 2001 

 

 

_________ . Princípios da jurisdição metaindividual. In LEITE, Carlos Henrique Bezerra 

(Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005 

 

 

LORENZETTI, Ricardo L. Comércio eletrônico. Trad. Fabiano Menke. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004 

 

 

LOZER, Juliana Carlesso. Direitos humanos e interesses metaindividuais. In LEITE, 

Carlos Henrique Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005 

 

 

LUCCA, Newton de. Títulos e contratos eletrônicos. In LUCCA, Nilton de; SIMÃO  

FILHO, Adalberto (coords.) Direito & Internet: aspectos jurídicos relevantes. Bauru: 

Edipro, 2000 

 

 

LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Competência no comércio e no ato ilícito 

eletrônico. In LUCCA, Nilton de; SIMÃO FILHO, Adalberto (coords.) Direito & 

Internet: aspectos jurídicos relevantes. Bauru: Edipro, 2000 

 

 

LYRA, Bruno. Os direitos metaindividuais analisados sob a ótica dos direitos 

fundamentais. In LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. 

São Paulo: LTr, 2005 

 

 

MARQUES, Antônio Terêncio G. L. A prova documental na internet: validade e 

eficácia do documento eletrônico. Curitiba: Juruá, 2006 

 

 

MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio eletrônico: um estudo dos negócios 

jurídicos de consumo no comércio eletrônico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004 

 

 

_________. Contratos no código de defesa do consumidor. São Paulo: Revista dos 

Tribunais. 2. ed., 1995. 



A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SITES DE LEILÃO ELETRÔNICO 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                322 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

 

 

 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2005 

 

 

MERCADO COMUM DO SUL. Dec. nº 10/96. Protocolo de Santa Maria sobre 

jurisdição internacional em matéria de relações de consumo, de 26 de novembro de 

1996. Disponível em: <http://www.sice.org/trade/mrcsrs/decisions/ DEC1096P.asp>. 

Acesso em 21 de novembro de 2007. 

 

 

MERCADO LIVRE. In: WIKIPEDIA. Disponível em: < http://pt.wikipedia.org/ 

wiki/Mercado_livre>. Acesso em: 17 de outubro de 2007. 

 

 

MIRANDA, Simão de. Curiosidades da etimologia. Disponível em < 

http://www.persocom.com.br/ simao/Curiosidades%20da%20etimologia.htm >. Acesso 

em: 02 de maio de 2007. 

 

 

MOURA, Walter. O direito social e o direito do consumidor: uma nova forma de 

pensar o direito e a sociedade. Disponível em: 

<www.mp.rs.gov.br/consumidor/doutrina/id535.htm>. Acesso em 16 de outubro de 

2007. 

 

 

NISHIYAMA, Adofo Mamoru. A proteção constitucional do consumidor. Rio de 

Janeiro: Forense, 2002. 

 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolução 39/248, de 16 de abril de 1985. 

Proteção ao consumidor. Disponível em : < http://www.un.org/documents/ 

ga/res/39/a39r248.htm>. Acesso em: 1º de dezembro de 2007. 
 

 

PARANÁ. Turma Recursal Única do Juizado Especial Cível. Recurso inominado nº. 

2004.1527-3/0. Relator: Juiz Vitor Roberto Silva. 24 set. 2004. Disponível em: < 

http://www.tj.pr.gov.br/csp/turmarec/ 

ListaMovimento1.csp?Processo=2004000152730&DataHora=799590698652 >. Acesso 

em 23 de novembro de 2007. 

 

 

PECK, Patricia. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

 

PEQUENA história dos leilões. Disponível em: <http://www.areliquia.com.br/ 

artigos%20anteriores/ reliquia_setembro_2004/leilao.htm>. Acesso em: 17 de outubro 

de 2007. 



EVERALDO SOUZA PASSOS FILHO                                                                                         323 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

 

 

PINTO, Oriana Piske de Azevedo Magalhães. Administração empresarial ante a defesa 

do consumidor e a proteção ao meio ambiente. Disponível em: < 

http://www.amb.com.br/portal/index.asp?secao =artigo_detalhe&art_id=212 >. Acesso 

em 08 de agosto de 2007. 

 

 

RIO GRANDE DO SUL. Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis Estado 

do Rio Grande do Sul. Recurso inominado nº. 71000620278, 1ª Turma. Relator: Juiz 

Clovis Moacyr Mattana Ramos. 24 mar. 2005. Disponível em: < http://www.tj.rs. 

gov.br/site_php/jprud2/ementa.php>. Acesso em 23 de novembro de 2007. 

 

 

_________. Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis Estado do Rio Grande 

do Sul. Recurso inominado nº. 71000686469, 2ª Turma. Relator: Juiz Clovis Moacyr 

Mattana Ramos. 03 ago. 2005. Disponível em: 

<http://www.tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/ementa.php>. Acesso em 23 de novembro de 

2007. 

 

 

_________. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº. 

70016093080, 9ª Câmara. Relator: Desembargador Odone Sanguiné. 22 nov. 2006. 

