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Contratos de adesão eletrônicos

Cintia Rosa Pereira de Lima*

Sumário: 1. Introdução. – 2. Contratos e comércio eletrônico: a necessária evolução 
da teoria geral dos contratos. – 3. Formação, validade e obrigatoriedade dos contra-
tos eletrônicos. – 4. Contratos de adesão eletrônicos e os termos e condições de uso. 
–5. Políticas de proteção de dados e privacidade: o que muda a partir da Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais. – 6. Conclusão.

1. Introdução1*

O comércio eletrônico é caracterizado pela contratação à distância e fora 
do estabelecimento comercial. Nesse sentido, a massificação das relações con-
tratuais, fato inegável da sociedade de consumo, é algo muito marcante nos 
contratos de adesão eletrônicos. Assim, os contratos são elaborados sem que 
as partes contratantes tenham nenhum tipo de contato, sem levar em consi-
deração os anseios e as expectativas de uma determinada pessoa. Além dis-
so, haja vista o alcance da internet, que desconhece limites geograficamente 
definidos, os contratos são disponibilizados worldwide. Tal fato tem gerado 
muitas celeumas doutrinárias e jurisprudenciais quanto à eficácia das leis de 
proteção do consumidor, bem como os requisitos de existência, validade e 
eficácia. Com efeito, a globalização dos mercados, a desmaterialização da mo-
eda, o desenvolvimento planetário dos bancos de dados, a automatização das 
atividades humanas, a reorganização do trabalho (fenômenos frutos da «rivo-

* Professora Associada de Direito Civil da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto/USP. 
Doutora em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP com estágio na Ottawa University 
(Canadá) com bolsa CAPES – PDEE – Doutorado Sanduíche e livre-docente em Direito Civil 
Existencial e Patrimonial pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (USP). Pós Doutora em 
Direito Civil na Università degli Studi di Camerino (Itália) com fomento FAPESP e CAPES. 
Líder dos Grupos de Pesquisa (CNPq): Tutela jurídica dos dados pessoais na internet (http://
dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4485179444454399) e Observatório do Marco Civil da Inter-
net no Brasil (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2215582162179038). Pesquisadora Ano 
Sabático do Instituto de Estudos Avançados (IEA-USP). Presidente do Instituto Avançado de 
Proteção de Dados (IAPD).
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luzione digitale» derivada da «rivoluzione informatica»), a internet se torna a 
protagonista de uma inovação que marca a história universal e individual do 
fim do século XX ao início do século XXI1.

Por exemplo, um consumidor, residente em um país com uma sólida tra-
dição de defesa do consumidor, pode contratar com um fornecedor de outro 
país cuja proteção do consumidor seja minimalista, trazendo à tona a questão 
sobre qual lei aplicável e juízo competente. Sobre isso, a Convenção de Roma 
sobre lei aplicável às obrigações contratuais, de 19 de junho 19802, estabelece 
no artigo 5° que a lei aplicável é a do país em que o consumidor tenha seu 
domicílio, validando as cláusulas de eleição de foro ou arbitragem desde que 
não resultem em prejuízo aos direitos dos consumidores. Muito embora esse 
tratado tem validade para os Estados membros da União Europeia, importante 
destacar a necessidade de se estender essa regra para os demais países para que 
se possa atingir a uniformidade quanto ao nível de proteção do consumidor.

Em síntese, os contratos de adesão eletrônicos são oferecidos a consumi-
dores residentes de diversos países, por meio dos denominados clickwrap 
agreements e browsewrap, fato que tem chamado a atenção de juristas e aca-
dêmicos para o tema. Portanto, urge estabelecer regras comuns para que se 
construa um ambiente seguro no comércio eletrônico.

No Mercosul, destacam-se algumas tentativas nesse sentido, entretanto, 
nenhuma chegou a um consenso entre os Estados membros e convidados do 
Mercosul. Notadamente, o projeto de Código de Defesa do Consumidor no 
Mercosul3, que não foi concluído porque a Delegação brasileira se retirou pelo 
retrocesso que representaria à sólida tradição consumerista brasileira4. Conse-
quentemente, o Protocolo de Santa Maria5, que tinha uma regra semelhante 
ao que dispõe a Convenção de Roma, não está em vigor. Esses são alguns 
conflitos que surgem no contexto do comércio eletrônicos.

Mas pode-se destacar, partindo desse conflito, que às vezes os requisitos 
de existência, validade e eficácia de um contrato podem variar de um país 
para outro, bem como o conteúdo das cláusulas abusivas e sua consequência. 
Portanto, ao estudar contratos eletrônicos, o método comparatista é extrema-
mente útil para se chegar à conclusão da lei aplicável e jurisdição competente.

1 G. Alpa, Cyber Law. Problemi Giuridici connessi allo Sviluppo di Internet, in La Nuova 
Giurisprudenza Civile Commentata, ano XIV, 2ª parte, Rivista Bimestrale de le Nuove Leggi 
Civili Commentate, Padova 1998, p. 385.

2 Rome Convention on the law applicable to contractual obligations (consolidated ver-
sion). Disponível online in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CEL-
EX:41998A0126(02)&from=PT, último acesso em 23-03-2018.

3 “Proyeto de Protocolo de Defensa del Consumidor del MERCOSUR”. Publicado na íntegra 
na Revista de Direito do Consumidor, XXIII/XXIV (1997), pp. 519-531.

4 C.L. Marques, O Código de Defesa do Consumidor e o Mercosul, in Revista de Direito 
do Consumidor, VIII (1993), pp. 40-41.

5 Disponível online in http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/forumCorteSupremaNorma/fo-
rumCorteSupremaNorma_AP_75315.pdf, último acesso em 23-03-2018. Este protocolo regula 
a jurisdição em matéria de consumo.
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Natalino Irti6 destaca que o espaço telemático desconhece fronteiras. Por-
tanto, o desenvolvimento tecnológico desencadeou tais fenômenos globais 
que colocaram em xeque as ideias de tempo e de espaço nas quais o Direito 
foi idealizado. De maneira que o direito que tem e deve ter uma aplicação 
espacial; no entanto, atualmente a forma espacial do Direito não está reclusa 
às fronteiras de um determinado Estado, mas de outros também.

Por isso, esse trabalho desenvolve o tema relacionando a algumas práticas 
contratuais no ecommerce, levando em consideração algumas decisões e cases 
julgados em outros tribunais para oferecer subsídios à sociedade brasileira.

Como antecedente dos contratos de adesão eletrônicos celebrados via in-
ternet, destaca-se o shrinkwrap, também indicado como “la licenza a stra-
ppo” pela doutrina italiana7, são utilizadas pelos fornecedores há décadas8. 
principalmente no mercado de distribuição de programas de computador. A 
distribuição de bens e serviços, a partir do shrinkwrap consiste em duas eta-
pas, quais sejam: a primeira, o adquirente compra um software de prateleira 
(“off-the-shelf”), concluindo o contrato de compra e venda nesse momento 
(oferta e aceitação); a segunda, o adquirente tomava conhecimento dos ter-
mos da licença a partir da instalação do programa de computador que vinha, 
geralmente, dentro de um pacote que embala o CD de instalação9.

Os tribunais estrangeiros consolidaram o entendimento, pautado na boa-fé 
objetiva e os deveres anexos, que ao ter conhecimento efetivo dos termos da 
licença o adquirente, não concordando com eles, poderia devolver o produto. 
Ao contrário, após o efetivo conhecimento das cláusulas contratuais, conclu-
ísse a instalação do software, o adquirente concordava com elas tacitamente. 
Nessa hipótese, o contrato era concluído por condutas socialmente típicas, pois 
o silêncio10 era incompatível com a recusa na medida em que o adquirente 
conclui a instalação e usa o programa de computador.

6 Le categorie Giuridiche della Globalizzazione, in Rivista di Diritto Civile, XLVIII, 1ª 
Parte (2002), p. 629.

7 G. Finocchiaro, I contratti ad oggetto informatico, Padova 1993, p. 98: «Un particolare 
contratto di licenza d’uso è constituito dal c.d. contratto a strappo o contratto di licenza a 
strappo, shrink-wrap license, nell’originaria formulazione statunitense».

