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RESUMO 
 
O Código de Defesa do Consumidor, não se apresenta de forma expressiva a 
caracterização entre a relação de consumo, referindo-se apenas aos seus elementos 
subjetivos e objetivos, concedendo, por conseguinte, o delineamento deste tipo de relação 
jurídica por meio da interpretação doutrinaria adequada. Além do mais, conceitua-se a 
relação que o direito do consumidor estabelece entre o consumidor e o fornecedor, 
conferindo ao primeiro um poder e ao segundo um vínculo correspondente, tendo como 
objeto um produto ou um serviço. Para tanto, o presente trabalho teve como objetivo central 
analisar como será feita a aplicação da Legislação em uma relação de consumo quando a 
contratação for feita por algum tipo de meio eletrônico, seja este realizado em algum site 
de comercialização de produtos ou serviços ou de alguma outra forma de transação, haja 
vista que atualmente, a legislação brasileira é muito vaga e não existe lei específica para o 
tema em questão. Além do mais, o presente trabalho caracteriza-se uma pesquisa 
bibliográfica de abordagem qualitativa e modo transversal, descritivo e retrospectivo. Em 
adição, as buscas bibliográficas foram feitas nas seguintes bases de dados: Portal de 
periódicos da CAPES, Scientific Library Online (Scielo) e google acadêmico usando as 
palavras-chave “ Defesa do Consumidor” “Aplicação do CDC”. Como resultados, foram 
verificados dentro da literatura que o Código de Proteção de Defesa do Consumidor 
determina indubitavelmente que a posteriori a compra o serviço apresentar vício de 
qualidade, o consumidor poderá exigir alternativamente e a reexecução dos serviços, sem 
custo adicional e quando cabível, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e abatimento proporcional do preço. 
Sendo assim, conclui-se que caso seu produto apresente um vício do produto, seja este tal 
vicio em qualquer estancia, o consumidor tem o condão de exigir outras alternativas para 
que haja a reexecução dos serviços sem custo adicional. 
 
 
Palavras-chave: Código de Defesa do Consumidor, vicio do produto, vicio de informação e 
Responsabilidade do Fornecedor.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para que haja a aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, faz-se 

necessário que haja uma relação de consumo entre as partes, e para que seja facilmente 

entendido, o artigo aborda todos os assuntos pertinentes a relação de consumo. Assim 

sendo, o artigo estuda o momento em que se configura a relação de consumo, ou seja, 

quando se tem um fornecedor, seja ele pessoa física ou jurídica, quando se tem um 

consumidor e as teorias existentes, tais como a finalista, maximalista e mista.  

Depois de transcorrido acerca dos sujeitos da relação de consumo, o presente 

trabalho se preocupou em esclarecer também, o momento em que ocorre a formação de 

um contrato eletrônico e as suas fases, ou seja, a proposta e a aceitação. Após, tratou da 

responsabilidade do fornecedor quanto ao produto e/ou o serviço que o mesmo coloca no 

mercado de consumo e ainda as sanções cabíveis ao mesmo, em reparar o consumidor 

das formas permissivas em lei. Desta feita, e para se entender quando o fornecedor poderia 

ser responsabilizado pelo vício do produto e/ou serviço, o presente estudo aborda também 

sobre os vícios de um produto e/ou serviço, especificando as espécies de vícios existentes, 

tais como os vícios de qualidade, os vícios aparentes e de fácil constatação, os vícios 

ocultos, os vícios de quantidade e ainda, os vícios de informação. 

Diante dos costumes dos consumidores e pela grande comodidade que os mesmos 

tem em ter a possibilidade de fazer compras ou contratar serviços sem mesmo sair de casa, 

os contratos eletrônicos estão cada vez mais proeminentes e os consumidores estão 

efetuando os mais tipos e variados negócios pelos meios eletrônicos, tudo isso graças aos 

avanços tecnológicos, e o direito deve sempre acompanhar a evolução humana em todas 

as suas matérias, sobretudo na relação de consumo, que por sua vez tem evoluído muito 

com o tempo, culminando assim, a importância analise do presente tema.   

 

1.2. CONFIGURAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE CONSUMO 

 

Para delimitar-se o tema do presente trabalho, faz-se necessário entendermos o 

momento sob o qual estaremos diante de uma relação de consumo. Estar-se-á diante de 

uma relação de consumo, toda relação jurídico-obrigacional que liga um fornecedor a um 

consumidor tendo como objeto o fornecimento de um produto e/ou a prestação de um 
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serviço (NORAT, 2015). Dessa forma, para se determinar qual o regime jurídico a ser 

aplicado ao caso, é imprescindível averiguar qual o elemento nuclear do vínculo 

obrigacional: uma obrigação de dar ou uma obrigação de fazer. Tratando-se daquela, a 

hipótese é de produto; no outro caso, o objeto é um serviço (NORAT, 2015). 