Disponível em: < http://www.tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/ementa.php>. Acesso em 24 

de novembro de 2007. 

 

 

SANTOS, Manoel J. Pereira dos; SILVA, Regina Beatriz Tavares da (Coords.) 

Responsabilidade civil na internet e nos demais meios de comunicação. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 

 

SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Responsabilidade civil dos provedores de conteúdo 

pelas transações comerciais eletrônicas. In: SANTOS, Manoel J. Pereira dos; SILVA, 

Regina Beatriz Tavares da (Coords.) Responsabilidade civil na internet e nos demais 

meios de comunicação. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

 

SÃO PAULO. Lei 10.467, de 20 de dezembro de 1999. Dispõe sobre a impressão de 

aviso nas embalagens que contenham alimentos geneticamente modificados. Disponível 

em < http://www.al.sp.gov.br/staticfile/integra_ 

ddilei/lei/1999/lei%20n.10.467,%20de%2020.12.1999.htm >. Acesso em: 13 de julho 

de 2007. 

 

 

SERGIPE. Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Sergipe. 

Recurso inominado nº. 502/2006. Relatora: Juíza Enilde Amaral Santos. 12 dez. 2006. 

Disponível em: < 

http://www.tj.se.gov.br/tjnet/jurisprudencia/relatorioTR.wsp?tmp.numprocesso=200680

0908&tmp.numacordao=2006915>. Acesso em 23 de novembro de 2007. 

 



A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS SITES DE LEILÃO ELETRÔNICO 
ISSN ELETRÔNICO 2316-8080                                                                                                324 

 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

 

 

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. 

 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São Paulo: 

Malheiros 

 

 

SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de direito civil, vol. III – Contratos, 

declarações unilaterais de vontade, responsabilidade civil. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003. 

 

 

_________. Responsabilidade civil. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 

 

 

SITE Mercado Livre registra 13,8 mi de transações em 2006.Folha on line, São 

Paulo,SP, 26 jan. 2007. Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/ 

folha/informatica/ult124u21489.shtml>. Acesso em: 18 de outubro de 2007. 

 

 

SKYPE atinge 171 mi de usuários e ajuda no crescimento do eBay. WNews, São 

Paulo,SP, 21 jan. 2007. Disponível em: < 

http://wnews.uol.com.br/site/noticias/materia.php?id_secao=4&id_conteudo= 7177>. 

Acesso em: 17 de outubro de 2007. 

 

 

STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial. 3. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1997 

 

 

THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil, vol I. 36. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2001. 

 

 

TIM BERNERS-LEE. In: Wikipedia.  Disponível em <http://en.wikipedia.org 

/wiki/Tim_Berners-Lee>.  Acesso em 21 de agosto de 2007. 

 

 

UNIÃO EUROPÉIA. Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

12 de Julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da 

privacidade no sector das comunicações electrónicas (Directiva relativa à privacidade e 

às comunicações electrónicas). Disponível em : < http://eur-lex.europa.eu/ 

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PT:HTML >. Acesso em 04 de 

setembro de 2007. 

 

 

_________. Diretiva 2000/31, de 08 de junho de 2000. Diretiva sobre comércio 

eletrônico. Disponível em: < http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=236968:cs&lang= 



EVERALDO SOUZA PASSOS FILHO                                                                                         325 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

en&list=275398:cs,236968:cs,&pos=2&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=&checktexte

=checkbox&visu=#texte>. Acesso em 21 de novembro de 2007. 

 

 

VAZ, Patrícia Milano. O consumo internacional através dos provedores de acesso à 

internet. Disponível em < http://mva-advogados.com/resenha.doc>. Acesso em: 22 de 

novembro de 2007.  

 

 

VICENTINO, Cláudio. História Geral. 8. ed. São Paulo: Scipione, 1999. 

 

 

ZANDONADE, Udno. A jurisdição metaindividual. In LEITE, Carlos Henrique 

Bezerra (Coord.). Direitos Metaindividuais. São Paulo: LTr, 2005. 

 

 

ZVEITER, Waldemar. O consumidor e os desastres aéreos. Disponível em: < http:// 

clipping.planejamento.gov.br/Noticias.asp?NOTCod=316426>. Acesso em: 06 de junho 

de 2007. 

 

  

  

 

ANEXOS 

 

ANEXO A – CONTRATO DE ADESÃO AO MERCADOLIVRE 

 

Termos e Condições Gerais de uso do MercadoLivre 

 

 

 
Última actualização 10/07/06. 

 

Estes Termos e Condições Gerais aplicam-se ao uso dos serviços oferecidos por 

MercadoLivre Atividades de Internet Ltda., empresa devidamente inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 03.361.252/0001-34, doravante nominada MercadoLivre, incluindo 

os serviços para compra e venda de bens, produtos e serviços. Qualquer pessoa, 

doravante nominada Usuário, que pretenda utilizar os serviços do MercadoLivre 

deverá aceitar os Termos e Condições Gerais, e todas as demais políticas e princípios 

que o regem. 