8 A jurisprudência norte-amerincana é farta a respeito destes contratos: cf. Advent Systems 
Ltd. v. Unisys Corp., 925 F.2d 670, 675-77 (3d Cir. 1991); RRX Industries, Inc. v. Lab-Con, Inc., 
772 F.2d 543, 546-47 (9th Cir. 1985); Triangle Underwriters, Inc. v. Honeywell, Inc., 604 F.2d 
737, 74 (2d Cir. 1979); North Am. Systemshops Ltd. v. King, [1989] 68 Alta.L.R.2d 145 (Can.).

9 J.M.S. Moringiello, Assent and Internet Contracting, in Rutgers Law Review, LVII 
(2005), pp. 1307-1359 [documento em meio eletrônico, sem paginação]: «First came the “shrink-
wrap” licenses included in retail software packages. In the classic shrinkwrap license transaction, 
a statement that use of the software is subject to terms to be found inside the box appears on the 
face of the box containing the software. The written license often states that use of the software 
constitutes acceptance of the license terms».

10 G. Finocchiaro, op. cit., p. 100: «Il contratto di licenza a strappo si perfeziona, dunque, 
con l’atto dell’apertura della confezione. Tale atto vale come accettazione. La manifestazione 
del consenso potrebbe essere ricondotta anche al silenzio, cioè alla mancata restituzione del 
programma al rivenditore, o all’inizio dell’esecuzione del contratto, cioè all’utilizzo del software».
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A ideia, que vigora hoje nos clickwraps e browsewrap, é que diante da 
impossibilidade de escrever os termos contratuais na embalagem do produto, 
estavam em arquivo dentro do suporte mecânico do produto, como se estives-
sem encolhidos ou escondidos (shrink)11.

No caso ProCD, Inc. versus Zeidenberg12, o Tribunal de Apelação do 7° 
Circuito concluiu pela validade da licença do tipo shrinkwrap porque os 
termos eram disponibilizados para o adquirente do programa desenvolvido 
pela empresa ProCD no momento da instalação, que somente era concluída 
quando e se o adquirente (Mathew Zeidenberg) aceitasse integralmente os 
termos impostos unilateralmente pelo fornecedor, constituindo-se, portan-
to, um contrato de adesão. O tribunal entendeu que esta transação não é 
diferente da compra e venda de um bem material, como um rádio, em que 
o consumidor, ao chegar em casa, lerá o manual de instrução. Portanto, o 
tribunal declarou que a seção 2-204 do UCC13 pode ser aplicada ao caso, 
porque a empresa ProCD propôs um contrato em que o adquirente mani-
festaria sua aceitação ao usar o programa, dando oportunidade efetiva para 
que ele lesse os termos da licença, pois toda vez que se inicia o programa, a 
licença aparece na tela do computador exigindo sua concordância para poder 
utilizar o software14.

Contudo, atualmente, os programas e outros bens digitais (e.g. livros ele-
trônicos) e bens materiais, que são enviados depois da compra online, são 
ofertados em ambiente inteiramente eletrônico (ecommerce). Porém, os for-
necedores utilizam uma técnica contratual muito semelhante ao shrinkwrap. 
A diferença é que antes de concluir a compra online, o adquirente tem a 
oportunidade de ler as cláusulas contratuais previamente à manifestação da 
vontade, por meio de um clique em expressões que indicam sua anuência 
(clickwrap).

Outra prática usual nesses contratos telemáticos é a disponibilização 
dos termos de uso e de acesso a um determinado site, o que se denomi-
na browsewrap. Nesse caso, os termos ficam disponíveis em um hyperlink 
indicado por expressões do tipo «termos e condições de uso do site», «po-
líticas de privacidade», etc. Tal prática tem chamado a atenção dos tribu-
nais e doutrinadores estrangeiros, que entendem ser necessário o efetivo 
conhecimento da existência desses termos pelo usuário, que ao continuar 

11 B. Goodman, Honey, I shrink-wrapped the consumer: the shrink-wrap agreement as an 
adhesion contract, in Cardozo Law Review, X (1999), pp. 319-381.

12 86 F.3d 1447, 1450 (7th Cir. 1996).
13 «A contract for sale of goods may be made in any manner sufficient to show agreement, 

including conduct by both parties which recognizes the existence of such a contract».
14 «ProCD proposed a contract that a buyer would accept by using the software after having 

an opportunity to read the license at leisure. This Zeidenberg did. He had no choice, because the 
software splashed the license on the screen and would not let him proceed without indicating 
acceptance». In: 86 F.3d 1447, *1450; 1996 U.S. App. LEXIS 14951, **7; 39 U.S.P.Q.2D (BNA) 
1161; Copy. L. Rep. (CCH) P27,529.
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browsing (navegando) no site concorda com os termos (browsewrap with 
notice).

Esse artigo analisa os contratos de adesão eletrônicos, analisando o concei-
to, as características, a problemática em torno do consentimento manifestado 
nestas figuras, além dos julgados sobre o tema pelos tribunais norte-ameri-
cano e canadenses. Por fim, o artigo evidencia de maneira fundamentada 
como estas figuras são e deveriam ser tratadas à luz do Direito brasileiro, 
destacando a incipiente jurisprudência específica sobre as três figuras anali-
sadas neste artigo. Ao final, o artigo traz alguns alertas sobre as políticas de 
proteção de dados e privacidade para que se possa estabelecer mecanismos 
para se caracterizar o consentimento, elemento essencial para a conclusão 
dos contratos (aceitação), bem como uma base importante para o tratamento 
de dados pessoais (art. 7, inc. I LGPD).

2. Contratos e comércio eletrônico: a necessária evolução da teoria geral dos 
contratos

O estágio da civilização moderna, dominada pelo avanço científico aliado 
ao desenvolvimento dos meios de comunicação, demonstra um novo mo-
delo de comportamento: a contratação em massa mediante o emprego da 
telecomunicação e informática (telemática). Este fato social reclama, do 
jurista, atenção maior aos novos padrões de comportamento, devendo ser 
estes, regulados visando à pacificação social e o equilíbrio entre as partes 
contratantes.

A venda à distância, tradicionalmente, era tida como sinônimo de venda 
por correspondência. Todavia, os meios de comunicação evoluíram de maneira 
que as vendas à distância acompanharam esta evolução. Hoje, por exemplo, 
o comércio eletrônico está estruturado nas vendas à distância, que utiliza a 
Internet como um eficiente meio de comunicação de massa15.

Cláudia Lima Marques16 ressalta esta característica, afirmando que, em 
sentido estrito, comércio eletrônico pode ser compreendido como «sendo uma 
das modalidades de contratação não-presencial ou à distância para a aquisição 
de produtos e serviços por meio de meio eletrônico ou via eletrônica».

Este entendimento vai ao encontro do que dispõe a Diretiva 2011/83/UE, 
que defini contrato à distância (art. 7) como sendo o contrato entre consumi-
dor e fornecedor, cujo objeto seja bens ou serviços, concluído por um meio 
organizado de venda à distância ou um esquema de prestação de serviços es-

15 C.L. Marques, Confiança no comércio eletrônico: um estudo dos negócios jurídicos de 
consumo no comércio eletrônico, São Paulo 2004, pp. 35-36; S. Glanz, Internet e Contrato 
Eletrônico, in Revista dos Tribunais, DCCLVII (1998), p. 72; R.L. Lorenzetti, Comércio 
eletrônico, trad. Fabiano Menke, São Paulo 2004, p. 286.

16 Confiança…, op. cit., p. 38.
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truturados pelo fornecedor que utiliza, com exclusividade, um ou mais meios 
de comunicação à distância para a celebração do certame.

Contudo, uma das particularidades da Revolução Digital17 e do crescente 
uso da informática está, justamente, na complexidade das relações sociais, ou 
seja, o jurista moderno depara-se com várias novas figuras contratuais e novas 
normas e técnicas de contratação18.

Quanto à terminologia, há diversas expressões para designar este negócio 
jurídico, a saber: contratos virtuais, contratos por computador, contratos onli-
ne e contratos eletrônicos19. Em suma, o contrato eletrônico pode ser definido 
como o negócio jurídico bilateral celebrado total ou parcial de maneira digital.

