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RESUMO 

 

O presente trabalho visa demostrar quais são as medidas para efetivar direitos dos 
consumidores, considerando o aumento das relações de consumo via internet e a 
vulnerabilidade dos consumidores, a qual se caracteriza como fundamento da 
existência de uma legislação protetiva. Para isso serão analisadas as  particularidades 
do comércio eletrônico, demonstrando-se como na sociedade massificada a internet 
passou a ser um importante instrumento para o consumo. Ademais, serão expostos 
os desafios que decorrem do meio da contratação eletrônica e que se apresentam 
como obstáculos à efetivação dos direitos dos consumidores. Partindo desse ponto 
será analisado o tema central do trabalho as medidas de proteção ao consumidor, 
assegurando seus direitos e expectativas frente a nova realidade de consumo, com 
base na Lei nº 8.078/90. Por fim, será exposto a atuação e o funcionamento do 
PROCON no Município de Corumbá (MS), frente as reclamações de comércio 
eletrônico, para saber se os conflitos dessa espécie foram solucionados, e se caso 
não resolvidos, como ocorreu o procedimento. Para tanto, buscou-se conhecer o dia-
a-dia do Órgão, as suas atribuições e procedimentos. A metodologia utilizada é o 
método hipotético-dedutivo, utilizando-se a pesquisa qualitativa, bibliográfica e 
jurisprudencial. A partir desses resultados podemos concluir que, a criação da Lei do 
e-commerce Nº 7.962/2013, foi de suma importância, ao ordenamento jurídico, uma 
vez, que é aplicada subsidiariamente a Lei nº 8.078/90, impondo regras aos 
fornecedores para que as contratações tenham o máximo de segurança aos 
consumidores. Quanto a atuação do PROCON Corumbá-MS, frente as reclamações 
oriundas do e-commerce, verificou-se que no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, 
foram realizadas nº 361 reclamações, dessas apenas nº 9 aconteceram audiência de 
conciliação e o restante nº 352 arquivadas, uma vez, que os problemas foram 
solucionados.  
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ABSTRACT 

 
This work aims to demonstrate what are the measures to enforce consumer rights, 
considering the increase in consumer relations via the internet and the vulnerability of 
consumers, which is characterized as the basis for the existence of protective 
legislation. For this, the particularities of electronic commerce will be analyzed, 
demonstrating how in the mass society the internet has become an important 
instrument for consumption. In addition, the challenges arising from the means of 
electronic contracting and which present obstacles to the realization of consumer rights 
will be exposed. From this point on, the central theme of the work will be analyzed: 
consumer protection measures, ensuring their rights and expectations in the face of 
the new reality of consumption, based on Law No. 8,078 / 90. Finally, PROCON's 
performance and operation in the Municipality of Corumbá (MS) will be exposed, in 
view of e-commerce complaints, to find out if conflicts of this kind have been resolved, 
and if not resolved, how the procedure occurred. To this end, we sought to learn about 
the organ's day-to-day activities, its duties and procedures. The methodology used is 
the hypothetical-deductive method, using qualitative, bibliographic and jurisprudential 
research. From these results we can conclude that the creation of the e-commerce 
Law No. 7,962 / 2013, was of paramount importance, to the legal system, since Law 
No. 8,078 / 90 is applied in a subsidiary way, imposing rules on suppliers so that hiring 
has maximum security for consumers. Regarding the performance of PROCON 
Corumbá-MS, in view of the complaints arising from e-commerce, it was found that in 
the period from 01/01/2019 to 12/31/2019, there were 361 complaints, of which only 9 
took place a hearing. conciliation and the remaining nº 352 filed, once, that the 
problems were solved. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Os consumidores são os maiores grupos econômicos mundiais. São eles os 

grandes responsáveis pelo capital de giro. Portanto, são os maiores responsáveis pela 

economia mundial, pois é necessário consumir e, consequentemente, por meio do 

consumo tende a haver o fornecimento de produtos e serviços. 

A humanidade graças ao avanço da tecnologia passou por período de 

mudanças pós-modernas, abrindo-se espaço para a expansão da internet, na qual 

revolucionou a forma de adquirir produtos, caracterizando-se assim o comercio 

eletrônico, uma vez que os consumidores realizam compras no conforto de suas 

residências.  

Entretanto, apesar de novas tecnologias trazerem uma série de benefícios à 

sociedade e aos sujeitos individualmente, também provocam inseguranças e dúvidas, 

particularmente quanto às novas situações jurídicas ainda não regulamentadas pelo 

direito. O consumidor, que já tinha a vulnerabilidade como característica inerente à 

sua condição, depara-se no comércio eletrônico com novas situações de risco, em 

que a confiança nos contratos e no próprio direito se veem abaladas e reduzidas. 

Visando o objetivo descrito, optou-se por dividir o trabalho em três capítulos. O 

primeiro capítulo será abordado a respeito do comércio eletrônico, demostrando como 

a internet passou a ser na sociedade massificada, relevante meio para o consumo, 

visto que as relações contratuais ocorrem via contratos eletrônicos, fato que gera 

inseguranças, àqueles que estão habituados aos meios tradicionais de realizar 

negócios. 

 Expor-se-á os desafios que decorrem do meio de contratação eletrônica e que 

se apresentam como obstáculos à efetivação dos direitos do consumidor, e que, 

justamente por isso, se mostram instigantes, já que exigem que o direito seja 

repensado para adotar as soluções adequadas. 

 No segundo capítulo, será analisado à criação do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078/90), princípios e direitos, bem como, a definição de consumidor 

e fornecedor, os sujeitos e elementos da relação de consumo. Para tanto será 

necessário investigar as medidas que asseguram a efetivação dos direitos dos 

consumidores em face de sua vulnerabilidade, garantindo que sejam protegidas suas 
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legítimas expectativas no comércio eletrônico e respeitadas suas garantias, análise 

esta que se constitui como objetivo geral da pesquisa.  