O Código de Defesa do Consumidor, não apresenta de forma expressa uma 

definição da relação de consumo, referindo-se somente aos seus elementos subjetivos e 

objetivos, possibilitando, portanto, o delineamento deste tipo de relação jurídica por meio 

da interpretação doutrinaria adequada. A relação que o direito do consumidor estabelece 

entre o consumidor e o fornecedor, conferindo ao primeiro um poder e ao segundo um 

vínculo correspondente, tendo como objeto um produto ou um serviço (DONATO, 1993). 

Dessa maneira, podemos afirmar que são elementos da relação de consumo: Elementos 

subjetivos: o consumidor e o fornecedor; Elementos objetivos: o produto ou o serviço. 

Para que uma relação jurídica seja caracterizada como uma relação de consumo é 

preciso a presença dos elementos subjetivos e de pelo menos um dos elementos objetivos. 

Em virtude disso, a falta de qualquer um dos requisitos descaracteriza a relação jurídica de 

consumo, afastando-a, deste modo, do âmbito de aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

 

1.3. CONCEITO DE CONSUMIDOR 

 

Antes de entrarmos na esfera jurídica, para que fique ainda mais claro o conceito de 

consumidor, façamos o delineamento do significado da palavra, conceitua-se assim: que 

ou aquele que adquire mercadorias, riquezas ou serviços para o uso próprio ou de sua 

família; comprador, freguês e cliente.  

Pois bem, a Constituição Federal determina ao Estado promover a defesa ao 

consumidor, mas não define quem seria esse sujeito de direitos. Conceituação esta, 

encontraremos a partir do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que traz 

expressamente, em seu texto, o conceito de consumidores em seu artigo 2º. 

“Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final”. 

E, completa essa conceituação nos artigos 17 
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“Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as 

vítimas do evento”. 

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores 

todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas”. 

Sob esta perspectiva, questiona-se acerca do sentido do conceito de consumidor 

adotado pelo art. 2º do CDC. Teria o Diploma consumerista adotado um conceito de caráter 

econômico, sociológico, psicológico, filosófico ou uma mescla de todos estes? 

Doutrinador que enfrentou o tema com propriedade foi o Prof. José Geraldo Brito 

Filomeno ao ensinar que o conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente 

de caráter econômico, ou seja, levando-se em consideração tão somente o personagem 

que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata a prestação de serviços, como 

destinatário final, pressupondo-se que assim age com vistas ao atendimento de uma 

necessidade própria e não para o desenvolvimento de uma atividade negocial.  

(GRINOVER et al., 2014). 

Ainda em se tratando do conceito de consumidor, há divergência doutrinaria para 

determinar quem seria o “destinatário final”, que adquire ou utiliza o produto ou o serviço. 

A saber, existem três correntes doutrinárias, cada uma com sua própria teoria, para definir 

a conceituação de consumidor: a finalista, a maximalista e a mista. 

 

1.4. TEORIA FINALISTA 
 

Segundo Markus Samuel Leite Norat, seria: 

[...] A corrente finalista defende a teoria que o consumidor – 

destinatário final seria apenas aquela pessoa física ou jurídica que 

adquire o produto ou contrata o serviço para utilizar para si ou para 

outrem de forma que satisfaça uma necessidade privada, e que não 

haja, de maneira alguma, a utilização deste bem ou deste serviço com 

a finalidade de produzir, desenvolver atividade comercial ou mesmo 

profissional. (NORAT, 2015, p.44) 

 

 Os seguidores da corrente finalista, também conhecida como subjetiva, entendem 

que o consumidor de um produto ou serviço nos termos da definição do art. 2º do CDC é o 

destinatário fático e econômico, isto é, não basta retirar o bem do mercado de consumo, 
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havendo a necessidade de o produto ou serviço ser efetivamente consumido pelo 

adquirente ou por sua família. 

 De acordo com Antonio Carlos Efing e Claudia Lima Marques “De maneira restritiva, 

como defende a corrente finalista, leva-se em conta a finalidade com que foi adquirido o 

bem ou o serviço e encarando como consumidor apenas o sujeito que adquire ou utiliza o 

produto para uso próprio e de sua família e não aquele que age com o intuito de desenvolver 

uma atividade mercantil”. 

 

1.5. TEORIA MAXIMALISTA 

 

A corrente maximalista, como o próprio nome sugere, trazem uma definição mais 

ampla de consumidor, nele incluindo a pessoa jurídica e o profissional, qualquer que seja a 

finalidade para a qual retirou o produto ou o serviço do mercado de consumo.  

Diante da teoria, basta a retirada do bem do mercado de consumo para que seja 

reconhecida a figura do consumidor, ou seja, basta ser destinatário fático do produto ou do 

serviço. 

 

 

Define Markus Samuel Leite Norat: 

 

[...] Os maximalistas defendem que será considerado como 

consumidor aquele que retire o produto ou o serviço do mercado e 

que o utilize como destinatário final, sem importar se este produto ou 

serviço adquirido seja utilizado para satisfazer uma necessidade 

pessoal, ou para ser incorporado a um novo processo de produção.  