 

A ACEITAÇÃO DESTES TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS É 

ABSOLUTAMENTE INDISPENSÁVEL À UTILIZAÇÃO DO SITE E SEUS 

SERVIÇOS 
 

O usuário deverá ler, certificar-se de haver entendido e aceitar todas as condições 

estabelecidas nos Termos e Condições Gerais e nas Políticas de Privacidade, assim 

como nos demais documentos incorporados aos mesmos por referência, antes de seu 
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cadastro como Usuário do MercadoLivre. 

 

 

01 - Objeto 

 
 

Os serviços objeto dos presentes Termos e Condições Gerais de Uso consistem em 

ofertar ao Usuário um espaço para que anuncie à venda produtos ou serviços dos quais 

tenha a faculdade de vender e/ou adquirir de outros usuários bens ou serviços por eles 

anunciados. MercadoLivre, portanto, media as relações, possibilitando aos usuários 

travarem conhecimento uns dos outros e permitindo que eles negociem entre si 

diretamente, sem sua intervenção na finalização dos negócios.  

 

02 - Capacidade para cadastrar-se 

 

 
Os serviços do MercadoLivre estão disponíveis apenas para as pessoas que tenham 

capacidade legal para contratá-los. Não podem utilizá-los, assim, pessoas que não 

gozem dessa capacidade, inclusive menores de idade, ou pessoas que tenham sido 

inabilitadas do MercadoLivre, temporária ou definitivamente. 

Também não é permitido que uma mesma pessoa tenha mais de um cadastro. Se o 

MercadoLivre.com detectar, através do sistema de verificação de dados, cadastros 

duplicados irá inabilitar definitivamente todos os cadastros. 

 

Pessoas Jurídicas poderão cadastrar-se mediante seu representante legal.  

 

  

03 - Cadastro 

 

 

Apenas será confirmado o cadastramento do interessado que preencher todos os 

campos do cadastro. O futuro Usuário deverá completá-lo com informações exatas, 

precisas e verdadeiras, e assume o compromisso de atualizar os Dados Pessoais sempre 

que neles ocorrer alguma alteração. MercadoLivre se reserva o direito de utilizar todos 

os meios válidos e possíveis para identificar seus usuários. 

MercadoLivre não se responsabiliza pela correção dos Dados Pessoais inseridos 

por seus usuários. Os usuários garantem e respondem, em qualquer caso, pela 

veracidade, exatidão e autenticidade dos Dados Pessoais cadastrados. 
 

MercadoLivre se reserva o direito de utilizar todos os meios válidos e possíveis para 

identificar seus usuários, bem como de solicitar dados adicionais e documentos que 

estime serem pertinentes a fim de conferir os Dados Pessoais informados.  

 

Caso MercadoLivre decida checar a veracidade dos dados cadastrais de um usuário e 
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se constate haver entre eles dados incorretos ou inverídicos, ou ainda caso o usuário se 

furte ou negue a enviar os documentos requeridos, MercadoLivre poderá bloquear 

para vendas, suspender temporariamente ou cancelar definitivamente o cadastro, sem 

prejuízo de outras medidas que entender necessárias e oportunas. 

Havendo a aplicação de qualquer das sanções acima referidas, automaticamente serão 

cancelados os anúncios por ele veiculados, não assistindo ao usuário, por essa razão, 

qualquer sorte de indenização ou ressarcimento. 

O Usuário acessará sua conta através de apelido e senha e compromete-se a não 

informar a terceiros esses dados, responsabilizando-se integralmente pelo uso que deles 

seja feito. 

O Usuário compromete-se a notificar o MercadoLivre imediatamente, e através de 

meio seguro, a respeito de qualquer uso não autorizado de sua conta, bem como o 

acesso não autorizado por terceiros à mesma. O usuário será o único responsável pelas 

operações efetuadas em sua conta, uma vez que o acesso à mesma só será possível 

mediante a aposição da senha, cujo conhecimento é exclusivo do usuário. 

 

Em nenhuma hipótese será permitida a cessão, venda, aluguel ou outra forma de 

transferência da conta (incluindo-se qualificações e reputação). Também não se 

permitirá a manutenção de mais de um cadastro por uma mesma pessoa, ou ainda a 

criação de novos cadastros por pessoas cujos cadastros originais tenham sido 

cancelados por infrações às políticas do MercadoLivre. 

 

O apelido que o Usuário utiliza no MercadoLivre não poderá guardar semelhança com 

o nome MercadoLivre. Tampouco poderá ser utilizado qualquer apelido que insinue 

ou sugira que os produtos anunciados pertencem ao MercadoLivre ou que fazem parte 

de promoções suas. Também serão eliminados apelidos considerados ofensivos, bem 

como os que contenham dados pessoais do usuário ou alguma URL ou endereço 

eletrônico. MercadoLivre se reserva o direito de recusar qualquer solicitação de 

cadastro e de cancelar um cadastro previamente aceito, a seu exclusivo critério. 