Por fim, no terceiro capítulo proceder-se-á a atuação do Órgão de proteção e 

defesa do consumidor PROCON Municipal de Corumbá-MS, frente as reclamações 

de comércio eletrônico, para obter se as reclamações realizadas foram solucionadas, 

se caso não forem, como é sua atuação, acrescentando-se a porcentagem dos 

problemas reclamados, uma vez que as desigualdades nas relações consumeristas é 

o principal fundamento para a intervenção estatal. 
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2 COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

No capítulo a seguir, será necessário analisar a breve criação histórica acerca 

do comercio eletrônico. Diante disso, analisa-se como a internet se tornou relevante 

para o desenvolvimento do comercio eletrônico. Em continuidade, será analisado 

questões dos contratos eletrônicos seus aspectos jurídicos, a validade do negócio 

jurídico, classificação, segurança. Por fim, será apresentado uma análise do contrato 

de adesão, geralmente o mais utilizado no comercio eletrônico, finalizando com os 

desafios do direito frente à nova modalidade de consumo. 

A criação histórica do comércio eletrônico ocorreu no início da década de 1990, 

sendo uma das primeiras empresas ao ingressarem no setor a Amazon- com sede 

nos Estados Unidos.   

No Brasil a primeira empresa a entrar no ramo do comercio virtual foi a Livraria 

Cultura no ano de 1995, a partir disso nos anos posteriores à 1999, houve um aumento 

de novos varejistas passando atuar no comercio eletrônico com diversos produtos: 

eletrônicos, eletrodomésticos, vestuário, medicamentos, entre outros.  Destaca-se 

que esse novo meio para o consumo não veio para substituir o varejo tradicional, mas 

sim para inovar e trazer comodidade aos consumidores que optarem a realizar 

compras em suas residências. 

Para Rogério de Andrade o conceito de comercio eletrônico é definido como: 

 
O comercio eletrônico é a aplicação de tecnologias de comunicação e 
informação compartilhadas entre as empresas, procurando atingir seus 
objetivos. No mundo dos negócios, quatro tipos diferentes de comercio 
eletrônico se combinam e interagem (ANDRADE, 2001, p.13). 

 

Para Rob Smith, comercio eletrônico, trata-se de: 

 
Negócios conduzidos exclusivamente através de um formato eletrônico. 
Sistemas que se comunicam eletronicamente uns com os outros são sistema 
e-commerce, e tem de ser capazes de funcionar normalmente com quaisquer 
aplicações da internet que estiver planejando utilizar. Também se refere a 
quaisquer funções eletrônicas que auxiliam uma empresa na condução de 
seus negócios. (SMITH, 2000, p.74). 

 
Conclui-se que o comercio eletrônico, trouxe a escolha ao consumidor, na qual, 

pode realizar compras via internet. Diferente de uma loja física no varejo, clientes 

podem visualizar e comprar seus produtos de forma online, sejam estes produtos 
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físicos que podem ser enviados diretamente para o endereço do cliente ou retirados 

na loja física ou mesmo produtos digitais, onde o cliente pode acessar diretamente 

online ou baixar no computador sem a necessidade de uma cópia física.  

Entretanto trabalhar no mercado digital e vender na internet apresenta desafios 

diferentes do ambiente físico, especialmente no que diz respeito ao atendimento ao 

cliente, tendo em vista que não existe o contato frente a frente com o consumidor, 

devendo a empresa disponibilizar canais de atendimento ao cliente. 

 

 

2.1 A internet como mecanismo para o consumo 

 

Primeiramente, para que as relações de consumo através do comércio 

eletrônico sejam melhores compreendidas, necessário se faz explicar brevemente o 

histórico de surgimento da Internet, que eventualmente se tornou um fator de 

mudança social, alterando as formas de comunicação, os meios de contratação e 

inclusive o próprio consumo. 

A Internet representa hoje a maior rede de conexão entre computadores e 

aparelhos digitais. Seu surgimento ocorreu na remonta à Arpanet, rede desenvolvida 

na década de 60 pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento 

de Defesa dos EUA. A Arpanet é considerada a primeira rede de computadores 

existente, e foi criada inicialmente com fins militares.  

No âmbito internacional, a criação da internet ocorreu no Estados Unidos na 

década de 1960, como sistema de apoio aos militares. (JAMIL NEVES, 2000, p. 4). 

A internet é, dessa maneira, uma rede mundial de computadores ou terminais 

ligados entre si, interligando pessoas de diferentes nações, com uma mesma 

finalidade, interagir. (MORAIS FRANCO, 2012, p. 42). 

Em 1980 a internet já era vista como uma grande conexão, sendo denominada 

Arpa-Internet, a partir disso a sua expansão foi tanta que em 1990 iniciou abertura da 

rede para fins comercias. (CANUT, 2007). 

No Brasil, segundo Eduardo Vieira (2003, p. 8), a internet teve sua origem em 

meados de 1988, quando realizava estudo à Secretaria Estadual de Ciência e 

Tecnologia de São Paulo. 
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Dessa maneira, após a evolução da internet para os dias atuais, nota-se que 

graças ao avanço tecnológico as redes operam cada vez mais rápidas e estão 

presentes nos mais diversos tipos de objetos que permitem a conectividade, por meio 

dos smartphones e outros dispositivos, na qual, foi de grande importância ao 

desenvolvimento do comercio eletrônico.  

O direito deve pensar em mecanismos para aplicação de normas que possam 

extrapolar estes desafios que surgem com a mudança das relações contratuais, de 

forma a adequar a solução às situações que se apresentam na mesma velocidade em 

que apresentam a sociedade (AQUINO JUNIOR, 2012). 

Como exposto, as contratações eletrônicas  tem aumentado crescentemente 

no Brasil, graças ao avanço tecnológico com contribuições e incentivos, atingindo uma 

grande massa de usuários de internet, incentivando os empresários a integrar -se ao 

e-commerce, e aos consumidores que realizam compras, o conforto de não saírem de 

suas casas, a privacidade de escolher os produtos que deseja, a variedade em 

pagamentos e o funcionamento em tempo integral. 

 

 

2.2 Contratos no comércio eletrônico 

 

Para melhor compreender aspectos conceituais do contrato eletrônico, é 

preciso conceituar de forma breve o que é um contrato de forma geral. Para Maria 

Helena Diniz (1993, p. 9), contrato é: 

 
O acordo entre a manifestação de duas ou mais vontades, na conformidade 
da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de 
interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir 
relações jurídicas de natureza patrimonial. 