Preliminarmente é preciso esclarecer que o gênero “contratos eletrônicos” 
comporta, basicamente, duas espécies: 1) contratos informáticos, aqueles que 
têm por objeto os bens e/ou serviços de informática; e 2) contratos telemáticos, 
aqueles que são celebrados utilizando a informática e telemática como meio 
de comunicação20.

Esta distinção é plenamente divulgada pelos juristas de diversos países, a 
saber: Espanha21, França22, Itália23, Argentina24.

Assim, a doutrina brasileira, também, adota tal distinção, a saber: Newton 
De Lucca25 define contrato informático como o «[...] negócio jurídico bilateral 
que tem por objeto bens ou serviços relacionados à ciência da computação»; 
distinguindo este do contrato telemático, que representa o «[...] negócio jurídi-
co bilateral que tem o computador e uma rede de comunicação como suportes 
básicos para sua celebração».

O contrato informático é caracterizado por ter como objeto um bem in-
formático. Em 1993, Giusella Finocchiaro26 utilizou a expressão, «contratti 

17 Expressão utilizada por: N. De Lucca, Aspectos Jurídicos da Contratação Informática 
e Telemática, São Paulo 2003, p. 17.

18 Ivi, pp. 21-22.
19 N. De Lucca, Títulos e contratos eletrônicos: o advento da Informática e suas conse-

quências para a pesquisa jurídica. in N. De Lucca – A. Simão Filho, Direito & Internet², 
São Paulo 2005, p. 62; C.L. Marques, Confiança…, op. cit., p. 44: a autora utiliza a expressão 
«negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico» por ser mais abrangente. 

20 N. De Lucca, Aspectos jurídicos…, op. cit., p. 19.
21 J.V. Lozano, Breves comentários a la ley 34/2002, de 11 de Julio de servicios de la socie-

dad de la información y de comercio electrónico y su impacto. [mensagem pessoal]. Mensagem 
recebida por e-mail em 20-11-2007. [documento eletrônico sem paginação]. 

22 X.L. Bellefonds – A. Hollande, Contrats informatiques et télématiques³, Paris 1992, 
p. 146.

23 G. Finocchiaro, op. cit., p. 3; F.S.S. Ippolito, I contratti di Internet e del commercio 
elettronico, Milano 2001, pp. 1-10 (sobre a evolução da terminologia “contrato informático” a 
“contrato telemático”). 

24 R.L. Lorenzetti, Tratado de los contratos, t. 3, Buenos Aires 1999, 22 seção: La infor-
mática e Internet en los contratos, p. 817.

25 Aspectos jurídicos…, op. cit. P. 33.
26 Op. cit., p. 3 : «Rientrano così all’interno della categoria i contratti per l’acquisizione 

o l’utilizzazione di hardware e di software, i contratti per l’acquisizione, l’elaborazione o la 
diffusione di dati attraverso mezzi informatici, nonché i contratti conclusi mediante strumenti 
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d’informatica» para designar «il contratti ad oggetto informatico», ressaltando 
que esta terminologia surgiu na década de 70.

Os segundos, isto é, os contratos telemáticos, expressão que se originou na 
doutrina jurídica francesa, evidenciada na obra de Xavier Linant de Bellefonds 
e Alain Hollande27, que traz a definição de «contrats télématiques», in verbis:

Le sens exact du terme «télématique» n’est pas bien fixé. La définition la plus 
largement reçue en pratique fait entrer dans le cadre de la télématique toutes les 
applications qui associent l’ordinateur aux télécommunications. Cette définition 
rejoint celle de l’administration pour laquelle les services télématiques sont «un 
ensemble de services de nature ou d’origine informatique pouvant être fournis à 
travers un réseau de télécommunication».

Tal expressão pode ser utilizada pela doutrina jurídica brasileira, haja vista 
a existência do vocábulo telemática28 no vernáculo. Desta forma, a doutrina29 
pátria conceitua contratos telemáticos como «o negócio jurídico bilateral que 
tem o computador e uma rede de comunicação como suportes básicos para 
sua celebração».

Sobre a formação dos contratos telemáticos, a seção 202 da UCITA estabe-
lece a existência de um contrato eletrônico, ainda que celebrado por agentes 
eletrônicos: «(a) A contract may be formed in any manner sufficient to show 
agreement, including offer and acceptance or conduct of both parties or ope-
rations of electronic agents which recognize the existence of a contract». Se-
melhantemente, a seção 8 da UETA estabelece:

(a) If parties have agreed to conduct a transaction by electronic means and a law 
requires a person to provide, send, or deliver information in writing to another 
person, the requirement is satisfied if the information is provided, sent, or delivered, 
as the case may be, in an electronic record capable of retention by the recipient at 
the time of receipt. 

Também o art. 9 da seção 3 da Diretiva 2000/31/EC que impõe aos Esta-
dos-membros adotarem as medidas legais para assegurar a validade e eficácia 
dos contratos celebrados por meio eletrônico. Esta diretriz está estabelecida 
no art. 11 da Lei Modelo UNCITRAL sobre comércio eletrônico.

É aconselhável que o Brasil adote legislação específica ressaltando a exis-
tência, validade e eficácia dos contratos eletrônicos, por meio do princípio da 
não discriminação, segundo o qual não se deve negar validade aos contratos 

informatici».
27 Op. cit., p. 146.
28 «Telemática. [De tele(comunicação) + (infor)mática.] Substantivo feminino. 1.Ciência 

que trata da manipulação e utilização da informação por meio do uso combinado de computador 
e meios de telecomunicação», in Dicionário Aurélio (CD-rom), versão eletrônica.

29 N. De Lucca, Aspectos jurídicos…, op. cit., p. 33.



100 Cintia Rosa Pereira de Lima

tão-somente por terem sido celebrados por meio eletrônico, como o fazem 
as legislações específicas, a saber: seção 202 (a) da UCITA30, seção 7 (b) da 
UETA31, seção 5 da UECA32 e art. 533 da Lei Modelo da UNCITRAL sobre 
comércio eletrônico.

Neste sentido, acertada a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul decidiu que o e-mail enviado comunicando o cancelamento do contrato 
supre a exigência de se enviar uma correspondência para tanto34:

EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV VIA CABO. RESILIÇÃO DO CON-
TRATO. DENÚNCIA FEITA POR MEIO DE E-MAIL. VALIDADE. INEXIGIBILI-
DADE DE PRESTAÇÕES FUTURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. DANOS 
MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. Dispondo as condições gerais do contrato 
que a resilição deva ser precedida de comunicação por escrito, com antecedência 
mínima de trinta dias, e tendo sido satisfeita tal condição, mediante missiva en-
caminhada por e-mail, não poderia a ré condicionar o cancelamento do contrato 
à entrega do aparelho decodificador em loja da ré. Sendo inexigíveis as parcelas 
cobradas posteriormente à denúncia, indevida também é a inscrição do nome do 
autor no SPC, a gerar danos morais exacerbados no caso em tela, pela extrema 
desconsideração ao Direito do Consumidor. Indenização reduzida em observância 
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença confirmada por seus 
próprios fundamentos. Recurso improvido.

Não se espera uma normativa específica sobre contratos eletrônicos (infor-
máticos e telemáticos), mas sim a reforma do CC/02 e do CDC para inserir 
algumas regras tendo em vista as peculiaridades da contratação à distância. De 
fato, esta é uma característica do comércio eletrônico, ou seja, o predomínio 
de contratos internacionais à distância. 

Sobre este tema, a Diretiva 2011/83/EU traz uma série de definições no 
art. 2°, alínea 7, dentre as quais, a definição de contrato à distância:

“distance contract” means any contract concluded between the trader and the con-
sumer under an organized distance sales or service-provision scheme without the 
simultaneous physical presence of the trader and the consumer, with the exclusive 

30 «(a) A contract may be formed in any manner sufficient to show agreement, including offer 
and acceptance or conduct of both parties or operations of electronic agents which recognize 
the existence of a contract».

31 «(b) A contract may not be denied legal effect or enforceability solely because an electronic 
record was use in its formation».