 

04 - Modificações dos Termos e Condições Gerais 

 

 

 
MercadoLivre poderá alterar, a qualquer tempo, estes Termos e Condições Gerais, 

visando sua aprimoração e melhoria dos serviços prestados. Os novos Termos e 

Condições entrarão em vigor 10 dias após publicados no site. No prazo de 5 (cinco) 

dias contados a partir da publicação das modificações, o Usuário deverá comunicar-se 

por e-mail, clicando aqui, caso não concorde com os termos alterados.. Nesse caso, o 

vínculo contratual deixará de existir, desde que não haja contas ou dívidas em aberto. 

Não havendo manifestação no prazo estipulado, entender-se-á que o Usuário aceitou 

tacitamente os novos Termos e Condições e o contrato continuará vinculando as 

partes.  

 
05 - Produtos anunciados 

http://www.mercadolivre.com.br/brasil/ml/org_ayuda.main?as_faq_id=563
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5.1 Anúncios/ofertas. 

 

O Usuário poderá oferecer à venda produtos ou serviços em suas respectivas categorias 

e subcategorias. O anúncio pode conter gráficos, textos, descrições e fotos do produto 

ou serviço oferecido, sempre que tal prática não viole nenhum dispositivo deste 

contrato ou das demais políticas do MercadoLivre. O produto ou serviço oferecido 

pelo Usuário Vendedor deve ser descrito com clareza quanto a suas características 

relevantes. Ao incluir uma fotografia, esta deverá corresponder especificamente ao 

produto que está sendo oferecido, salvo quando se trate de um produto novo. Presumir-

se-á que, mediante a inclusão do anúncio, o Usuário manifesta a intenção e declara 

possuir o direito de vender o produto oferecido, ou que está facultado para tal por seu 

titular, além de dispor do produto para entrega imediata. Os preços dos produtos 

anunciados devem conter todos os tributos sobre eles incidentes. MercadoLivre poderá 

remover aqueles anúncios cujo preço final não esteja suficientemente claro, ou que 

permitam algum tipo de variação. MercadoLivre poderá remover também qualquer 

anúncio em desacordo com as políticas e regras do site, ocasião em que não haverá 

estorno ou devolução de tarifas pagas ou a pagar relativas ao anúncio suprimido. 

Nenhuma descrição poderá conter dados pessoais, ou que permitam estabelecer 

contato pessoal, tais como, mas não se limitando a: números de telefone, e-mails, 

endereços e páginas da internet que contenham os dados mencionados 

anteriormente, salvo o estipulado especificamente para as categorias : Carros, 

Motos e Outros Veículos, Imóveis e Serviços 

 

5.2 Produtos Proibidos. 

 

Poderão ser anunciados/ofertados aqueles produtos ou serviços cuja venda não esteja 

expressamente proibida pelos Termos e Condições Gerais e demais políticas do 

MercadoLivre, ou pela lei vigente. 

As políticas concernentes a produtos cujo anúncio é expressamente proibido no 

MercadoLivre encontram-se no documento Produtos Proibidos. Conheça-o clicando 

aqui. Fica expressamente proibida a venda de armas de fogo, narcóticos, tóxicos e 

qualquer sorte de drogas ilegais, bem como medicamentos e qualquer tipo de drogas em 

geral ou produtos aos quais se atribua efeitos terapêuticos de qualquer natureza, 

propriedade roubada, órgãos humanos, animais, no todo ou em parte, afora os 

constantes de rol enunciativo publicado em Produtos Proibidos, moedas e cédulas 

falsificadas, produtos de contrabando, produtos falsificados ou adulterados, pólvora ou 

material explosivo, ações de empresas negociadas em Bolsa de Valores, bilhetes de 

loteria, listas de correio ou bases de dados pessoais, serviços e/ou produtos 

relacionados a prostituição ou similares, material pornográfico, obsceno ou contrário a 

moral e os bons costumes (salvo os produtos que forem cadastrados na categoria 

Adultos), quaisquer produtos cuja venda é expressamente proibida pelas leis vigentes, 

cigarros e outros produtos derivados do tabaco e/ou que façam apologia do hábito de 

fumar, produtos que promovam a violência e ou a discriminação baseada em questões 

http://www.mercadolivre.com.br/seguro_prohibidos.html
http://www.mercadolivre.com.br/seguro_prohibidos.html
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de raça, sexo, religião, nacionalidade, orientação sexual ou de qualquer outro tipo. 

Também está proibida a venda de CDs que contenham música em formato MP3, 

quando a mesma não está expressamente autorizada pelo artista ou gravadora 

proprietária dos direitos autorais, ou infrinja alguma legislação. Também não podem 

ser cadastrados produtos que violem leis de restrição à pirataria de informática, de 

proteção de software, direitos do autor, patentes, marcas, modelos e desenhos 

industriais, nem software para OEM (entende-se como software para OEM, a versão 

especial do software pré-instalada no disco rígido de computadores pessoais no 

momento da fabricação, ou quando este for agrupado ao hardware do computador), 

NFR, cópias e/ou arquivos de backup, licença, programas acadêmicos e/ou 

desenvolvidos para alguma entidade educacional, ou segredos industriais, ou produtos 