 
 

Nesse sentindo, e como já explanado anteriormente, com a criação da internet 

contribuindo para o avanço tecnológico e o crescimento do comercio eletrônico, se fez 

necessário criar mecanismos para a definição do contrato eletrônico, uma vez, que há 

peculiaridades, a sua classificação e validação. 

 

Para Barbagalo (2001, p.37), contrato eletrônico tem a seguinte definição: 
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Definimos como contratos eletrônicos os acordos entre duas ou mais pessoas 
para, entre si, constituírem, modificarem ou extinguirem um vínculo jurídico, 
de natureza patrimonial, expressando suas respectivas declarações de 
vontade por computadores interligados entre si. 
 
 

O negócio jurídico firmado de forma eletrônica, desde que preenchidos todos 

os elementos essenciais à caracterização do contrato, bem como atendidos os seus 

requisitos de validade, conforme será exposto a seguir, ensejam as mesmas 

responsabilidades dos contratos gerais. 

O contrato eletrônico, não está presente no regulamento jurídico brasileiro, 

motivo pelo qual são chamados de atípicos, são validados desde que obedeçam a 

todas as regras gerais e princípios previstos aos demais contratos. Nesse sentindo, 

são aplicadas legislações consumeristas e civis, para regulamentação dos contratos. 

No mesmo sentindo, a Lei 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da 

Internet, colaborou com o entendimento de que aos contratos eletrônicos se aplicam 

também as leis gerais. 

Quanto à classificação, opta-se por utilizar neste trabalho uma classificação 

sistemática, adotada por (BARBAGALO, 2001. p.50). 

Sendo classificados os contratos eletrônicos em três modalidades os 

intersistêmicos, interpessoais e interativos. 

Os contratos intersistêmicos são aqueles realizados sem intervenção humana, 

ou seja, as maquinas realizam o contrato com clausulas já acordada entre as partes. 

Importante destacar que em casos de falha da máquina a responsabilidade cairá 

sobre a pessoa que foi beneficiada. 

Os contratos interpessoais são realizados através de um computador em todas 

as fases da negociação. Geralmente são realizados em chats ou por vídeo 

conferencia. Nessa categoria os contratos interpessoais possuem subclassificações 

em: simultâneos que são realizados no ato da celebração, como por exemplo através 

de telefone, e a contratos interpessoais não simultâneos que demoram um certo 

tempo para validação do contrato, como por exemplo os contratos realizados que 

chegam pelo correio.  

De acordo com (BARBAGALO, 2001.p.50), são simultâneos os contratos: 

Celebrados em tempo real, online, os contratos firmados por partes que 
estejam, ao mesmo tempo conectado à rede, contando que possibilitando que 
a declaração de vontade de uma parte seja recebida pela outra no mesmo 
momento em que é declarada ou em curto espaço de tempo. 
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. 

Já os contratos interativos é a forma de contratação mais comum no meio ao 

comercio eletrônico, visto que a sua caracterização ocorre com apenas uma parte 

estipulando as cláusulas, cabendo a outra parte aceita-la ou não, exemplo dessa 

contratação é o contrato de adesão que será abordado a seguir.   

Para sua validação, o contrato deve ter os mesmos requisitos presentes nos 

contratos físicos, sendo eles: capacitação, objeto licito, objeto capaz, legitimidade das 

partes, na forma prescrita pela lei. 

 

 

2.3 O contrato de adesão 

 

O contrato de adesão previsto no caput artigo 54 da Lei 8.078/90, é um modelo 

contratual em que apenas uma das partes estipula as cláusulas contratuais, não 

deixando oportunidade para que a outra parte participe da composição. É considerado 

o contrato mais utilizado no comercio eletrônico, visto que, apenas o fornecedor 

estipula as regras do contrato, deixando ao critério do consumidor aceita-la ou não. 

Nesse sentindo o artigo 54, em seus parágrafos 3º e 4°, estipula algumas regras 

para a elaboração dos contratos que devem ser seguidas pelo fornecedor, evitando 

assim cláusulas abusivas que geram excesso de vantagens ao fornecedor. 

Entre as características do contrato de adesão, é um tipo de contratação 

utilizada em meio ao comercio eletrônico, uma vez que, suas características conferem 

rapidez e facilidade de adaptação às contratações, e assim diminuindo os custos. 

(MARTINS, 2016, p.272).  

O que se busca para um melhor equilíbrio da relação de consumo é que a 

atuação das partes, e em especial do fornecedor, esteja sempre de acordo com o 

princípio da boa-fé objetiva, não podendo o fornecedor utilizar sua prerrogativa de 

elaboração das cláusulas abusivas como forma de se beneficiar às custas do 

consumidor. (MARTINS, 2016, p.272). 

Após explanados o conceito e as características do contrato de adesão, é 

importante destacar que atualmente esse tipo de contratação é o mais utilizado pela 

internet, devido a sua agilidade, pois é realizado com a ausência física das partes 
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contratantes e o meio de utilização é através suporte tecnológico, como website,  

telefones, por televisão a cabo, etc. 

Dentre as vantagens supracitadas do contrato de adesão utilizadas no 

comercio eletrônico, é importante frisar os perigos que nele englobam devido a 

vulnerabilidade do consumidor, uma vez que é redigido de forma unilateral pelo 

fornecedor, considerado a parte mais forte da relação, cabendo ao consumidor aceita-

lo ou recusa-lo. A característica principal dessa contratação para os contratos comuns 

é que não existe, de modo geral, a participação do consumidor na elaboração do 

contrato, causando desiquilíbrios na relação de consumo. Por essa razão, deve existir 

acordo de vontades entre ambos, pois caso ao contrario o contrato será ilegítimo e 

logo, invalido.  

Nesse momento é de suma importância a intervenção do Estado, que através 

de medidas administrativas regulam as relações de consumo, deixando o consumidor 

amparado e garantindo que seus direitos sejam cumpridos. 

Podemos citar algumas cláusulas abusivas que mais ocorrem no contrato de 

adesão, pagamento de taxas para o consumidor que constate vícios no produto ou 

serviço, inversão do ônus da prova de forma que o prejuízo recaia sobre o consumidor, 

autorizar ao ofertante a modificar o conteúdo atingindo a qualidade do produto e 

excessiva vantagem sobre o consumidor. 