Nota-se, portanto, que o elemento fático para definição do status de 

consumidor à pessoa física ou jurídica, nesta corrente, não se dará, 

pelo sujeito de direitos que adquiriu o produto ou o serviço. Esse 

sujeito será definido como consumidor, tão somente, por realizar a 

compra do produto ou a contratação do serviço. (Norat, Manual de 

Direito do Consumidor, 2015; Norat, Manual de Direito do 

Consumidor, 2015) 
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De acordo com Claudia Lima Marques (Benjamin, Marques, & Bessa), “os 

maximalistas viam nas normas do CDC o novo regulamento do mercado de consumo 

brasileiro, e não normas orientadas para proteger somente o consumidor não profissional. 

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) seria um código geral sobre o consumo, um 

código para a sociedade de consumo, que 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, 

segundo esta corrente, para que as normas do CDC possam ser aplicadas a um número 

cada vez maior de relações no mercado”. 

Para essa teoria, diferentemente do que acontece na teoria finalista, nada importa a 

finalidade da retirada do produto do mercado de consumo, podendo inclusive ter a 

finalidade de fruir lucro daquele bem. 

 

1.6. TEORIA MISTA 
 

Nas palavras de Markus Samuel Leite Norat (Norat, Manual de Direito do 

Consumidor, 2015), explica que:  

 

[...] Esta corrente, também é conhecida como teoria finalista 

temperada, mitigada ou aprofundada. Porém, não consideramos que 

esta teoria seria um mero aprofundamento da teoria finalista. É bem 

verdade que esta teoria mescla elementos da teoria finalista e 

também da teoria maximalista. Desta forma, consideramos errônea a 

denominação finalista temperada, finalista mitigada ou finalista 

aprofundada, sendo, pois, mais adequado denominá-la como teoria 

mista. 

Nesta corrente doutrinária, o consumidor – destinatário final seria 

aquela pessoa que adquire o produto ou o serviço para o uso privado, 

porém, admitindo-se esta utilização em atividade de produção, com a 

finalidade de desenvolver atividade comercial ou profissional, desde 

que seja provada a vulnerabilidade desta pessoa física ou jurídica que 

está adquirindo o produto ou contratando o serviço. 
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A teoria mista trata diferenciadamente aqueles que adquirem um 

produto ou serviço para utilizá-lo como forma de produção, pois estes 

adquirentes podem possuir tanta vulnerabilidade em relação ao 

produto ou serviço que está sendo adquirido, como qualquer outra 

pessoa que o utilizaria para satisfação de uma necessidade própria. 

Seria, por exemplo, uma pequena panificadora que compra um 

veículo automotor para utilizá-lo na entrega das encomendas e este 

apresenta diversos vícios de produção; ou ainda, o taxista que adquire 

um veículo e este apresenta os mesmos problemas encontrados no 

automóvel adquirido pela panificadora. Há de se notar que tanto o 

padeiro como o taxista possuem habilidades distantes da produção 

de automóveis, portanto, podem não ter o menor conhecimento 

técnico sobre veículos, da mesma maneira que qualquer outra pessoa 

que adquire o veículo para o uso privado. Para a teoria mista, são 

todos igualmente vulneráveis neste aspecto.  

  

 Como explicitado acima, torna-se notório o entendimento que defende a teoria mista, 

pautada na ideia de se enquadrar a pessoa jurídica como consumidora desde que 

comprovada a sua vulnerabilidade, ou seja, tal posicionamento realiza o exame in concreto 

do direito do consumidor. 

 Ademais, o autor defende ainda que (Norat, Manual de Direito do Consumidor, 2015) 

“não restam dúvidas de que a corrente que adota a teoria mista é a mais condizente com o 

intento e com os princípios que conduzem todo o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor”.  

 Assim sendo, tratar-se do denominado finalismo aprofundado e explica tal teoria 

como “uma interpretação finalista mais aprofundada e madura, que deve ser saudada. Em 

casos difíceis envolvendo pequenas empresas que utilizam insumos para a sua produção, 

mas não em sua área de expertise ou com uma utilização mista, principalmente na área 

dos serviços, provada a vulnerabilidade, conclui-se pela destinação final de consumo 

prevalente (MARQUES et al., 2018).  

 

1.7. DEFINIÇÃO DE FORNECEDOR 
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No Brasil considera-se fornecedor, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do 

Consumidor: 

[...] Toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produção ou prestação de serviços. 

Destaca-se, ainda, a amplitude do conceito quer no elenco das pessoas que se 

enquadram na definição de fornecedor, quer no tocante às atividades desenvolvidas. Em 

suma, desta extensão conceitual podemos concluir que fornecedor é todo aquele que 

coloca produto ou presta serviço no mercado de consumo. 