que exijam do Usuário Vendedor direito de venda, ou que somente podem ser vendidos 

com participação ou autorização de terceiros, e bens embargados ou afetados por 

alguma restrição de qualquer espécie quanto ao seu uso, exploração ou transferência de 

domínio ou posse. Fica proibida, ainda, a venda de aparelhos ativos, 

eletroestimuladores, para utilização em educação física, embelezamento e correção 

estética, que não estejam devidamente registrados perante a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. É responsabilidade exclusiva do Usuário Vendedor velar pela 

legalidade da venda de seus produtos e serviços e o MercadoLivre não assume 

nenhuma responsabilidade pela existênc ia deles no site ou por negociações que não 

cumpram com as restrições descritas nos Termos e Condições Gerais. Para obter mais 

informações sobre produtos e serviços proibidos consulte as Políticas sobre publicação 

de produtos e serviços no MercadoLivre. 

 

5.3. Proteção à Propriedade Intelectual. 

 

MercadoLivre desenvolveu um Programa (adiante nominado PPPI) destinado a 

assegurar que os produtos anunciados não firam direitos de propriedade intele ctual e 

industrial ou qualquer sorte de direitos de terceiros. Os membros do PPPI ou os 

titulares dos direitos infringidos poderão solicitar a remoção daqueles produtos que 

entendem violar seus direit os. Suspeitando o MercadoLivre que tenha sido cometida 

alguma atividade ilícita ou que infrinja os direitos aqui mencionados, alguns 

dados dos Usuários infratores poderão ser encaminhados aos membros do PPPI, 

conforme descrito no item Privacidade da Informação. 

 

 

5.4. Meios de Pagamento 

 

É proibido o a núncio de outros meios de pagamento além dos enunciados pelo 

MercadoLivre na página de cadastramento de anúncios. 

Caso o usuário anunciante infrinja essa norma, MercadoLivre poderá editar o 

espaço ou suprimir o anúncio, ocasião em que não haverá estorno das tarifas 

pagas ou faturadas para sua publicação. 
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06 - Privacidade da Informação 

 
 

 
Toda informação ou dado pessoal prestado pelo Usuário do MercadoLivre é 

armazenada em servidores ou meios magnéticos de alta segurança. MercadoLivre 

tomará todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a segurança 

descritas nesta cláusula, porém não responderá por prejuízo que possa ser derivado da 

violação dessas medidas por parte de terceiros que utilizem as redes públicas ou a 

internet, subvertendo os sistemas de segurança para acessar as informações de 

Usuários.  

 

Em caso de dúvidas sobre a proteção a dados pessoais, ou para obter maiores 

informações sobre dados pessoais e os casos nos quais poderá ser quebrado o sigilo de 

que trata esta cláusula, consultar a página de Privacidade e Confidencialidade.  

 

07 - Obrigações dos Usuários 

 

7.1 Comprador. Os Usuários interessados em comprar produto ou contratar um 

serviço anunciado por um vendedor no MercadoLivre devem realizar suas ofertas 

durante o prazo da negociação por ele estipulado. Os anúncios encerram-se quando 

expirado o prazo definido pelo Usuário vendedor ou quando acabam-se as quantidades 

nele contidas e os anúncios de serviços expiram quando termina o prazo do anúncio 

determinado pelo usuário anunciante. O Usuário comprador, após dar um lance em um 

produto ou manifestar interesse de comprá-lo através das ferramentas do site, obriga-se 

a contatar o Usuário vendedor e completar a transação, salvo se a negociação esteja 

proibida por lei ou por estes Termos e Condições Gerais e anexos. 

Ao manifestar o interesse em algum produto, o Usuário comprador obriga-se a atender 

às condições de venda descritas no anúncio. A oferta de compra é irrevogável, salvo 

em circunstâncias excepcionais, tais como se o vendedor modificar substancialmente 

a descrição do produto depois da oferta, se existir um evidente erro de digitação ou se 

não puder verificar a identidade do vendedor. 

As ofertas só terão validade se realizadas mediante o sistema do MercadoLivre.  

 

Tributos: MercadoLivre não se responsabiliza pelas obrigações tributárias que 

sobrecaiam nas atividades dos usuários do site. Assim como estabelece a legislação 

pertinente em vigor, o consumidor deverá exigir nota fiscal do vendedor em suas 

transações, a menos que o Usuário vendedor esteja realizando uma venda eventual e 

não se adeqüe no conceito legal de comerciante/empresário quanto aos bens postos em 

negociação. 

7.2. Obrigações do Vendedor. O Usuário vendedor deverá ter capacidade legal para 

vender o produto. O Usuário vendedor obriga-se a entrar em contato com o Usuário 

http://www.mercadolivre.com.br/seguro_privacidad.html


EVERALDO SOUZA PASSOS FILHO                                                                                         331 
 

PIDCC, Aracaju, Ano II, Edição nº 03/2013, p.190 a 336 Jun/2013 | www.pidcc.com.br 

 

comprador para finalizar a transação sempre que tenha recebido lances em seus 

anúncios pela modalidade leilão, depois de expirado o prazo do anúncio e sempre que 

haja recebido um lance em um anúncio por Preço Fixo. Apenas nos seguintes casos 

excepcionais o Usuário Vendedor poderá cancelar a venda: se não houve acordo sobre 

a forma de pagamento ou prazo de entrega; se não foi possível verificar a verdadeira 

identidade ou as informações do Usuário comprador; se houve evidente erro de 

digitação ao cadastrar preço ou quantidade do produto anunciado. 