Portanto, a vulnerabilidade do consumidor é inerente, considerada norma base 

para todos os demais direitos conferidos ao consumidor. É dever do Estado fiscalizar 

as relações de consumo, sabendo-se da expertise do fornecedor, e a interpretação 

dos contratos realizados de acordo com a ordem pública, boa-fé, dos bons costumes 

 

 

2.4 Desafios do direito do consumidor frente a nova modalidade de consumo 

  

As relações de consumo provenientes do comércio eletrônico trazem 

especificidades que se traduzem como novos riscos ao consumidor, o que amplia sua 

vulnerabilidade inerente. Algumas situações são características das contratações à 

distância, como a impossibilidade de ver o objeto antes da compra, demora em sua 

entrega, envio de objeto com características diversas das que haviam sido 
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informadas, propaganda enganosa, dificuldade ao entrar em contato com a empresa, 

ou até mesmo fraude.(AQUINO JÚNIOR, 2012, p. 180). 

Essa nova modalidade exige uma certa adaptação para o adequado acesso, 

para que assim, possa evitar o máximo de transtornos. Adiante será exposto alguns 

dos principais desafios do comercio via internet. 

Antes da realização da compra, o consumidor deve analisar rigidamente o site 

da empresa em que deseja concluir a compra, ou seja, é necessário primeiramente 

analisar se a empresa possui CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) ativo, 

através do site da Receita Federal, servindo como garantia excluindo-se assim, o risco 

de fraude, conforme orientações do nosso ambiente de trabalho PROCON. 

Outro desafio é a demora na agilidade para resolução de quaisquer problemas 

durante a transação da compra e após a chegada do produto e o período de garantia, 

caso tenha algum problema com o produto, o ideal é que a empresa ofereça uma 

agilidade no atendimento, com uma resposta rápida diante das solicitações dos 

consumidores.  

Além dos desafios ao Direito do Consumidor já expostos, relevante também 

elencar a desconfiança do consumidor no comércio eletrônico, que surge exatamente 

em decorrência das características apresentadas pelas situações de risco a que o 

consumidor se vê exposto, e pela insegurança ou incerteza quanto à concretização 

de seus direitos frente a uma situação de negociação em que não há o contato 

próximo com o fornecedor.  

Nesse sentindo, confiança se torna essencial para o funcionamento do 

comércio eletrônico, pois o consumidor tem que confiar que o fornecedor cumprirá o 

acordo, e que serão resguardados seus direitos. (AQUINO JÚNIOR, 2012, p. 121). 

Frente a esta evidente vulnerabilidade do consumidor, proveniente dos 

inúmeros obstáculos à efetivação de seus Direitos nas relações negociais firmadas 

através da Internet, é que se faz imprescindível a reflexão acerca da forma mais 

eficiente de se tutelar o consumidor em face do comércio eletrônico. 
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3 A PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR NO COMÉRCIO ELETRÔNICO 

 

Neste momento do trabalho, será analisada a importância da proteção ao 

consumidor, à luz da Lei 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do consumidor) bem 

como, seus principais mecanismos que asseguram os direitos aos consumidores. 

Todo negócio jurídico, envolvendo partes, deverá ser cuidadoso, pois quando 

se trata de consumidor e fornecedor há preocupações maiores para efetivação dos 

seus direitos. Neste caso, a proteção do consumidor, por se tratar de parte vulnerável 

e hipossuficiente na relação de consumo, ocorre expressamente na Carta Magna de 

1988. 

A CF versa à defesa do consumidor como direitos e garantias fundamentais, 

deixando claro que o constituinte deveria buscar e efetivar a implantação de uma 

política nacional de relações de consumo. Conforme o art. 5º, inciso XXXII da 

Constituição Federal vigente que “O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor”. Logo, é função do Estado restabelecer equilíbrio e igualdade nas 

relações de consumo. 

O artigo 4º do CDC, rege os princípios que devem nortear a política nacional 

das relações de consumo como já foi abordado anteriormente no capitulo 2, 

assegurando assim os seus direitos imprescritível: respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicas, a melhoria da sua qualidade 

de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

independentemente da forma de contratação, tanto em lojas físicas ou através de 

compras virtuais.  

Com o intuito de garantir a maior proteção ao consumidor foi criado o Decreto 

nº 7.962, de 15 de março de 2013, acrescentando pela Política Nacional das Relações 

de Consumo, para regulamentar o Código de Defesa do Consumidor, no que tange 

às relações consumerista do comércio eletrônico. Salienta-se que embora o decreto 

se propõe a regular o comercio eletrônico, a sua aplicação é simultaneamente com o 

CDC, assim os princípios de proteção ao consumidor são inerentes. 

Nos subtópicos a seguir, serão explanados os principais direitos  que são 

essenciais a todo consumidor, com excepcionalidade ao consumidor que realiza o 

comercio eletrônico, a fim de assegurar e reivindicar os seus direitos ao órgão 

competente em caso de lide, tornando a aquisição mais segura e harmônica, visto que 



 
 

19 
 

é inegável a falta de normalização específica cause  desconforto nestas contratações, 

neste sentindo o Decreto Federal nº 7.962/2013 (Lei do E-commerce), rege todos os 

tipos de comércio eletrônico, sua principal característica são a clareza e a 

disponibilidade das informações, o suporte imediato ao cliente e o direito de 

arrependimento. Vale destacar que a sua aplicação é feita subsidiariamente ao CDC 

 

 

3.1 Criação do código de defesa do consumidor, princípios e direitos  

 

Neste momento do trabalho, a Lei Federal Nº 8.078/90, que é considerada uma 

norma de ordem pública e de interesse social, geral e principiológica, ela é prevalente 

sobre todas as demais normas anteriores, ainda que especiais, que com ela colidirem. 

A sua promulgação ocorreu no dia 11/09/1990, sendo criado como subsistema 

autônomo dentro do sistema normativo brasileiro. 

Para a sua interpretação de forma adequada a legislação consumerista é 

preciso ter em mente de que ela comporta um subsistema no ordenamento jurídico, 

que prevalece sobre os demais, exceto, claro, do próprio sistema da Constituição 

Federal, como de resto qualquer norma jurídica de hierarquia inferior, sendo aplicável 

às outras normas de forma supletiva e complementar. 