O autor Markus Samuel Leite Norat (Norat, Manual de Direito do Consumidor, 2015) 

afirma que: 

[...] Pela simples leitura do caput do art. 3º do CDC, fica evidenciada 

a intenção do legislador em estender ao máximo o conceito de 

fornecedor. E, o fez de modo muito acertado, pois, sabemos, que o 

consumidor, para existir, carece da existência do fornecedor. 

Bruno Miragem (Benjamin, Marques, & Bessa), “Com relação ao elemento dinâmico 

da definição (desenvolvimento de atividade), o CDC buscou relacionar ampla gama de 

ações, com relação ao fornecimento de produtos e à prestação de serviços. Neste sentido, 

é correto indicar que são fornecedores, para os efeitos do CDC, todos os membros da 

cadeia de fornecimento, o que será relevante ao definir-se a extensão de seus deveres 

jurídicos, sobretudo em matéria de responsabilidade civil”. 

Para Calavieri Filho (CAVALIERI FILHO): “Fornecedor é gênero – quer no que respeita 

ao sujeito em si (pessoa física ou jurídica; pública ou privada; nacional ou estrangeira), quer 

no que se refere às atividades que desenvolve – e não por acaso”. 

De acordo com Claudia Lima Marques (Benjamin, Marques, & Bessa) afirma que: o art. 

3º do CDC “bem especifica que o sistema de proteção do consumidor considera como 

fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e da cadeia 

de fornecimentos de serviços (...), não importando sua relação direta ou indireta, contratual 

ou extracontratual, com o consumidor”. 
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É válido salutar que tal amplitude não é absoluta, em razão das peculiaridades que 

cada sujeito deverá atender para seu enquadramento no conceito de fornecedor. Para 

facilitar este entendimento, destacaremos em seguida a pessoa física como fornecedora e 

a pessoa jurídica como fornecedora. 

 

1.8. PESSOA FÍSICA FORNECEDORA 

 

Passaremos a entender agora quais requisitos deverão ser preenchidos para que 

haja uma pessoa física como fornecedora, possibilitando assim, existir a relação de 

consumo. Em adição, José Geraldo Brito Filomeno (Grinover A. P., Benjamin, Fink, 

Filomeno, Nery Junior, & Denari) diz que “fornecedor e qualquer pessoa física, ou seja, 

qualquer um que, a título singular, mediante desempenho de atividade mercantil ou civil de 

forma habitual, ofereça no mercado produtos ou serviços”. 

Sob a visão de outros autores, como Rizzato Nunes (Nunes, Curso de Direito do 

Consumidor) a possibilidade de se enquadrar a pessoa física como sendo consumidor 

mesmo diante de uma relação eventual, como por exemplo, no caso de um estudante que 

vende joias a colegas para pagar a mensalidade escolar, desde que haja finalidade de lucro 

na atividade desenvolvida. 

Já nas palavras do autor Markus Samuel Leite Norat (Norat, Manual de Direito do 

Consumidor, 2015), diz que: 

No conceito trazido pelo Código, encontramos um pré-requisito 

essencial para se determinar a pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, e os entes despersonificados, como 

sendo fornecedor: a habitualidade. Quando o Código, no caput no art. 

3º, fala em “desenvolvem atividade de...”, se refere àquela pessoa que 

pratica com habitualidade determinada atividade. Importantíssimo se 

faz a expressa disposição no conceito de fornecedor: somente poderá 

ser determinado como sendo fornecedor, aquela pessoa que coloque 

produtos ou serviços no mercado de consumo de forma habitual. 

 Cada um dos autores pontua da sua melhor maneira o que entendem sobre o 

conceito de pessoa física como sendo fornecedora. Notadamente, percebe-se que para 
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todos os autores, considera-se fornecedora toda pessoa física que desenvolva atividade ou 

preste serviço de forma habitual e com fins lucrativos. 

 Deste modo, cita exemplo acerca do presente tema, o autor Markus Samuel Leite 

Norat, (Norat, Manuel de Direito do Consumidor, 2015):  

[...] Se, uma panificadora que possua um vínculo automotor e o utilize para 

transportar suas encomendas, decidir vender este veículo para uma pessoa 

particular, este estabelecimento não pode ser considerado como fornecedor 

nessa relação, pois ela não tem habitualidade de negociar a compra e venda 

de veículos automotores. A panificadora tem a habitualidade, apenas, de 

produzir alimentos. 

 Por fim, é possível albergar que o profissional liberal como pessoa física fornecedora, 

tal profissional foi incluído nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, ganhando 

apenas tratamento diferenciado no tocante à responsabilidade civil que será subjetiva em 

regra. 

 Além desta categoria de profissional, destaca-se ainda que possam ser enquadradas 

no conceito de fornecedora outras pessoas físicas que prestam serviços com habitualidade, 

tais como o eletricista e encanador. 

 

1.9. PESSOA JURÍDICA FORNECEDORA 

 

 No texto do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se o que se 

considera a pessoa jurídica fornecedora no mercado de consumo. Sendo assim, considera-

se pessoa jurídica fornecedora a pessoa jurídica privada, pessoa jurídica pública, pessoa 

jurídica nacional, pessoa jurídica estrangeira e ainda, entes despersonalizados.  