Quando uma negociação se concretizar, o Usuário Vendedor deverá pagar 

comissão equivalente a uma porcentagem sobre a venda ao MercadoLivre. Tal 

comissão deverá ser paga também nos casos em que a negociação não se 

concretizar por responsabilidade do Usuário Vendedor. 

Em virtude de MercadoLivre ser uma espécie de ponto de encontro entre o comprador 

e o vendedor, e por não participar das transações que se realizam entre os mesmos, a 

responsabilidade por todas as obrigações, sejam elas fiscais, trabalhistas, consumeristas 

ou de qualquer outra natureza, decorrentes das transações originadas no espaço virtual 

do site serão exclusivamente do Usuário Vendedor. Em caso de interpelação judicial 

que tenha como Réu o MercadoLivre, cujos fatos fundem-se em ações do usuário 

vendedor, este será chamado ao processo devendo arcar com todos os ônus que daí 

decorram, nos termos do artigo 70, III do Código de Processo Civil. Em virtude desta 

característica do site, também não pode obrigar o Usuário Vendedor a honrar sua 

obrigação ou completar a negociação. 

Quando o vendedor receber uma oferta em seu produto cadastrado, este deverá 

qualificar a contraparte conforme o estabelecido na cláusula 15 destes Termos e 

Condições Gerais. Caso não o faça no prazo lá definido, ser-lhe-á cobrada a 

respectiva comissão como se a venda houvesse sido concretizada.  
 

Tributos: MercadoLivre não se responsabiliza pelas obrigações de natureza tributária 

que incidam sobre os negócios realizados entre Usuário comprador e Usuário vendedor. 

Assim, o Usuário vendedor que atue como comerciante, nos termos da lei em vigor, 

responsabilizar-se-á pela integralidade das obrigações oriundas de suas atividades, 

notadamente pelos tributos incidentes.  

 

08 - Práticas Vedadas 

 

 
Os usuários não poderão: a) manipular os preços dos produtos anunciados; b) interferir 

nas transações entre outros usuários; c) manter algum tipo de comunicação por e-mail, 

ou por qualquer outro meio de comunicação durante a negociação com qualquer dos 

Usuários compradores que estejam dela participando, salvo na sessão de perguntas e 

respostas; d) divulgar seus dados pessoais ou de outros usuários de contato por nenhum 

meio em qualquer espaço do site salvo o estipulado especificamente para a categoria 

Carros, Motos e Outros Veículos, Serviços e Imóveis; e) anunciar produtos proibidos 

pelas políticas do MercadoLivre e a lei; f) agredir, caluniar, injuriar ou difamar outros 

usuários. 

 

Este tipo de comportamento poderá ser sancionado com a suspensão ou cancelamento 
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do anúncio, ou com a suspensão ou cancelamento do seu cadastro como usuário do 

MercadoLivre, sem prejuízo das ações legais que possam ocorrer pela configuração de 

delitos ou contravenções ou os prejuízos civis que possam causar aos Usuários 

compradores.  

 

09 - Violação no Sistema ou da Base de Dados 

 
 

Não é permitida a utilização de nenhum dispositivo, software, ou outro recurso que 

venha a interferir nas atividades e operações do MercadoLivre, bem como nos 

anúncios, descrições, contas ou seus bancos de dados. Qualquer intromissão, tentativa 

de, ou atividade que viole ou contrarie as leis de direito de propriedade intelectual e/ou 

as proibições estipuladas nestes Termos e Condições Gerais, tornarão o responsável 

passível das ações legais pertinentes, bem como das sanções aqui previstas, sendo ainda 

responsável pelas indenizações por eventuais danos causados.  

 

10 - Sanções 

 

 

Sem prejuízo de outras medidas, MercadoLivre poderá advertir, suspender ou 

cancelar, temporária ou definitivamente, a conta de um Usuário a qualquer tempo, e 

iniciar as ações legais cabíveis se: a) o Usuário não cumprir qualquer dispositivo destes 

Termos e Condições Gerais e demais políticas do MercadoLivre; b)se descumprir 

com seus deveres de Usuário; c) se praticar atos fraudulentos ou dolosos; d) se não 

puder ser verificada a identidade do Usuário ou qualquer informação fornecida por ele 

esteja incorreta; e) se MercadoLivre entender que os anúncios ou qualquer atitude do 

Usuário haja causado algum dano a terceiros ou ao próprio MercadoLivre ou tenha a 

potencialidade de assim o fazer. Nos casos de inabilitação do cadastro do Usuário, 

todos os anúncios ativos e/ou ofertas realizadas serão automaticamente cancelados e a 

informação de que o usuário não pertence mais à comunidade será incluída ao 

lado do nome de usuário.  