32 «Legal recognition – 5. Information shall not be denied legal effect or enforceability solely 
by reason that it is in electronic form».

33 «Article 5 – Legal recognition of data messages – Information shall not be denied legal 
effect, validity or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message».

34 TJRS, Turmas Recursais, Primeira Turma Cível, Recurso Cível Nº 71000729954, rel. 
Ricardo Torres Hermann, j. 29-09-2005.



101Contratos de adesão eletrônicos

use of one or more means of distance communication up to and including the time 
at which the contract is concluded;

Esta diretiva é destinada à proteção do consumidor, entretanto, o que ca-
racteriza um contrato à distância, sendo ele de consumo ou não, é o meio de 
comunicação empregado e o pressuposto negativo, que é a não presença física 
simultânea. Por isso, entende-se por contrato à distância o contrato celebrado 
sem a presença física simultânea das partes contratantes com o uso exclusivo 
ou não de um ou mais meios de comunicação à distância.

O Projeto de Lei n. 3.514/2015 na Câmara dos Deputados traz um conceito 
de contrato à distância na pretendida alteração do art. 49 do CDC:

§ 2° Por contratação a distância entende-se aquela efetivada fora do estabeleci-
mento ou sem a presença física simultânea do consumidor e do fornecedor, espe-
cialmente em domicílio, por telefone, por reembolso postal ou por meio eletrônico 
ou similar.

Este dispositivo não faz a distinção entre contrato à distância e contrato fora 
do estabelecimento. O ideal seria distinguir estas figuras como o faz o Direito 
Comunitário europeu, que define contrato fora do estabelecimento no item 8 
do art. 2° da Dir. 2011/83/EU:

“off-premises contract” means any contract between the trader and the consumer:
(a) concluded in the simultaneous physical presence of the trader and the consumer, 
in a place which is not the business premises of the trader;
(b) for which an offer was made by the consumer in the same circumstances as 
referred to in point (a);
(c) concluded on the business premises of the trader or through any means of dis-
tance communication immediately after the consumer was personally and individ-
ually addressed in a place which is not the business premises of the trader in the 
simultaneous physical presence of the trader and the consumer; or
(d) concluded during an excursion organized by the trader with the aim or effect 
of promoting and selling goods or services to the consumer; 

Neste sentido, entende-se por contrato fora do estabelecimento o contrato 
celebrado na presença física das partes em local distinto do estabelecimento 
comercial, ou quando a oferta for feita nestas mesmas circunstâncias, ou quan-
do o contrato for concluído durante uma campanha organizada pelo fornece-
dor para promover ou vender bens e serviços. A título de exemplo, pode-se 
citar a venda a domicílio ou reembolso postal

Porém, o Projeto de Lei n. 3.514/2015 vai além, pois equipara a contrato à 
distância, o contrato celebrado no estabelecimento do fornecedor, desde que 
o consumidor «não tenha tido a prévia oportunidade de conhecer o produto 
ou serviço, por não se encontrar em exposição ou pela impossibilidade ou difi-
culdade de acesso a seu conteúdo» (§ 3º do art. 49). Exemplo, se o consumidor 
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vai até uma loja para comprar um produto, mas este não está à disposição, não 
tendo contato físico com o produto, assemelha-se à contratação à distância.

3. Formação, validade e obrigatoriedade dos contratos eletrônicos

Ora, se a confiança é a própria justificadora do Direito, quando ela se perde 
o que se constrói sobre ela, no caso o Direito, perde toda a sua razão de ser. 
Isto é o que não se pode aceitar que aconteça na sociedade informacional, 
cuja base antes de tudo é a confiança. Neste sentido, novas tecnologias, como 
a Blockchain, têm sido desenvolvidas a fim de assegurar maior confiança nas 
transações eletrônicas à distância.

Cláudia Lima Marques35 define confiança como sendo «o paradigma novo 
necessário para realizar ‘este passo adiante’, de adaptar nosso atual Direito do 
Consumidor a este novo modo de comércio».

A forma de consentir, na contratação eletrônica, apresenta uma distinção 
clara entre os contratos eletrônicos e os tradicionais. Neste novo contexto tec-
nológico, os contratantes podem manifestar sua vontade de diversas maneiras, a 
saber: pelo silêncio, quando a lei admitir; pelo comportamento como, por exem-
plo, ao clicar em determinado ícone ou baixar um programa de computador, etc.

A forma de contratar no meio digital evoluiu, a saber, as figuras “shrink-
-wrap”, “click-wrap” e “browse-wrap”. Na primeira figura, o consentimento é 
manifestado por uma conduta (abrir o CD e instalar o programa do computa-
dor) e pelo silêncio (não retornando o produto em caso de não-concordância 
com as cláusulas contratuais). Na hipótese dos denominados “click-wrap”, o 
consentimento é manifestado ao clicar na expressão “eu concordo”, “aceito”, 
“sim”, ou outras expressões sinônimas. Assim, nesta hipótese o usuário tem a 
oportunidade de tomar conhecimento previamente das cláusulas contratuais 
para poder decidir, conscientemente, se concorda ou não com elas. Por fim, 
o “browse-wrap”, termos impostos por uma das partes à outra pelo fato de 
um usuário navegar em determinada página na Internet, em que se constata 
a ausência de consentimento.

Ana Paula Gambogi Carvalho36 resume o quadro exposto acima, dizendo 
que duas primeiras hipóteses, a declaração de vontade é “pré-formulada”, pois 
basta clicar no ícone correspondente à expressão “sim” ou “não”.

No entanto, a ilustre professora Cláudia Lima Marques37 ressalta a cautela 
no momento de interpretar estas manifestações de vontade:

Assim, se o consumidor faz um click para abrir o contrato, isto não pode ser inter-
pretado como se ele estivesse aceitando a oferta, ou que o contrato se perfectibi-

35 C.L. Marques, Confiança…, op. cit., pp. 34-35.
36 Contratos via Internet, Belo Horizonte 2001, p. 32.
37 Confiança…, op. cit., p. 272.
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lizou. Deve ser possível ler o contrato e mesmo o imprimir, sem o concluir, pois o 
contrato é informação para o consumidor e é o direito de escolha deste último que 
está em jogo. O abuso da ‘ordem’ de impulsos eletrônicos, ou da ordem de telas 
abertas é justamente o de somente informar o conteúdo do contrato quando este 
já está aceito, ou de somente permitir baixá-lo (download), quando o consumidor 
já se tornou contratante. (grifo nosso)

O computador é apenas um mecanismo de comunicação de uma vontade 
já aperfeiçoada quando o declarante a manifestou ou formatou o programa 
do computador para transmiti-la38. Em todas as hipóteses, predomina na dou-
trina a regra geral de imputação, em que se atribui a declaração de vontade 
exteriorizada por meio do uso do computador ao declarante39. Em suma, a 
declaração de vontade é atribuída ao declarante, que se responsabiliza pelo 
cumprimento do que foi declarado, a menos que prove que outra pessoa uti-
lizou sua máquina, sem autorização para tanto, ou outro fato que ilida este 
nexo de imputação.

Para minimizar esta polêmica, as legislações específicas trazem regra sobre 
esta matéria. O art. 13 da Lei Modelo da UNCITRAL sobre comércio eletrô-
nico, por exemplo, estabelece a regra de imputação da mensagem ao emissor 
quando ele mesmo a envia, ou quando a mensagem é enviada por outra pessoa 
que tenha autorização para tanto ou, ainda, por um sistema de informação pro-
gramado previamente para operar automaticamente. O conhecimento desta 
declaração de vontade pelo receptor dá-se no momento em que a mensagem 
ingressa em sua esfera de controle. Este é o entendimento adotado no art. 
15 de Lei Modelo da UNCITRAL sobre comércio eletrônico e na seção 23.1 
da UECA, no Canadá. Portanto, não se exige o conhecimento psicológico do 
conteúdo da mensagem pelo receptor, basta que esta tenha ingressado no seu 
sistema de informação, alheio ao controle do emissor40.