 A habitualidade também deverá estar presente na atividade desempenhada pela 

associação civil ou mercantil. 

 O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor incluiu também no conceito de 

fornecedor o próprio Estado, seja ele atuando de forma direta, ou seja, de forma 

centralizada, por meio de seus órgãos administrativos, quer de forma indireta, por 

intermédio de suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 

mista, ou até por meio de seus agentes delegados, como as concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos.  
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 Por último, a legislação pertinente traz ainda a possibilidade de fornecedores 

nacionais e os estrangeiros exportadores de produtos ou serviços para o Brasil. Nestes 

casos, a responsabilidade por eventuais danos ou reparos será do importador, que poderá, 

posteriormente, ingressar com ação de regresso contra os demais fornecedores da cadeia 

de produção. 

 

1.10. ENTES DESPERSONALIZADOS 
 

 Os entes despersonalizados são aqueles que não possuem personalidade jurídica, 

mas que o Diploma Consumerista considerou sujeitos de obrigações na qualidade de 

fornecedor, quando exercerem atividades produtivas no mercado de trabalho. 

 A título de exemplo de entes despersonalizados cita o autor Markus Samuel Leite 

Norat (Norat, Manual de Direito do Consumidor, 2015):  

[...] A massa falida (uma empresa falida tem que arcar com as 

responsabilidades sobre os defeitos dos seus produtos que estão no 

mercado), a família que forneça algum produto ou serviço, ou mesmo a 

“pessoa jurídica de fato” (o vendedor ambulante, camelô, feirante). 

 

2. FORMAÇÃO DO CONTRATO ELETRÔNICO  
 

 A formação do contrato eletrônico é ponto muitíssimo importante e complexo. Há na 

doutrina algumas controversas sobre a sua natureza, pois alguns autores entendem que os 

contratos eletrônicos celebrados pela internet são entre presentes, pois defendem que a 

internet seria o local da celebração e, outros autores entendem que os contratos eletrônicos 

são celebrados entre ausentes. 

 O Código Civil Brasileiro (artigo 428, I), cria a ficção de que a contratação por meio 

de telefone é realizada entre presentes e estende essa artificialidade para “outros meios de 

comunicação semelhantes”. 

Sobre a formação do contrato eletrônico, encontra-se na presente obra o contrato 

eletrônico é diferenciado do tradicional apenas pelo meio empregado em sua celebração, 

motivo pelo qual a ele são aplicadas as mesmas regras aplicáveis aos contratos celebrados 

por meio físico (SALGARELLI, 2010). Em virtude disso, os contratos eletrônicos ainda não 
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possuem o completo e necessário regramento jurídico, contudo, por se tratar de um 

contrato, os princípios gerais serão os mesmos princípios que regem os contratos em geral. 

 Como trata a doutrina civilista contemporânea e com base na revolucionária 

legislação consumerista, pode-se extrair os princípios dos quais assumem posição de 

destaque nos contratos eletrônicos, sendo eles, a autonomia privada, boa-fé objetiva, 

função social do contrato e o desequilíbrio das prestações contratuais. 

 Para a formação dos contratos eletrônicos propriamente ditos, para que estes sejam 

concluídos de fato, haverá então, a fase da proposta e aceitação. Como nos contratos 

tradicionais, vontade, proposta e aceitação são características e fases essenciais na 

contratação. 

 

3. PROPOSTA 
 

 Como bem preceitua a autora Kelly Cristina Salgarelli (Salgarelli, Direito do 

Consumidor no Comércio Eletrônico - Uma Abordagem sobre a Confiança e Boa-fé, 2010): 

 

[...] A proposta é a manifestação da intenção de contratar do agente, dirigida 

de uma pessoa à outra. Deve conter todos os elementos essenciais à 

formação do negócio jurídico. É obrigatória e proíbe o proponente de revogar 

o conteúdo desta, por um tempo determinado. Enquanto o prazo para 

resposta perdurar, a proposta deve ser mantida. 

 Na definição de Washington de Barros Monteiro (Monteiro & Finkelstein, 1998), a 

proposta “é o momento inicial da formação do contrato; é o ato pelo qual uma das partes 

solicita a manifestação de vontade da outra”. 

 Como afirma Orlando Gomes (Gomes, 2000) “entende que a proposta se torna eficaz 

quando o eventual aceitante a recebe”. O Código Civil Brasileiro fala em “decorrido tempo 

suficiente para chegar a resposta ao conhecimento do proponente”, nos casos de proposta 

sem prazo pré-fixado (art. 428, III). 

Já na proposta que contém um prazo fixo, a proposta ela deixa de ser obrigatória se 

não houver resposta do destinatário dentro do prazo dado (art. 428, III). Podendo ainda 

haver retratação do proponente, desde que essa chegue antes ou simultaneamente à 

proposta (art. 428, IV).  
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Todos estes supramencionados, são aplicáveis aos contratos físicos e também 

aplicáveis aos contratos eletrônicos, uma vez que é idêntico ao tradicional, diferenciando 

apenas sob o meio do qual o mesmo é celebrado. 