 

11 – Responsabilidades 

 
 

MercadoLivre não é o proprietário dos produtos oferecidos, não guarda a posse 

deles e não realiza as ofertas de venda. Tampouco intervém na entrega dos 

produtos cuja negociação se iniciem no site. 

MercadoLivre não se responsabiliza pela existência, quantidade, qualidade, estado, 

integridade ou legitimidade dos produtos oferecidos, adquiridos ou alienados pelos 

Usuários, assim como pela capacidade para contratar dos Usuários ou pela veracidade 

dos Dados Pessoais por eles inseridos em seus cadastros. MercadoLivre não outorga 

garantia por vícios ocultos ou aparentes nas negociações entre os Usuários. Cada 

Usuário conhece e aceita ser o único responsável pelos produtos que anuncia ou 
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pelas ofertas que realiza. 

MercadoLivre não será responsável pelo efetivo cumprimento das obrigações 

assumidas pelos Usuários. O Usuário reconhece e aceita que ao realizar negociações 

com outros Usuários ou terceiros faz por sua conta e risco. Em nenhum caso 

MercadoLivre será responsável pelo lucro cessante ou por qualquer outro dano 

e/ou prejuízo que o Usuário possa sofrer devido às negociações realizadas ou não 

realizadas através do MercadoLivre. 

MercadoLivre recomenda que toda transação seja realizada com cautela e bom senso. 

O Usuário deverá sopesar os riscos da negociação, levando em consideração que pode 

estar, eventualmente, lidando com menores de idade ou pessoas valendo-se de falsas 

identidades. MercadoLivre não será responsável pelas transações entre os usuários, 

mesmo as firmadas com base na confiança depositada no sistema ou nos serviços 

prestados pelo MercadoLivre. 

Nos casos em que um ou mais Usuários ou algum terceiro inicie qualquer tipo de 

reclamação ou ação legal contra outro ou outros Usuários, todos e cada um dos 

Usuários envolvidos nas reclamações ou ações eximem de toda responsabilidade 

MercadoLivre e a seus diretores, gerentes, empregados, agentes, operários, 

representantes e procuradores, observado, ainda, o estipulado na cláusula 7. 

Uma vez que o usuário vendedor tem a faculdade de eliminar perguntar ou impedir 

outros usuários de fazer perguntas ou ofertas de compra em seus anúncios, fica 

expressamente determinado que, caso exerça tal faculdade, se responsabilizará 

exclusivamente por esse ato e assumirá as conseqüências que dele possam advir. 

 

12 - Alcance dos Serviços 

 

 
 

Estes Termos e Condições Gerais não geram nenhum contrato de sociedade, de 

mandato, franquia ou relação de trabalho entre MercadoLivre e o Usuário. O Usuário 

manifesta ciência de que MercadoLivre não é parte de nenhuma transação, nem possui 

controle algum sobre a qualidade, segurança ou legalidade dos produtos anunciados, 

sobre a veracidade ou exatidão dos anúncios, e sobre a capacidade dos usuários para 

negociar. MercadoLivre não pode assegurar o êxito de qualquer transação, tampouco 

verificar a identidade ou os dados pessoais dos usuários. MercadoLivre não garante a 

veracidade da publicação de terceiros que apareça em seu site e não será responsável 

pela correspondência ou contratos que o Usuário realize com terceiros.  

 

13 - Falhas no Sistema 

 

 

MercadoLivre não se responsabiliza por qualquer dano, prejuízo ou perda no 

equipamento do Usuário causada por falhas no sistema, no servidor ou na internet. 

MercadoLivre também não será responsável por qualquer vírus que possa atacar o 

equipamento do Usuário em decorrência do acesso, utilização ou navegação no site na 

internet ou como conseqüência da transferência de dados, arquivos, imagens, textos ou 
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áudio contidos no mesmo. Os Usuários não poderão atribuir ao MercadoLivre 

nenhuma responsabilidade nem exigir o pagamento por lucro cessante em virtude de 

prejuízos resultantes de dificuldades técnicas ou falhas nos sistemas ou na internet. 

MercadoLivre não garante o acesso e uso contínuo ou sem interrupções de seu site. 

Eventualmente, o sistema poderá não estar disponível por motivos técnicos ou falhas da 

internet, ou por qualquer outra circunstância alheia ao MercadoLivre.  

 

14 - Tarifas e Faturamento 

 
 

O Cadastro no MercadoLivre é gratuito. Ao colocar um produto ou serviço à venda o 

Usuário deverá pagar uma tarifa por anúncio e somente pagará uma tarifa de venda ao 

MercadoLivre quando a negociação se concretizar, caso não se concretizar por culpa 

exclusiva do Usuário Vendedor, ou quando este não qualificar a negociação no prazo 

estipulado.  