No contexto do comércio eletrônico, a aceitação verifica-se de diversas ma-
neiras, podendo ocorrer quando o oblato redija sua aceitação, transmitindo-a 
via e-mail ou quando o oblato realize certos atos que demonstre sua aceitação 
(“conduta social típica”) como, por exemplo, quando ele adere aos termos cli-
cando em ícones demonstrando sua anuência (“Eu concordo” – “I agree”)41. 
Em todas estas hipóteses, há acordo de vontade consoante a doutrina brasi-
leira42 que afirma existir nestes contratos acordo de vontade, ainda que seja a 
partir de conduta socialmente típica.

Na atual sociedade pós-moderna massificada e submersa nas novas tec-
nologias, a vulnerabilidade dos usuários destes produtos e serviços fica em 
evidência face ao desequilíbrio social, econômico e tecnológico dos usuários 

38 F. Parisi, Il contratto concluso mediante computer, Padova 1987, p. 3.
39 R.L. Lorenzetti, Comércio eletrônico, op. cit., p. 293.
40 R.L. Lorenzetti, Luis. Comércio eletrônico, op. cit., p. 295.
41 Ivi, pp. 10-17.
42 C.L. Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, op. cit., p. 99.
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em face dos fornecedores. Em suma, a doutrina43 conclui que o usuário, nes-
te contexto de liberdade, velocidade e globalização, depara-se com uma nova 
vulnerabilidade.

Na contratação telemática, há um aumento considerável da vulnerabilidade 
do usuário que, geralmente, não tão familiarizado com as novas tecnologias, 
daí outro critério para se analisar dentro deste princípio: a vulnerabilidade 
tecnológica ou informacional.

Cláudia Lima Marques44 aponta diversas situações que agravam ainda mais 
a vulnerabilidade dos consumidores, como as grandes organizações entre os 
fornecedores. Além disso, a política de marketing é extremamente ofensiva 
e apelativa, fazendo com que ocorra o que a autora denomina “poder da ne-
cessidade” e “sedução das novas necessidades”. Em outras palavras, por meio 
das propagandas agressivas, os fornecedores impelem as necessidades dos 
consumidores.

Esta situação é ainda mais acentuada no contexto da sociedade informa-
cional, em que se utiliza as novas tecnologias para realizar o denominado 
marketing direto, ou seja, a partir do perfil construído de maneira automa-
tizada, o sistema de informação determina as preferências do usuário, des-
tinando a ele publicidade de produtos e serviços que correspondam a tais 
preferências. Outro fator de aumento da vulnerabilidade é a contratação por 
adesão e a disponibilização dos termos e condições de uso como se verá a 
seguir.

4. Contratos de adesão eletrônicos e os termos e condições de uso

Cláudia Lima Marques45 ressalta a evolução da concepção de contrato. 
Tradicionalmente, predominavam os contratos paritários ou individuais em 
que as partes discutiam as cláusulas contratuais em pé de igualdade. No en-
tanto, esta realidade foi drasticamente alterada haja vista a predominância na 
sociedade de consumo, dos contratos de adesão, perdendo-se qualquer con-
tato físico entre as partes. Este fato evidencia o fenômeno identificado como 
“despersonalização do contrato”, que no contexto do comércio eletrônico é 
mais acentuado.

Em síntese, o contrato negociado ou paritário é próprio de uma sociedade, 
cuja base econômica é o artesanato e a agricultura familiar. No entanto, o con-
trato impessoal ou de adesão é característico de uma sociedade industrializada, 
massificada e de consumo46.

43 C.L. Marques, Confiança…, op. cit., pp. 40-41, citando as conclusões de Erik Jayme.
44 Contratos bancários em tempos pós-modernos: primeiras reflexões, in Revista de Direito 

do Consumidor, XXV (1998), p. 27.
45 Contratos no Código de Defesa do Consumidor4, São Paulo 2002, pp. 52-53.
46 R.L. Lorenzetti, Tratado de los contratos, t. 1, op. cit., p. 138.
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Contrato de adesão pode ser definido, nos termos do art. 54 do CDC, como 
o “negócio jurídico no qual a participação de um dos sujeitos sucede pela acei-
tação em bloco de uma série de cláusulas formuladas antecipadamente, de 
modo geral e abstrato, pela outra parte, para constituir o conteúdo normativo 
e obrigacional de futuras relações concretas”47. Semelhantemente, a UCITA 
traz a definição do que a doutrina anglo-saxã denomina “standard form”, na 
seção 102 (61): 

‘Standard form’ means a Record or a group of related records containing terms pre-
pared for repeated use in transactions and so used in a transaction in which there 
was no negotiated change of terms by individuals except to set the price, quantity, 
method of payment, selection among standard options, or time or method of delivery.

Preliminarmente devem-se distinguir os contratos de adesão das condições 
gerais dos contratos. Esta distinção é realizada a partir do trabalho realizado 
pela Comissão das Comunidades Europeias, conforme noticia a ilustre pro-
fessora Cláudia Lima Marques48:

Como contratos de adesão entenderemos restritivamente os contratos por escrito, 
preparados e impressos com anterioridade pelo fornecedor, nos quais só resta pre-
encher os espaços referentes à identificação do comprador e do bem ou serviços, 
objeto do contrato. Já por contratos submetidos a condições gerais dos negócios 
entenderemos aqueles, escritos ou não escritos, em que o comprador aceita, táci-
ta ou expressamente, que cláusulas, pré-elaboradas unilateral e uniformemente 
pelo fornecedor para um número indeterminado de relações contratuais, venham 
a disciplinar o seu contrato específico.

Aplicando estes conceitos à contratação telemática, os contratos de adesão 
são contratos escritos, impressos anteriormente ou que podem ser impressos 
durante a contratação telemática, em que só resta ao consumidor preencher 
os espaços referentes à sua identificação pessoal e clicar no ícone que designa 
o seu acordo (“eu aceito”). Este fenômeno é observado nos contratos do tipo 
“shrink-wrap” e “click-wrap”. É possível, também, que o fornecedor distribua 
seus produtos e serviços por meio da imposição unilateral de termos e con-

47 O. Gomes, Contratos de adesão. Condições gerais dos contratos, São Paulo 1972, p. 3; 
ou ainda segundo a definição de C. U. Miranda, Contrato de adesão, São Paulo 2002, p. 27: 
«[…] aquela forma de contratar em que, emitida pelo predisponente uma declaração dirigida 
ao público, contendo uma promessa irrevogável para esse efeito, mediante cláusulas uniformes, 
formuladas unilateralmente, o contrato (individual, singular) se forma, com o conteúdo assim 
prefixado, no momento em que uma pessoa, aceitando essas cláusulas na sua totalidade, ainda 
que com eventuais aditamentos, adere a tal conteúdo»; R.L. Lorenzetti, Tratado de los 
contratos. Tomo I. op. cit., p. 140: «El contrato se celebra por adhesion cuando la redacción de 
sus cláusulas corresponde a una sola de las partes, mientras que la otra se limita a aceptarlas 
o rechazarlas, sin poder modificarlas, [...]».

48 Contratos no Código de Defesa do Consumidor…, op. cit., p. 56.
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dições contratuais, que podem estar escritos ou não-escritos; podem, ainda, 
ser acessíveis por meio de sucessivos cliques em hiperlinks, como ocorre no 
tipo “browse-wrap”.

As legislações estrangeiras, já ressaltadas, conferem validade aos contratos 
eletrônicos, e. g. seção 7 (b) da UETA, seção 202 da UCITA, seção 2 (7) da 
UECA, art. 11 da Lei Modelo da UNCITRAL sobre comércio eletrônico, 
pelo Projeto de Lei n. 3.514/2015 (que pretende acrescentar ao CDC uma 
disciplina jurídica para algumas questões específicas do comércio eletrônico) 
e art. 11 do Projeto de Lei brasileiro n. 4.906/2001; outrossim, estas regras es-
tabelecem o princípio da não-discriminação entre o meio tradicional (papel) e 
o meio eletrônico. No entanto, isto não significa a impossibilidade de se anular 
eventuais cláusulas abusivas49.