 

4. ACEITAÇÃO 

 

 No direito brasileiro, a aceitação possui requisitos essenciais, não existindo uma 

forma pré-estabelecida, devendo ser respondida no prazo estipulado pelo ofertante. Sendo 

assim, a aceitação é a formação da vontade do oblato, é simplesmente dizer que, dentro 

do prazo estabelecido, a proposta foi aceita. O principal efeito da aceitação é a constituição 

do vínculo contratual entre as partes a partir desse exato momento. 

 

5. RESPONSABILIDADE PELO VICIO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO 

 

 A partir daqui que começaremos a tecer sobre o ponto principal desenvolvido no 

presente estudo. Iremos estudar sobre a responsabilidade pela reparação dos danos 

causados aos consumidores, quando os mesmos adquirem produtos ou contratam serviços 

que, acabam não trazendo a satisfação esperada, pelo fato de haver algum tipo de vício no 

mesmo, tendo então, a aplicação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor nestes 

casos. 

 O Código de Defesa do Consumidor trata primeiro dos vícios do produto, e o faz nos 

artigos 18 e 19 e após, do vício do serviço no artigo 20.  

 

5.1. VÍCIO DO PRODUTO 
 

 Caracteriza-se vicio como um problema que o produto ou serviço possui. 

Adicionalmente, um produto com vício, em tese é um produto que não funciona, como por 

exemplo, um aparelho de liquidificador que não liga. Além do mais, ainda pode ser 

considerado como um vício do produto, quando o produto possua um vício que lhe diminua 

o seu valor, como por exemplo, o liquidificador que só funciona duas de suas três 

velocidades. 

Sobre o vício do produto, delineia o autor Markus Samuel Leite Norat (Norat, Manual 

de Direito do Consumidor, 2015): 
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[...] Podemos considerar como sendo vício, a imperfeição de qualidade ou 

quantidade que torne os produtos impróprios ou inadequados ao consumo 

a que se destinam ou lhes diminuam o valor. São também, vícios aqueles 

decorrentes da desigualdade existente nas indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas 

as variações decorrentes da sua natureza. De tal forma, o vício está 

restringido ao produto ou serviço em si, sendo-lhe próprio ou inseparável. 

 

 O autor supracitado diz que o exemplo em sua definição de vícios de qualidade 

impróprios para o uso e o consumo, que faz sentido também quando os produtos estão com 

o prazo de validade vencida, deterioradas, alteradas, adulteradas, avariados, falsificados, 

corrompidos, fraudados e em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, 

distribuição ou apresentação e os nocivos à vida, à saúde, e os perigosos, desde que a 

periculosidade não lhes seja inerente e respeitada a informação ao consumidor. 

 

5.1.1 VÍCIO DE QUALIDADE 
 

 Sobre o vício de qualidade, estatui do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, 

que “os fornecedores de produtos 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 aqueles decorrentes da 

disparidade, com as indicações constantes no recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitados as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas”. 

 Notamos que o vício de qualidade foi bem retratado pelo legislador que se preocupou 

em delimitar bem sobre a matéria, ficando assim, fácil a percepção e o entendimento desse 

instituto, fazendo com que a pessoa do consumidor consiga notar qualquer efeito negativo 

contrário a lei. 

 

 

5.1.1.1 VÍCIOS APARENTE OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO E VÍCIO OCULTO 
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 O vício aparente nada mais é do que a produto que possui características 

desfavoráveis ou diferentes daquela oferecida que se nota com apenas um olhar. Nas 

palavras de (Norat, Manual de Direito do Consumidor, 2015): 

 

Vício aparente ou de fácil constatação, como o próprio nome já diz, são 

vícios facilmente perceptíveis pelo consumidor. Geralmente não há 

necessidade de conhecimentos técnicos para se aderir a existência desse 

tipo de vício. Por exemplo: os óculos com lente arranhada; a televisão que 

não liga; a roupa com um rasgo, etc.”. 

 

 Por outro lado, o vício oculto, leciona também (Norat, Manual de Direito do 

Consumidor, 2015) que: 

[...] São ocultos os vícios que não resultam do desgaste natural do 

produto pela sua utilização, são, em verdade, vícios que acompanham 

o produto desde a sua fabricação e não são facilmente perceptíveis, 

o consumidor comum não consegue aferir a existência do vicio 

através de um mero exame. Os vícios ocultos, por vezes, se 

manifestam muito tempo após a compra do produto. 

 

5.1.1.2 VÍCIO DE QUANTIDADE 
 

 O vício de quantidade está previsto no artigo 19 do Código de Defesa do 

Consumidor, que dispõe: 

“Art.19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto 

sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido 

for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de 

mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I – o abatimento proporcional do preço; 

II – complementação do peso ou medida; 

III – a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os 

aludidos vícios; 

IV – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. 
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§1º Aplica-se a este artigo o disposto no §4º do artigo anterior. 