Outro ponto importante é que a Lei Federal nº. 8.078/1990 é código por 

determinação constitucional conforme artigo 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, ADCT/CF, o que 

mostra, desde logo, o primeiro elemento de ligação entre ele e a Carta Magna.  

O que a Lei consumerista faz tornar é tornar explícitos, para as relações de 

consumo, os comandos constitucionais. Assim, à frente de todos está o princípio da 

dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1º, Inciso III, da Constituição Federal 

de 1988, sendo de caráter absoluto, clausula pétrea. 

Servindo de respaldo aos princípios expressos como o respeito à dignidade, à 

saúde, à segurança, à proteção dos interesses econômicos, e à melhoria de qualidade 

de vida previsto no seu Artigo 4º, caput. A característica de vulnerabilidade do 

consumidor prevista no Inciso I do Artigo 4º decorre diretamente da aplicação do 

princípio da igualdade do texto magno. 
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O CDC é categórico no que respeita à prevenção e reparação dos danos 

patrimoniais e morais, previsão no artigo 6º, Inciso VI, e o acesso à Justiça e aos 

órgãos administrativos com vistas à prevenção e reparação de danos é também outra 

regra manifestada no artigo 6º, Inciso VII.  

As normas anteriormente mencionadas concretizam direitos ao consumidor, 

como a proteção à vida, saúde e segurança que são direitos que nascem atrelados 

ao princípio da dignidade, com previsão no artigo 4º, caput do CDC.  

O Artigo 1º, refere-se à proteção e necessidade em seu caráter protecionista e 

de interesse social. Uma das questões básicas que justificam a existência da lei, indo 

até à intervenção do Estado no domínio econômico, é a da necessidade de proteção 

do consumidor em relação à aquisição de certos produtos e serviços.  

O Inciso I do Artigo 4º reconhece que o consumidor é vulnerável. Tal 

reconhecimento é uma primeira medida de realização da isonomia garantida na 

Constituição Federal de 1988. Ele significa que o consumidor é a parte fraca da 

relação jurídica de consumo. Essa fraqueza, essa fragilidade, é real, concreta, e 

decorre de dois aspectos: um de ordem técnica e outro de cunho econômico. 

A liberdade de escolha garantida ao consumidor tem respaldo no princípio da 

liberdade de ação e escolha, Artigo 1º, Inciso III, Artigo 3º, Inciso I e Artigo 5º, caput. 

Tem também uma relação indireta com o princípio da vulnerabilidade, que está 

previsto no Inciso I do Artigo 4º do CDC. 

O Inciso II do Artigo 4º autoriza a intervenção direta do Estado para proteger 

efetivamente o consumidor, não só visando assegurar-lhe acesso aos produtos e 

serviços essenciais como para garantir qualidade e adequação dos produtos e 

serviços. E volta no Inciso VI deste mesmo Artigo 4º, pelo qual se verifica a estreita 

consonância com os maiores princípios constitucionais, especialmente os da 

dignidade da pessoa humana, isonomia e princípios gerais da atividade econômica. 

Outro princípio da proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, previsto 

no Inciso IV do Artigo 6º, nasce como expressão do princípio maior estampado no 

texto constitucional relativo à publicidade. Ele é também decorrente de toda a lógica 

do sistema da Lei Federal nº. 8.078/1990.  

A proteção de acesso aos órgãos administrativos e judiciais para prevenção e 

garantia de seus direitos enquanto consumidores é ampla, o que implica abono e 
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isenção de taxas e custas, nomeação de procuradores para defendê-los, atendimento 

preferencial etc. 

O Inciso X do Artigo 6º da Lei Federal nº. 8.078/1990 estabeleceu a adequada 

e eficaz prestação dos serviços públicos como decorrência do princípio maior da 

eficiência previsto na Constituição Federal de 1988. O legislador constitucional 

acresceu ao elemento obrigatório da adequação do serviço público o da eficiência. 

Isso significa que não basta haver adequação, nem estar à disposição das 

pessoas. O serviço tem de ser realmente eficiente; tem de cumprir sua finalidade na 

realidade concreta. A eficiência é uma peça da adequação. O indivíduo recebe serviço 

público eficiente quando a necessidade para a qual este foi criado é suprida 

concretamente. É isso o que o princípio constitucional pretende. E é isso o que dispõe 

a Lei Federal nº. 8.078/1990. 

Como exposto os princípios servem de base para assegurar os direitos que são 

de extrema importância a população, reafirmando a preocupação do legislador ao 

termo consumidores em geral, a seguir serão abordados conceitos para melhor 

entender o objetivo central da pesquisa. 

 

 

 3.2 Conceito de consumidor  

 

A definição do consumidor é feita pelo próprio Código em seu dispositivo artigo 

2°, Lei 8.078/90, ao dispor que: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.  Entretanto, essa 

conceituação não é livre de diferentes interpretações, especialmente em relação ao 

termo destinatário final, escolhido pelo legislador. 

Sendo assim, são três os elementos que compõem o conceito de consumidor 

direto ou stricto sensu: conceito subjetivo, que refere-se a quem pode assumir o papel 

de consumidor, que seriam as pessoas físicas ou jurídicas; o objetivo, que seriam os 

produtos ou serviços adquiridos utilizados; e o teleológico, que diz respeito à finalidade 

da aquisição do produto ou serviço. Esse elemento é o caracterizador da expressão 

destinatário final. (GARCIA, 2010, p.15) 

Em relação a essa expressão trazida pelo CDC, há três teorias que buscam 

explicar como a aquisição ou utilização de um produto ou serviço, pode de fato 
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caracterizar uma pessoa como consumidora. São elas: maximalista, teoria finalista, e 

teoria finalista atenuada. 

Com o nascimento do código de defesa do consumidor a primeira corrente 

aplicada era o maximalista, também conhecida como objetiva. Nesta corrente havia 

uma interpretação extensiva de expressão destinatário final, bastando para ser 

considerado consumidor, um ato de consumo, ou seja, que se retirasse um objeto do 

mercado. 