Serão cobradas, independentemente de qualquer negociação as tarifas por anúncio e 

taxas de destaque sempre que o Usuário Vendedor optar por dar algum destaque aos 

bens anunciados. As opções de destaque são cobradas independentemente do resultado 

da negociação, sendo elas: "Destaque em Página Principal" , "Destaque em Página 

Principal de Categoria", "Destaque Platinum", "Destaque Gold", "Destaque Silver", 

"Destaque Standard", "Preço de Reserva", "Anunciar por um total de 45 dias" ou em 

qualquer outra modalidade utilizada para destacar o produto, a qual o Usuário estará 

sujeito ao pagamento da tarifa vigente.  

O Usuário concorda em pagar ao MercadoLivre os valores correspondentes pelas 

tarifas de anúncio de duração normal ou estendida, comissões ou taxas de 

destaque, ou por qualquer outro serviço prestado pelo MercadoLivre em que haja 

uma tarifa estabelecida . MercadoLivre se reserva o direito de modificar, aumentar 

ou eliminar tarifas vigentes a qualquer momento, sempre notificando os usuários na 

forma estipulada na cláusula 4 ou durante promoções e outras formas transitórias de 

alteração dos preços praticados. 

 MercadoLivre se reserva o direito de tomar as medidas judiciais e extrajudiciais 

pertinentes para receber os valores devidos.  

  

 

15 - Sistema de Qualificações 

 
O Usuário conta com um sistema de qualificar Usuários atualizado periodicamente 

pelos comentários colocados pelos mesmos Usuários de acordo com as negociações por 

eles realizadas. Esta é uma importante ferramenta de aferição da idoneidade de 

terceiros, uma vez que a verificação da identidade dos usuários da internet é bastante 

difícil e MercadoLivre não tem como realizá-la. 

Tanto os Usuários compradores como os Usuários vendedores devem colocar uma 

qualificação informando sobre a concretização ou não da negociação e acrescentando 

qualquer comentário que desejem, assumindo responsabilidade integral pelo que ali 

disserem. MercadoLivre não tem obrigação de verificar a veracidade ou exatidão das 
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qualificações, comentários ou réplicas e NÃO se responsabiliza pelo que foi escrito, 

pelas ofertas de compra ou venda ou por qualquer comentário expresso no site ou 

através de qualquer outro meio, incluindo correio eletrônico. MercadoLivre se reserva 

o direito de eliminar os comentários que considere inadequados ou ofensivos. 

MercadoLivre tem ainda o direito de excluir os Usuários que recebam comentários 

negativos provenientes de fontes distintas. 

Para conhecer mais sobre o Sistema de Qualificações, clique aqui.  

 

16 - Propriedade Intelectual e links 

 
O uso comercial da expressão "MercadoLivre" como marca, nome empresarial ou 

nome de domínio, bem como os conteúdos das telas relativas aos serviços do 

MercadoLivre assim como os programas, bancos de dados, redes, arquivos que 

permitem que o Usuário acesse e use sua Conta são propriedade do MercadoLivre e 

estão protegidos pelas leis e tratados internacionais de direito autoral, marcas, patentes, 

modelos e desenhos industriais. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos 

referidos conteúdos são proibidos, salvo a autorização expressa do MercadoLivre.  

 

O site pode linkar outros sites da rede (incluindo os sites pertencentes ao Programa 

Mercadosócios), o que não significa que esses sites sejam de propriedade ou operados 

pelo MercadoLivre. Não possuindo controle sobre esses sites, MercadoLivre NÃO 

será responsável pelos conteúdos, práticas e serviços ofertados nos mesmos. A presença 

de links para outros sites não implica relação de sociedade, de supervisão, de 

cumplicidade ou solidariedade do MercadoLivre para com esses sites e seus 

conteúdos.  

 

17 - Indenização 

 

O Usuário indenizará MercadoLivre, suas filiais, empresas controladas ou 

controlantes, diretores, administradores, colaboradores, representantes e empregados 

por qualquer demanda promovida por outros usuários ou terceiros decorrentes de suas 

atividades no site ou por seu descumprimento dos Termos e Condições Gerais de Uso 

e demais políticas do MercadoLivre, ou pela violação de qualquer lei ou direitos de 

terceiros, incluindo honorários de advogados.  

 

18 - Anexos 

 
 

São parte integrante e inseparável destes Termos e Condições Gerais os seguintes 

documentos e/ou seções do MercadoLivre incorporados por referência, onde estão 

detalhadas as políticas e/ou Termos e Condições de diferentes serviços oferecidos pelo 

site. Os mesmos podem ser consultados no próprio site, clicando na página 

correspondente citada abaixo: 

 

Programa de Proteção de Propriedade Intelectual 

Produtos Proibidos 
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Produtos que violam direitos de propriedade intelectual  

Políticas para Cadastramento de Produtos 

Tarifas 

Sistema de Qualificações 

Privacidade e Confidencialidade no MercadoLivre 

 

 

19 - Legislação Aplicável e Foro de eleição 

 

 
Todos os itens destes Termos e Condições Gerais estão regidos pelas leis vigentes na 

República Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à interpretação e ao 

cumprimento deste Contrato, as partes se submetem ao Foro Central da Cidade de São 

Paulo.  
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