§2º O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a mediação e o 

instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais”. 

 Dispositivo também de fácil interpretação e entendimento. Sendo assim, o vício de 

quantidade nada mais é que aqueles em que o conteúdo do produto é inferior às indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas 

as variações decorrentes de sua natureza. 

 São exemplos de vício de quantidade: o consumidor que adquire uma barra de 

chocolate de 200g, entretanto, ao colocar a barra de chocolate em uma balança, constata 

que a barra só possui 150g; o consumidor que compra um apartamento como tendo 500 

(quinhentos) metros quadrados, porém, descobre que o apartamento só possui 450 

(quatrocentos e cinquenta) metros quadrados; e, o consumidor 20 (vinte) litros de 

combustível, porém a bomba “viciada” só abastece 18 (dezoito) litros no tanque do veículo. 

 Sendo assim, o vício do produto será de quantidade quando a quantidade do produto 

for inferior ao informado no recipiente, embalagem, rotulagem ou oferta. 

 

5.1.1.3 VÍCIO DE INFORMAÇÃO 
 

 Levando em consideração que o consumidor será sempre analisado como parte 

vulnerável na relação de consumo, vulnerável também no que tange as informações do 

produto e todas as suas características, qualidade e sobre a utilização do produto que o 

mesmo adquire, mais uma vez, bem retrata (Norat, Manual de Direito do Consumidor, 

2015), que: 

O fornecedor deve disponibilizar as informações relevantes, 

imprescindíveis, sobre o produto ou serviço, caso contrário incorrerá em 

vício de informação. O vício de informação, portanto, pode ser entendido 

como sendo uma falha na disponibilização de informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em língua portuguesa, sobre as características, 

qualidade, quantidades, composição, preço, garantia, prazos de validade, 

origem, utilização e demais dados sobre os produtos e serviços. 

 

 São exemplos claros de produtos que tem imensa importância de uma informação 

precisa, correta e ostensiva, os remédios que devem oferecer tais informações como a 
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idade mínima e contra indicações para o uso, e também, os produtos químicos, que devem 

ficar longe do alcance das crianças. Ou seja, todo o produto que é posto no mercado de 

consumo deve conter na sua embalagem, rotulagem ou oferta, todas as informações 

necessárias para o seu uso correto pelo consumidor que por aquele produto. 

 

5.2 RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR PELO VÍCIO DO PRODUTO NO 

COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

 O Comércio Eletrônico é uma realidade vivenciada pela sociedade consumerista e 

vem crescendo periodicamente pelas mais diversas razões, como por exemplo, a falta de 

tempo para ir às compras, a facilidade na pesquisa de preços e formas de pagamentos nos 

diversos “estabelecimentos comerciais”. 

 Todavia, inúmeros e graves problemas existem e devem ser analisados sob uma 

ótica ampla, enfocando a responsabilidade de todos os segmentos envolvidos neste tipo de 

comércio, colocando como prioridade medidas especiais com a finalidade de continuar 

incentivando o desenvolvimento deste tipo de comércio. Este desenvolvimento deve ser 

realizado com total observância aos direitos dos consumidores, nos moldes em que 

regulado pelo CDC e microssistema, haja vista as introduções posteriores acrescentadas 

pela evolução dos atos de Comércio Eletrônico e/ou lei específica que venha a 

regulamentar esta matéria. 

 As transações eletrônicas ainda exigem do Poder Legislativo no sentido de criar 

regras claras que regulem este tipo de comércio, facilitando a prática dos fornecedores de 

vender seus produtos pela rede mundial de computadores, mas, sem esquecer que do outro 

lado estão os consumidores, que são, regra geral, a parte mais fraca da relação de 

consumo. 

 Atualmente, é possível acessar inúmeros sites com as mais variadas ofertas, o que 

incrementa as vendas eletrônicas e aumenta a demanda do Comércio Eletrônico, o que 

deve ser acompanhado pelo mesmo ritmo pela legislação. Portanto, e enquanto não se tem 

legislação específica sobre o Comércio Eletrônico, mas estando presentes as figuras do 

consumidor e do fornecedor e sendo o comércio realizado no Brasil o CDC é inteiramente 

aplicável. 
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 Ressalte-se que em caso de a transação não se encaixar nas disposições do CDC, 

aplicar-se-á o Código Civil ou legislação correlata, mesmo em se tratando de relação de 

consumo, e, neste caso, sempre será aplicada a legislação mais benéfica ao consumidor 

nos termos do artigo 7º do CDC. 

 Entrando agora no foco principal do presente trabalho, que é de analisar a 

responsabilidade do fornecedor nos contratos eletrônicos, que por sua vez não possui 

legislação específica e que aplica-se, então, o Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, aos contratos celebrados via internet. 

 A responsabilidade dos fornecedores de produtos ou serviços pela internet está 

baseada no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, nos termos do Código de 

Defesa do Consumidor. 