As licenças do tipo “shrink-wrap”50 são contratos de adesão que trazem as 
condições de uso do programa de computador ou de outro bem, sendo que 
suas cláusulas são unilateralmente estabelecidas pelo fornecedor. Outrora, es-
tes termos estavam dentro do suporte mecânico do software, e. g. CD-ROM 
ou DVD51. Atualmente, destaca-se a possibilidade de uso de um “shrink-wrap” 
em quaisquer aparelhos eletrônicos que pretendam disponibilizar as cláusulas 
armazenadas neles mesmos, geralmente, com a possibilidade de conectá-los à 
Internet (Internet das Coisas).

Assim, o contrato do tipo “shrink-wrap” deve ser equiparado a contrato à 
distância, em razão de suas semelhanças, isto é, o contrato em sua integralidade 
estará acessível ao adquirente em momento posterior à conclusão do contra-
to. Portanto, sustentamos a necessidade de se reconhecer a possibilidade do 
adquirente se arrepender, caso não concorde com os termos da licença, cujo 
conteúdo será revelado após ter concluído a compra.

Neste sentido, o tribunal do Estado norte-americano de Nova York52 profe-
riu uma definição muito técnica sobre esta figura contratual, deixando expresso 
que o fornecedor deve indicar a possibilidade de devolução do produto, caso 
o adquirente não concorde com seus termos, in verbis:

For example, software commonly is packaged in a container or wrapper that ad-
vises the purchaser that the use of the software is subject to the terms of a license 

49 Ivi, pp. 333-334.
50 Também denominadas por: ‘box-top,’ ‘shrink-wrap,’ ‘tear-open,’ ‘tear-me-open’ e ‘blister-

pack’ licenses. Cf. D.A. Einhorn, Shrink-wrap licenses: the debate continues, in IDEA – The 
Journal of Law and Technology, XXXVIII, 3 (1998), pp. 383-401 [in Quicklaw, documento em 
meio eletrônico, sem paginação].

51 D.W. Maher, The shrink-wrap license: old problems in a new wrapper, in Journal of the 
Copyright Society of the U.S.A., XXXIV (1986/1897), p. 292: «The shrink-wrap license typically 
is a contract of adhesion printed in reasonably legible type on the outer wrapper of a package 
for a computer program that is stored on magnetic media, usually floppy disks».

52 150 F. Supp. 2d 585; 2001 U.S. Dist. LEXIS 9073; 45 U.C.C. Rep. Serv. 2d (Callaghan) 
1; affirmed by Specht v. Netscape Communs. Corp., 306 F.3d 17, 2002 U.S. App. LEXIS 20714 
(2d Cir. N.Y., 2002), p. 10.



107Contratos de adesão eletrônicos

agreement contained inside the package. The license agreement generally explains 
that, if the purchaser does not wish to enter into a contract, he or she must return 
the product for a refund, and that failure to return it within a certain period will 
constitute assent to the license terms. These so-called “shrink-wrap licenses” have 
been the subject of considerable litigation.

O regime jurídico destes contratos deve ser o previsto no CC/02 e no CDC 
para os contratos de adesão, em especial: 1) devem ser escritos de forma clara 
e com caracteres ostensivos e legíveis (tamanho da fonte não inferior ao corpo 
12); 2) as cláusulas que implicam limitação de direitos devem ser destacadas 
das demais; 3) possibilidade de anular as cláusulas abusivas; 4) efetiva opor-
tunidade de ler e imprimir o contrato; e 5) a interpretação mais favorável ao 
consumidor nos termos do art. 47 do CDC; e a interpretação mais favorável 
ao aderente, em casos de ambiguidades ou contradição, nas relações civis e 
empresariais nos termos do art. 423 do CC/02. Deve-se ler com atenção o § 2° 
do art. 113 do CC/02, acrescentado pela Lei de Liberdade Econômica (Lei 
n. 13.874, de 20 de setembro de 2019), determinando que as partes podem 
“livremente” estipular como os contratos serão interpretados. No entanto, os 
contratos de adesão do tipo “shrink-wrap” não viabilizam tal liberdade, pois 
as cláusulas são estabelecidas unilateralmente pelo estipulante, não podendo 
se aplicar tal dispositivo legal por flagrante injustiça contratual, na medida 
em que não é razoável admitir que a parte contratante que redige as cláusulas 
contratuais possa determinar como estas sejam interpretadas.

Para a doutrina italiana53, por exemplo, as cláusulas onerosas, que limitam a 
responsabilidade do fornecedor ou restrinja a liberdade contratual com relação 
a terceiros e eletiva de foro devem ser consideradas ineficazes.

A prática comercial aliada às novas tecnologias aplicou o mesmo método de 
contratação das licenças do tipo “shrink-wrap” aos contratos telemáticos cele-
brados inteiramente online, denominados “click-wrap”54. As vantagens deste 
tipo de contratação é a imposição das cláusulas contratuais pelo fornecedor 
sem dar margens a eventuais modificações pelo adquirente. Este fenômeno é 
descrito por Juliet Moringielo55, in verbis:

One can find click-wrap agreements both on the Internet and in software. These 
agreements are so named because the software purchaser or the purchaser of goods 

53 G. Finocchiaro, op. cit., p. 101: «Quindi quelle clausole, spesso presenti nei contratti 
standard di licenza d’uso, che stabiliscono limitazioni di responsabilità, restrizioni alla libertà 
contrattuale nei rapporti con i terzi e deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria devono 
considerarsi inefficaci. Giova precisare che, secondo la giurisprudenza, non è da ritenersi ves-
satoria la clausola di divieto di cessione di locazione e di sublocazione».

54 A. Gatt, Electronic commerce – Click-wrap agreements: The enforceability of click-wrap 
agreements, in Computer Law & Security Report, XVIII, 6 (2002), p. 405.

55 Signals, Assent and Internet Contracting, op. cit. [documento em meio eletrônico, sem 
paginação].



108 Cintia Rosa Pereira de Lima

or services on the Internet must click an icon to signify agreement before obtaining 
the desired product or service. In the classic click-wrap scenario, the buyer cannot 
complete a purchase without at least clicking an “I agree” icon. In some cases, as 
when someone installs software on a computer, the license terms are presented so 
that the user must view (but not necessarily read) them before clicking “I agree”. On 
many web sites, however, the contract terms can only be found behind a hyperlink 
presented near the “I agree” button and the buyer need not even view them before 
clicking the “I agree” button.

Consoante a constatação de que os “click-wrap agreements” são formados 
integralmente online, o consentimento do adquirente é expresso eletronica-
mente; por isso, a ênfase do intérprete deve ser a busca pela verificação se 
houve ou não consentimento eletrônico.

No caso canadense, Rudder versus Microsoft Corp56, o tribunal analisou a 
manifestação do consentimento nos “click-wrap agreements”. Neste caso, o 
fornecedor notificava o usuário, logo que ele tentasse se registrar, acerca das 
cláusulas contratuais a que ficaria obrigado; sendo que a conclusão do regis-
tro somente se daria mediante a expressa manifestação da concordância do 
usuário. Este fato foi observado pelo tribunal, que concluiu existir acordo de 
vontade válido nesta técnica contratual.

Entendemos que o consentimento eletrônico nos contratos do tipo “click-
-wrap” é manifestado de forma expressa no momento em que o adquirente 
clica no ícone referente à expressão de anuência, tais como “eu aceito”, “eu 
concordo”, “sim”, etc. A partir deste instante, o adquirente está obrigado às 
cláusulas contratuais, com as quais concordou expressamente. Isto não signi-
fica, no entanto, a impossibilidade de se anular o contrato, em caso de vício 
do consentimento, ou algumas cláusulas consideradas abusivas, notadamente 
nas relações de consumo.

A doutrina anglo-saxã inclina-se para a existência dos “click-wrap agree-
ments”, desde que sejam observadas algumas exigências, a saber: 1) as cláusulas 
contratuais devem estar dispostas de maneira que facilite sua visualização pelo 
aderente; 2) o adquirente deve ser indagado se aceita ou não tais cláusulas, a 
partir do clique no ícone correspondente ou digitando a expressão de anuência; 
3) não se deve permitir o acesso ao site antes de se obter a expressa anuência 
do consumidor; caso contrário, o contrato torna-se inútil; 4) fazer com que o 
contratante indique, expressamente, a sua identificação pessoal, ou seja, ga-
rantindo que o aderente é realmente quem ele diz ser, para tanto, a técnica 
aconselhável é a assinatura eletrônica; 5) fazer menção sobre a aplicação das 
regras contratuais tradicionais (de acordo com o princípio da não-discrimina-
ção estabelecido nas legislações específicas)57.