No entanto, esse entendimento colidia com a finalidade protetiva do 

microssistema consumerista, uma vez que ele visa proteger a parte vulnerável nas 

relações de consumo, e se o mesmo fosse utilizado para proteger até mesmo as 

partes que não possuem essa vulnerabilidade acabaria por não proteger as demais 

pessoas, gerando desigualdades. (CAVALIERI FILHO, 2011, p. 60) 

Após a primeira teoria colidir com o microssistema consumerista, é criada a 

segunda teoria, a finalística, também conhecida como subjetiva, por seu turno, 

interpreta de maneira mais restritiva a expressão "destinatário final" contida no artigo 

2°, caput do CDC, determinando que só merece a tutela do código aquele que é 

vulnerável, abrangendo apenas a pessoa não profissional, ou seja, aquela que retira 

o bem do mercado e coloca fim na sua cadeia de produção. Portanto não deverá ser 

considerado consumidor aquele que utiliza o bem para continuar a produzir no 

mercado de consumo. (CAVALIERI FILHO, 2011, p.61) 

Deve, portanto para ser considerado consumidor, além de destinatário final 

fático, também o destinatário final econômico. Logo, não deverá ser considerado 

consumidor aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, transformando-o ou 

oferecendo-o diretamente ao mercado de consumo para fins lucrativos. (CAVALIERI 

FILHO, 2011, p.61) 

Dessa forma a expressão destinatário final utilizado no conceito de consumidor 

do artigo 2º do CDC, nada mais é do que destinatário fático e econômico do bem ou 

serviço, sendo pessoa jurídica ou física que retirar o bem do mercado de consumo 

para uso profissional ou pessoal. Lembrando que é preciso ter a característica 

vulnerabilidade na relação. Portanto a teoria finalista aprofundada é a melhor aceita, 

teoria que é derivada da Teoria Finalista, e que sofreu mitigações pelo STJ para ser 

utilizada no ordenamento jurídico brasileiro. 
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3.3 Conceito de fornecedor 

 

Dispõe o artigo 3º, do código e defesa do consumidor que fornecedor é toda 

pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, privada ou pública, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, criação, 

montagem, importação, exportação, transformação, distribuição construção ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

Sendo assim, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, que exerça título 

singular, mediante desempenho de atividade mercantil, civil ou de forma habitual, 

que ofereça no mercado produtos e serviços da mesma forma, em associação 

mercantil ou civil de forma habitual. 

 São considerados fornecedores todos aqueles que propiciem a oferta de 

produtos e serviços no mercado de consumo, sendo irrelevante a distinção que se 

deve fazer entre as várias espécies de fornecedores em caso de responsabilização 

por danos causados a consumidores. 

Destaca-se que a leitura do dispositivo mencionado, que o legislador 

apresentou um conceito amplo ao trazer um rol exemplificativo de condutas que 

podem ser desenvolvidas por uma pessoa, para que assim, ela possa ser 

considerada consumidor em uma relação jurídica de consumo. No entanto a simples 

venda de ativos sem caráter de atividade regular não transforma a relação jurídica 

em relação de consumo, visto que é exigido habitualidade e profissionalismo para 

que isso aconteça. 

Pode-se afirmar, que a concessionaria ou permissionária de serviço público 

pode ser facilmente inserida no conceito de fornecedor instituído pelo CDC, uma vez 

que constitui pessoa jurídica que comercializa serviços no mercado de consumo com 

habitualidade e profissionalismo, dede que o pagamento pelo serviço seja feito pelo 

seu usuário. 

Por fim, é de suma importância destacar que o Código e Defesa do 

Consumidor, para a configuração de fornecedor, não exige a atuação no mercado 

com objetivo de lucro, bastando que a atividade seja remunerada, sem que haja 

importância a destinação de tal remuneração. 
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3.4 Elementos objetivos da relação consumerista 

 

Os elementos objetivos da relação de consumo são os produtos e os serviços, 

conforme o art. 3º, § 1º, da Lei 8.078/1990 define produto como qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial, que é colocado no mercado de consumo. 

Para que seja considerada uma relação de consumo, é preciso ter a presença 

dos elementos subjetivos (consumidor e fornecedor), e pelo menos um elemento 

objetivo, que será analisado a seguir. 

 A classificação de bem como móvel ou imóvel é um avanço em relação ao 

disciplinado no Código Civil, pois cada vez mais são comercializados bens e serviços 

imateriais pela internet, e a forma com que o Código de Defesa do Consumidor 

realizou a classificação dos bens possibilitou a proteção do consumidor também nesta 

esfera, de grande relevância para o comércio eletrônico. (MIRAGEM, 2016, pag.155).  

A definição de serviço também está no Código, no art. 3º, § 2°, que caracteriza 

serviço como “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.  

O fato de ser característica do serviço o fornecimento no mercado de consumo, 

pressupõe que este seja oferecido no mercado como decorrência da atividade 

profissional do fornecedor. Além disso, o termo exclui os serviços públicos oferecidos 

pelo Estado como contrapartida aos impostos, pois estes não estão disponíveis no 

mercado. A respeito da necessidade de remuneração, é consolidado na doutrina que 

pode se dar direta ou indiretamente. 

 A remuneração direta é a comum, na qual o consumidor tem informação a 

respeito do custo daquilo que deseja obter, e paga este preço ao fornecedor. Já a 

remuneração indireta ocorre quando, por exemplo, por novas estratégias de marketing 

os fornecedores oferecem brindes ou determinadas vantagens, para que o 

consumidor tenha a impressão de estar fazendo melhor negócio, mas que na verdade 

o preço destes benefícios está embutido no valor total do contrato, ou que serão 

custeadas por negócios futuros, sendo utilizadas apenas como estratégia para 

captação de clientes. Havendo obtenção de vantagem econômica pelo fornecedor, 

ainda que indiretamente, fica caracterizada a remuneração (MIRAGEM, 2016, pag. 

170). 
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3.5 Responsabilidade solidária 

 

O Parágrafo Único do Artigo 7º do CDC estabeleceu o princípio da 

solidariedade legal para responsabilidade pela reparação dos danos causados ao 

consumidor, nesse sentindo a responsabilidade solidária está em conformidade com 

a lei pátria, deixando firmada a obrigação de todos os partícipes pelos danos 

causados, conforme o Código Civil em seu Artigo 942. 

Seguindo o prisma processual, a escolha do consumidor de mover a ação 

contra mais de um responsável solidário está garantida na forma de litisconsórcio 

facultativo, conforme Artigo 46 do Código de Processo Civil (Lei Federal nº. 