 Nos casos de danos sofridos pelos consumidores, a responsabilidade pelos 

fornecedores será analisada, considerando o nexo causal entre o dano sofrido e o defeito 

do serviço, na exata medida de como ele é ofertado. 

 A responsabilidade civil do fornecedor tratará da mesma contida no Código de 

Defesa do Consumidor desde que preencha o conceito de consumidor, fornecedor, produto, 

serviços e práticas comerciais contidos no mesmo. 

 Conforme leciona (Barbieri, 2013): 

[...] Para que se configure a responsabilidade pelo vício do produto ou 

serviço, exige-se como pressupostos essenciais: o vício de 

qualidade/quantidade do produto virtual ou do serviço prestado em linha, o 

prejuízo patrimonial do cibersonsumidor e o nexo de causalidade entre 

ambos. 

 Sendo assim, o consumidor, conforme (Norat, Manual de Direito do Consumidor, 

2015): 

Poderá reclamar o ressarcimento em virtude de vícios do produto a qualquer 

fornecedor, seja ele real, presumido ou aparente (em virtude da 

responsabilidade ser solidária, o consumidor poderá reclamar a apenas um 

fornecedor, a alguns dos fornecedores ou a todos os fornecedores). 

A regra geral adotada pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor é 

a responsabilidade objetiva, com exceção em apenas dois casos: na seção 

que trata da responsabilidade dos profissionais liberais e na seção que versa 

sobre a desconsideração da personalidade jurídica. De tal forma, a 
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responsabilidade dos fornecedores pelos vícios de qualidade ou de 

quantidade de produtos duráveis ou não duráveis é objetiva e solidária. 

 

5.3 SANÇÕES - VÍCIOS DO PRODUTO 
 

 A responsabilidade e sanção imposta ao fornecedor de um produto que apresentar 

um vício de qualidade, e se esse vício não for sanado em um prazo máximo de 30 (trinta), 

o consumidor poderá exigir, alternativamente e a sua escolha: 

 I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições 

de uso; 

 II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos; 

 III – o abatimento proporcional do preço. 

 E, conforme muito bem explica (Norat, Manual de Direito do Consumidor, 2015): 

A escolha dessas hipóteses pelo consumidor somente se dará após o vício 

não ser sanado no prazo decadencial de 30 (trinta) dias. 

Quanto ao prazo, as partes poderão combinar (caso queiram) a redução ou 

ampliação do prazo de 30 (trinta) dias, não podendo ser inferior a 7 (sete) 

nem superior a 180 (cento e oitenta) dias. 

 Quando se tratar de vício de quantidade, o consumidor poderá exigir 

alternativamente e à sua escolha: 

 I – o abatimento proporcional do preço; 

 II – complementação do peso ou medida; 

 III – a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem 

os aludidos vícios; 

 IV – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos. 

 

 (Norat, Manual de Direito do Consumidor, 2015) Ressalta que: 

 

[...] Nas hipóteses do vício de quantidade do produto, o Código de Proteção 

e Defesa do Consumidor não estabelece prazos para o fornecedor cumprir 
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com a sua obrigação de reparar o vício, assim sendo, ele deve cumprir com 

a hipótese escolhida pelo consumidor de forma imediata. 

 

5.4 RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR PELO VÍCIO DO SERVIÇO NO 

COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

 Como já sabemos que até o atual momento não existe uma legislação específica 

para as relações de consumo advindas dos meios eletrônicos, e que para tanto aplica-se o 

Código de Proteção e Defesa do Consumidor em sua integralidade.  

Sendo assim, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor trata dos vícios de 

qualidade dos serviços no artigo 20, que assim determina: 

“Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

 I – a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; 

 II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos; 

 III – o abatimento proporcional do preço”. 

 Mesmo a legislação sendo bem sucinta, (Norat, Manual de Direito do Consumidor, 

2015) diz ainda que: 

[...[ O CDC conceitua, de maneira clara (no art. 20, caput, e §2º), que os 

vícios de qualidade são aqueles que tornem os serviços inadequados para 

os fins que razoavelmente desses se esperam, bem como aqueles que não 

atendam as normas que regulamentem a sua prestação ou lhes diminuam 

o valor, e, também aqueles decorrentes da diferença comas indicações 

constantes da oferta ou mensagem publicitária. 

 

5.5 SANÇÕES (VÍCIOS DO SERVIÇO) 

 

 Conforme expusemos acima, o Código de Proteção de Defesa do Consumidor 

determina que se o serviço apresentar vício de qualidade, o consumidor poderá exigir 

alternativamente e à sua escolha: 
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 I – a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; 

(importantíssimo se faz ressaltar que a reexecução dos serviços poderá ser feita por uma 

terceira pessoa, desde que seja devidamente capacitada, por conta e risco do fornecedor). 

 II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo 

de eventuais perdas e danos; 

 III – o abatimento proporcional do preço”. 
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