56 Ontario Superior Court of Justice (1999) 2 C.P.R. (4th) 474.
57 M. Grossman – A.K. Hift – R. Rothman, Click-Wrap Agreements – enforceable con-

tracts or wasted words?. Disponível online in http://www.becker-poliakoff.com/publications/
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Ainda nesta linha evolutiva da contratação telemática, percebe-se que, atu-
almente, as práticas comerciais tornam-se cada vez mais complexas. É muito 
comum, por exemplo, que os titulares de determinada página na Internet in-
siram, no canto inferior, um hiperlink, geralmente em letras muito pequenas 
e em cor quase que imperceptível em contraste com o plano de fundo do site, 
contendo os termos e condições de uso do conteúdo da página ou, tão-somen-
te, por ter acessado ou “navegado” (“browse”) no site.

“Browse-wrap”, também denominado por “Web-wrap”58, designa a prática 
comercial em que o proprietário de uma página na Internet faça vincular os 
termos e condições de uso e acesso do site, unilateralmente, impostos por ele, 
dispostos no canto inferior da página em um hiperlink, que deve ser acessa-
do pelo usuário para tomar conhecimento do conteúdo destes termos. Estes 
termos podem ser disponibilizados em outros formatos, mas geralmente é de-
signado pelas expressões “acordo do usuário” (“user agreement”), “condições 
de uso” (“conditions of use”), “termos de uso” (“terms of use”), “avisos legais” 
(“legal notices”), “termos” (“terms”) ou “termos e condições de uso” (“terms 
and conditions of use”).

A doutrina anglo-saxã os define como o acordo, geralmente, exposto em 
hiperlink grafado em letras pequenas no canto inferior do site, sendo que ao 
clicar no hiperlink, o usuário é reconduzido a uma página na Internet especí-
fica, contendo os termos de uso e acesso à página na Internet59.

Quanto à natureza jurídica, a doutrina anglo-saxã os define como “contratos 
de adesão”60; no entanto, a melhor técnica jurídica impõe considerá-los como 
condições gerais dos contratos (também conhecidas por cláusulas contratuais 
gerais), desde que cumpram determinados requisitos.

Entende-se por «condições gerais dos contratos» a «lista de cláusulas con-
tratuais pré-elaboradas unilateralmente para um número múltiplo de contra-
tos», que pode estar ou não no próprio documento contratual61. Portanto, as 
características destas condições são: a independência do tipo contratual que 
se pretende regular, podendo estar vinculada a passagens aéreas, a recibos 
ou a ordens de pedidos; a pré-elaboração de forma unilateral, ou seja, pelo 
fornecedor ou prestador do serviço e destina-se a um número indeterminado 
de indivíduos.

article_archive/click-wrap.html. Acessado em 12-09-2004 [documento em meio eletrônico, 
sem paginação].

58 J. Femminella, Online Terms and Conditions Agreements: Bound by the Web, in St. 
John’s Journal of Legal Commentary, XVII (2003) [documento em meio eletrônico, sem pa-
ginação].

59 D. Block, Caveat Surfer: Recent Developments in the Law Surrounding Browse-Wrap 
Agreements, and the Future of Consumer Interaction with Websites, in Loyola Consumer Law 
Review, XIV (2002) [documento em meio eletrônico, sem paginação]: «Generally, they are 
found in small print hyperlinks at the bottom of home pages, and these hyperlinks generally 
link to another page that lays out the terms of use for the particular website».

60 J. Femminella, op. cit. [documento em meio eletrônico, sem paginação].
61 C.L. Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, op. cit., pp. 66-67.
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Conforme se depreende da análise da doutrina anglo-saxã, a definição de 
“browse-wrap” baseia-se no julgamento do caso Pollstar v. Gigmania Ltd.62 
(julgado em 17 de outubro de 2000), revelou a posição do tribunal norte-a-
mericano, do Estado da Califórnia, em distingui-lo das figuras afins. Pollstar 
prestava serviços de informação, sobre show e concertos, online por meio do 
seu site, pollstar.com. Sendo que no canto inferior da página na Internet, há 
um hiperlink contendo os termos e condições de acesso às informações do 
site. Dentre outras cláusulas, veda-se a utilização de tais informações para 
fins comerciais63. No entanto, Pollstar ingressou em juízo contra a empresa 
requerida, Gigmania (www.gigmania.com), afirmando que esta teria violado 
esta cláusula ao baixar as informações do site da Requerente, inserindo-as em 
seu próprio site, desrespeitando os termos do “browse-wrap”. Em sua defesa, 
Gigmania alegou o total desconhecimento destes termos, cuja indicação é 
feita em letras pequenas na cor cinza, sendo que o plano de fundo da página 
na Internet, também, é cinza, impossibilitando a constatação da existência 
destes termos e condições.

5. Políticas de proteção de dados e privacidade: o que muda a partir da Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais

As políticas de proteção de dados e privacidade, disponibilizadas nos si-
tes dos agentes de tratamento de dados pessoais64, poderão assumir uma das 
três figuras analisadas nesta obra, quais sejam: “shrink-wrap”, “click-wrap” ou 
“browse-wrap”. Por isso, torna-se ainda mais relevante o estudo dos contratos 
de adesão eletrônicos e dos termos e condições de uso.

62 No. CIV-F-00-5671 REC SMS, United States District Court for the Eastern District of 
California, 170 F. Supp. 2d 974; 2000 U.S. dist. LEXIS 21035; Copy. L. Rep. (CCH) P28, 329; 
45 U.C.C., Rep. Serv. 2d (Callaghan) 46: «Gigmania contents that the breach of contract claim 
fails as a matter of law because Pollstar cannot allege the required contract element of mutual 
consent. Viewing the web site, the court agrees with the defendant that many visitors to the site 
may not be aware of the license agreement. Notice of the license agreement is [*981] provided by 
small gray text on a gray background. Moreover, unlike the shrink-wrap license held enforceable 
in ProCD v. Zeidenberg, 86 F. 3d 1447 (7th Cir. 1996), the license agreement at issue is a browse 
wrap license. A shrink-wrap license appears on the screen when the CD or diskette is inserted 
and does not let the consumer proceed without indicating acceptance. By contrast, a browse wrap 
license is part of the web site and the user assents to the contract when the user visits the web site».

63 Os termos da licença são: «License Agreement: Any person using information from this 
web site hereby agrees to the following terms: 1. All documents and information may only be 
used for informational purposes. 2. All documents and information may only be used for non-
commercial purposes. 3. Any copy of these documents or information or portions thereof must 
include the copyright notice and this License Agreement».

64 Nos termos do art. 5º, inc. IX da LGPD, agentes são o controlador e o operador, definidos 
respectivamente no inc. VI e VII da lei. Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito 
público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais; 
e operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento 
de dados pessoais em nome do controlador.
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O direito à proteção dos dados pessoais, por sua vez, é uma evolução do 
direito à privacidade, sintetizado por Stefano Rodotà65 que destaca as quatro 
fases de evolução do direito à privacidade, a saber: 1) do direito de ser deixa-
do só ao direito de manter o controle sobre suas próprias informações; 2) da 
privacidade ao direito à autodeterminação informativa; 3) da privacidade a não 
discriminação; 4) do segredo ao controle. 

Neste sentido, garante-se para além da privacidade, a autodeterminação 
informacional, entendida como o controle dos titulares dos dados de suas infor-
mações. Portanto, este direito assegura diversas ferramentas para o exercício 
de diversos direitos, hoje previstos nos arts. 18 e seguintes da Lei Geral de 
Proteção de Dados, a saber: a confirmação do tratamento e o acesso aos dados, 
a correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados, a anonimização 
dos dados nos termos da lei, a portabilidade dos dados, a eliminação dos dados 
nos termos da lei e a revogação do consentimento, além de outros.