5.869/1973). 

A regra da solidariedade está clara também no CDC, se a responsabilidade for 

por defeitos, ou vícios, será sempre solidária. Ressalte-se, ainda, o aspecto de que a 

responsabilidade na Lei Federal nº. 8.078/90 é objetiva, de maneira que a ampla 

solidariedade legal é expressamente reconhecida, diferentemente da regra do regime 

privatista do Código Civil, independe da apuração e verificação de culpa ou dolo. 

Caberá ao responsável acionado, depois de indenizar o consumidor, caso queira, 

voltar-se contra os outros responsáveis solidários para se ressarcir ou repartir os 

gastos, com base na relação jurídica existente entre eles. 

Nesse sentido, aquele que descumpre um contrato ou uma relação obrigacional 

prevista em lei, causando algum prejuízo, tem o dever de indenizar. (CAVALIERI 

FILHO, 2007. p. 30).  

Dessa maneira, havendo mais de um colaborador ao dano, empresas e 

fornecedores, estes deverão, todos juntos, responder de forma solidaria pela 

reparação, indenização do dano. Possui como característica a responsabilidade de 

natureza objetiva, não sendo necessário o elemento culpa para a sua indenização, 

exceção profissionais liberais, na qual, a sua natureza é subjetiva. 

Portanto a responsabilidade solidaria é aplicada em todas as esferas de 

proteção ao consumidor no ordenamento jurídico pátrio, no que, assegura ao 

consumidor a requisição do reparo ao dano todos os agentes envolvidos na relação 

de fornecimento, desde que estejam presentes excludentes de reponsabilidade. 
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3.6 Direito ao arrependimento  

 

O instituto do direito de arrependimento está previsto no artigo 49 do Código de 

Defesa do Consumidor, no capítulo VI, no qual, expõe a proteção contratual, 

estabelecendo que ficará ao critério do consumidor de desistir do contrato sem 

justificativa, no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do recebimento do 

produto ou serviço, essa regra abrange especialmente quando a contratação ocorrer 

fora do estabelecimento comercial, em casos de compras via telefone, domicilio, por 

internet e televisão. 

As relações de consumo efetuadas fora do estabelecimento comercial ampliam 

a vulnerabilidade dos consumidores, isso porque o consumidor não vê o produto que 

está sendo adquirido, bem como, se o produto é o mesmo que sendo ilustrado, 

impedindo-se assim que realizem compras por impulso, proporcionando maior lapso 

temporal para sua análise. Acrescenta-se que o direito de arrependimento funciona 

como antídoto desse desequilíbrio, um mecanismo em busca de equacionar e igualar 

esses vínculos consumeristas. 

Acerca desta temática, leciona Garcia (2013, p. 377):  

 

Qualquer explicação que o consumidor der a respeito dos motivos da 
desistência, além de ser voluntário, servirá apenas para que o fornecedor 
saiba, a título de coleta de dados para sua pesquisa, o porquê de o 
consumidor estar desistindo do produto ou serviço. 

 

Dessa forma, o direito ao arrependimento é um dos mecanismos mais 

importantes para aqueles que realizam compras via internet, a sua disposição se 

encontra no artigo 47 da lei 8.078/90 e também no artigo 5° do decreto federal 

7.962/13. Ressalta -se que é por meio deste direito que o consumidor tem a segurança 

de desistir de determinada compra sem que haja necessidade de ter motivos nesse 

sentindo o direito atende as necessidades do consumidor. 

 

 

3.7 Proibição de práticas abusivas 

 

As proibições das práticas abusivas, estão expressas nos artigos 36 a 38 do 

CDC, e podem ocorrer de diversas formas, no âmbito na oferta, execução dos 
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contratos de consumo, isso acontece porque o fornecedor ganha vantagem excessiva 

do consumidor, sem que este não perceba geralmente, abusando de sua 

vulnerabilidade e boa-fé do consumidor. 

O fornecedor tem o dever de informar ao consumidor como será realizado o 

contrato, redigindo de forma clara e concisa, de forma que facilite seu entendimento 

conforme dispõe o artigo 31 do CDC. Tal mecanismo é de suma importância ao 

consumidor, uma vez, que seus direitos são resguardados, equilibrando a relação de 

consumo. 

 

 

3.8 Vulnerabilidade especial do consumidor 

 

O consumidor de maneira geral, é considerado a parte mais vulnerável das 

relações de consumo, devido este não se encontrar nas mesmas condições de 

igualdade como o fornecedor. A vulnerabilidade está presente no inciso I, do artigo 4º 

do CDC. Tal reconhecimento é uma primeira medida de realização da isonomia 

garantida na Constituição Federal de 1988. Ele significa que o consumidor é a parte 

fraca da relação jurídica de consumo. 

A vulnerabilidade é um princípio norteador que permeia o CDC, tratando-se de 

uma vulnerabilidade presumida em relação a pessoa física, nessa perspectiva a 

vulnerabilidade é classificada pela doutrina de diversas formas sendo as principais: a 

vulnerabilidade técnica que diz a respeito ao desconhecimento do consumidor  sobre 

os produtos ou serviços que está sendo contatado. A vulnerabilidade jurídica que se 

refere à incapacidade do consumidor em compreender os termos do contrato que está 

sendo celebrado e por último a vulnerabilidade econômica relacionada a condição 

econômica do consumidor. 

Nesse contexto Claudia Lima Marques ensina que: 

 

Existem quatro tipos de vulnerabilidade: a técnica, a jurídica, a fática e a 
vulnerabilidade básica dos consumidores, que podemos chamar de 
vulnerabilidade informacional. Na vulnerabilidade técnica, o comprador não 
possui conhecimentos específicos sobre o objeto que está sendo adquirido, 
e, portanto, é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou 
quanto a sua utilidade, o mesmo ocorrendo em Matéria de serviços. 
(MARQUES, 2016, p.326). 
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Adentrando sobre a vulnerabilidade especial do consumidor no comércio 

eletrônico, é preciso redobrar os cuidados, pois o consumidor não é especialista na 

internet, ainda que alguns sabiam navegar, este meio, desperta inseguranças em 

relação a efetiva proteção dos consumidores.  
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4 ATUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL DE CORUMBÁ-MS 

FRENTE ÀS RECLAMAÇÕES DE COMÉRCIO   ELETRÔNICO 

 

Como já abordado o desenvolvimento do comércio trouxe a necessidade de 

uma proteção para o indivíduo, que se deu com a implementação de Órgãos criados 

pelo Estado como, por exemplo, a criação do Órgão de Proteção e Defesa do 

Consumidor (PROCON). 