Em verdade tal distinção já estava estampada no Marco Civil da Internet 
que, no art. 3°, prevê a proteção à privacidade (inc. II) e a proteção dos dados 
pessoais (inc. III) em incisos distintos. Muito embora o MCI tenha previstos al-
gumas destas ferramentas de proteção de dados (art. 7°, incisos VI a X), a LGPD 
trouxe um sistema de proteção de dados, inspirada claramente no Regulamento 
Geral europeu sobre Proteção de Dados (GDPR, Regulation 2018/679).

Assim, exige-se que estas políticas de privacidade e de proteção de dados 
pessoais estejam disponibilizadas de maneira fácil, com informações claras e 
completas sobre os contratos (art. 7°, inc. XI). 

Diante da atual normativa, o agente de tratamento de dados pessoais deve 
indicar, no mínimo, nas políticas de proteção de dados pessoais a finalidade 
específica do tratamento, a forma e duração do tratamento, a identificação e 
informações do controlador, informações sobre o compartilhamento de dados 
pessoais e responsabilidade dos agentes de tratamento.

A LGPD trouxe um conceito de consentimento no art. 5°, inc. XII, ou seja, 
a «manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda 
com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada». 
A LGPD adjetiva o consentimento, que deve ser informado, o que ressalta 
ainda mais o dever de informar e de transparência conforme destacado su-
pra, ou seja, deve-se dar efetiva oportunidade para que o titular possa tomar 
conhecimento dos termos das políticas de proteção de dados.

Entretanto, o Marco Civil da Internet estabeleceu como direito dos usu-
ários da Internet o «consentimento expresso sobre a coleta, o uso, o arma-
zenamento e o tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma 
destacada das demais cláusulas contratuais».

Surgindo, portanto, um conflito aparente de norma. Todavia, o MCI é lei 
geral, porque estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso 

65 Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, 
in Rivista Critica del Diritto Privato, XV, 1 (1997), pp. 588-591.
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da Internet no Brasil. Ao passo que a LGPD, além de ser posterior, é especí-
fica em comparação ao MCI, portanto, pelas regras de solução de antinomias 
normativas, prevalece a lei posterior e especial. Ainda que o título normativo 
seja «Lei Geral de Proteção de Dados», expressamente indicado na alteração 
feita pela Lei n. 13.853, de 08 de julho de 2019, a LGPD deve ser compreen-
dida como um microssistema de proteção de dados pessoais, à semelhança do 
Código de Defesa do Consumidor (CDC). Entretanto, ressalva algumas leis 
setoriais, como a Lei do Cadastro Positivo, que quando comparadas à LGPD, 
esta é geral em relação àquelas.

Assim, deve-se prevalecer a LGPD, sendo suficiente às transações o con-
sentimento inequívoco do titular dos dados que pode ser obtido por meio de 
condutas sociais típicas. Em suma, o agente de tratamento deve demonstrar 
que as políticas de privacidade e de proteção de dados pessoais são redigidas 
claramente e disponibilizadas ao titular que as pode acessar facilmente se 
assim o desejar.

6. Conclusão

Os contratos telemáticos não são novas figuras contratuais, são meios de 
comunicação que conjugam um sistema de informação e de transmissão à 
distância, sendo a internet a ferramenta mais comum para a conclusão desses 
contratos. Dentre as espécies, destacam-se os denominados shrinkwrap, cli-
ckwrap agreements e os browsewraps.

Os primeiros são celebrados ao adquirir um produto ou um serviço, porém 
as cláusulas contratuais são apresentadas após a conclusão do contrato, quan-
do o usuário inicia a instalação do programa ou de determinada aplicação de 
Internet. Os segundos são celebrados inteiramente em ambiente eletrônico, 
podendo ser considerados contratos de adesão, pois o estipulante estabelece 
unilateralmente as cláusulas cabendo ao aderente manifestar seu consentimen-
to ao clicar em expressões pré-formuladas que indicam sua anuência integral 
aos termos propostos. Não obstante, constatando-se a presença de cláusulas 
abusivas, elas serão nulas de pleno direito nos termos do art. 51 do CDC, além 
do que dispõe os artigos 421 e 422 do CC/02 para as relações que não sejam 
de consumo.

Os contratos de adesão devem ser redigidos de maneira clara, utilizando a 
fonte Times New Roman tamanho 12 nos termos do § 3° do art. 54 do CDC. As 
cláusulas que possam restringir direitos dos consumidores devem ser escritas 
em destaque, devendo o consumidor anuir expressamente a estas cláusulas.

As condições gerais à contratação são estabelecidas unilateralmente pelo 
estipulante, e distinguem-se dos contratos de adesão por seu maior grau de 
abstração e despersonalização, porque regem direitos e obrigações em diversas 
relações contratuais.
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Os browsewraps podem ser considerados condições gerais à contratação 
quando forem facilmente identificados, cujo acesso seja viabilizado pelo esti-
pulante, observado o princípio da transparência nos termos do art. 4°, caput 
do CDC, bem como o dever anexo à boa-fé objetiva nos termos do art. 422 
do CC/02 e art. 4°, inc. III do CDC. Em suma, somente os browsewraps com 
aviso (with notice) são existentes e válidos, vinculando contratualmente as 
partes quando o usuário consentir expressa ou tacitamente com os termos.

Muito embora estes contratos sejam considerados existentes, permanece a 
possibilidade de anulação de algumas cláusulas contratuais quando forem con-
sideradas abusivas. É o caso da cláusula de eleição de foro inserta nos contratos 
de adesão. Nos contratos de consumo, esta cláusula pode considerada nula, 
quando se constate a desvantagem exagerada do consumidor (art. 51, inc. IV 
do CDC). Nestas hipóteses, o juiz pode reconhecer sua incompetência relativa 
de ofício, sendo uma exceção à regra sumulada de que a incompetência rela-
tiva não se conhece de ofício. Mesmo entre os consumeristas, há divergência 
sobre o tema: uns entendem que a cláusula eletiva deve ser tida como nula de 
pleno direito; outros, que condicionam tal conclusão a uma análise casuística, 
devendo se constatar o prejuízo ao consumidor.

Por fim, quanto ao consentimento, considerado como uma das bases para 
o tratamento de dados pessoais previsto no inc. I do art. 7° da LGPD, deve-
-se analisar cada modalidade contratual acima estudada a fim de verificar se a 
manifestação do consumidor se deu de forma expressa ou inequívoca, desde 
que devidamente informado do conteúdo das cláusulas contratuais.
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Abstract [Ita]

Il presente articolo si propone di presentare una disciplina giuridica per 
alcune pratiche contrattuali nel commercio elettronico, identificate come 
“shrink-wrap”, “click-wrap” e “browse-wrap”. In questo senso, il contribu-
to presenta il concetto, le caratteristiche di queste figure, nonché la com-
prensione dei tribunali stranieri, soprattutto nordamericani e canadesi. Viene 
applicato il metodo induttivo, partendo dall’analisi di più casi giudicati sull’e-
sistenza, validità e obbligatorietà (o efficacia) di tali pratiche commerciali a 
stabilire linee guide allo scopo di orientare fornitori, consumatori e giuristi. 
Si evidenzia, infine, il necessario aggiornamento dell’ordinamento giuridico 
brasiliano, come inteso dal P.L. 3.514/2015 per garantire un’effettiva tutela 
del consumatore nei contratti internazionali a distanza.

Parole chiave: contratto elettronico; diritto comparato; Stati Uniti e Canada; 
programma per computer; tutela e difesa dei consumatori.

Abstract [Eng]

This article aims to present a legal discipline for some contractual practices 
in electronic commerce, identified as “shrink-wrap”, “click-wrap” and “browse-
wrap”. In this sense, it presents the concept, the characteristics of these figures, 
as well as the understanding of foreign courts, especially North American and 
Canadian ones. The inductive method is applied, starting from the analysis of 
several judged cases on the existence, validity and obligatoriness (or effective-
ness) of these commercial practices to establish guidelines in order to guide 
suppliers, consumers and the law enforcer. Finally, the necessary updating 
of the Brazilian legal system is highlighted, as intended by Bill 3.514/2015 to 
ensure effective consumer protection in international distance contracting.

Keywords: electronic contract; comparative law; United States and Canada; 
computer program; consumer protection and defense.