Quanto à metodologia, utilizou-se o método de estudo de casos, através dos 

dados colhidos no PROCON Municipal de Corumbá-MS, no período de 01/01/2019 a 

31/12/2019, para saber se os conflitos envolvendo comércio eletrônico foram 

solucionados e, caso não resolvidos, como ocorreu o procedimento. A pesquisa é 

determinada como quantitativa e qualitativa, abordando os métodos bibliográfico, 

exploratória, técnica de coleta de dados documental e técnica de análise de dados em 

análise de conteúdo. 

 

 

4.1 Funcionamento do PROCON 

 

Para chegar ao objetivo central deste capitulo, é preciso conhecer as 

atribuições do Órgão, bem como seu funcionamento, o seu sistema e entre outras 

peculiaridades que será exposto a seguir.  

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor é considerado o órgão 

mais importante do Sistema Nacional, pois é ele que comanda todas as suas ações, 

principalmente nas ações de melhoria para o referido sistema, como, por exemplo, na 

melhoria das informações e orientações aos consumidores. Ademais, o Departamento 

de Proteção e Defesa do Consumidor tem essa grande importância porque também 

atua em casos específicos e concretos que trazem uma grande repercussão nacional 

e nos assuntos de elevado interesse a todos os consumidores. 

Todos os Órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

atuam na esfera administrativa, ou seja, aplicando sanções que lhe são competentes 

de acordo com a Lei Federal nº. 8.078/1990. 

A criação do PROCON no Município de Corumbá-MS, ocorreu em fevereiro de 

2008, foi aprovada pela Câmara Municipal, e sancionada pelo prefeito municipal, a lei 
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que criou o Procon de Corumbá. A Lei Municipal nº. 2.026/2008 trouxe ao mundo 

jurídico tal Órgão de proteção e defesa do consumidor. A referida lei simplesmente 

criou o Procon, remetendo os parâmetros de sua existência e funcionamento ao 

Decreto Municipal nº. 429/2008, posteriormente assinado pelo prefeito municipal. 

Assim, o Procon pôde passar a funcionar em conformidade com a lei no dia 15 

de março de 2008, tendo a devida legitimidade de agir, citar, notificar, e impor multas, 

se necessário. Por coincidência, nesta data se celebra o Dia Mundial do Consumidor, 

fato este bastante significativo para o meio jurídico ligado à legislação consumerista. 

O Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) é um 

sistema de integração nacional das ações e informações relativas à defesa do 

consumidor. No mesmo sentido, é também um conjunto de soluções tecnológicas 

destinadas à gestão das demandas e à comunicação entre os Órgãos públicos de 

defesa do consumidor. 

O referido sistema criou, sistematizou e harmonizou os bancos de dados dos 

PROCON´S também disponibilizou uma importante ferramenta de gestão de 

demandas ao permitir a geração de relatórios analíticos, estatísticos e gráficos para a 

consulta, em tempo real. Vislumbra-se que o consumidor poderá interagir com o 

Órgão, sendo noticiado de todas as fases dos autos, como, por exemplo, uma decisão 

proferida pelo Procon poderá ser acompanhada pelo (SINDEC), deixando as relações 

de consumidor e fornecedor com o Órgão administrativo bem transparentes e com 

muito mais eficácia. 

O horário de atendimento ao público é das 07:30 às 13:30 horas, nesse 

momento, os consumidores comparecem ao Órgão e registram as suas reclamações. 

Previamente, ainda na recepção, é feita uma triagem por um funcionário, que aferirá 

se a reclamação é procedente, ou até mesmo, se é da alçada do Procon. Por vezes, 

acontece do consumidor, mal informado ou mal orientado, recorrer ao Procon 

desnecessariamente em casos que podem ser resolvidos amigavelmente, ou que nem 

se configuram como relação de consumo. 

Ultrapassada esta triagem, o funcionário da recepção encaminha o consumidor 

à sala de atendimento. Não é necessária a retirada de senhas, ou fichas de 

atendimento. Respeita-se a ordem de chegada dos cidadãos. Ouvida a reclamação, 

os atendentes formulam a Carta de Informações Preliminares (CIP), remetendo-a à 

empresa reclamada. 
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Terminada a reclamação, o atendente procede à formulação da CIP (Carta de 

Informações Preliminares), registrada no SINDEC. Neste documento, vale frisar, ainda 

não se instaura processo administrativo. Constam desta carta os elementos 

necessários à individualização da reclamação, tais como: qualificação do consumidor, 

qualificação do fornecedor (CNPJ), os fatos, pretensão do consumidor (pedidos), 

dispositivo legal, na qual será enviada para o fornecedor.  

Recebida a CIP a empresa reclamada, aguarda-se o decurso de prazo para a 

resposta. Interpretando-se analogicamente, a resposta da reclamada se assemelha à 

contestação, prevista no Artigo 300 do Código de Processo Civil, podendo a empresa 

alegar matérias de fato e de direito. Sendo assim, é a oportunidade do fornecedor se 

defender das alegações feitas pelo consumidor, sustentar ilegalidades ou nulidades 

presentes na reclamação interposta ou conceder os pedidos realizados pelos 

consumidores, uma vez, que suas reclamações foram procedentes. Nessa fase ocorre 

a maioria dos arquivamentos, uma vez, que a reclamação foi fundamentada atendida, 

sendo extinto a lide de forma amigável, entretanto, caso a resposta não seja favorável 

à pretensão do consumidor, segue o processo para a designação de audiência.  

As audiências realizam-se no próprio Procon de Corumbá, e visam, única e 

exclusivamente a última tentativa de uma composição amigável entre as partes. A 

primeira tentativa de realização foi efetuada quando do envio da CIP à reclamada. 

Evidentemente que, para a ocorrência de uma audiência, a primeira conciliação restou 

infrutífera. 

Com as partes devidamente intimadas, faz-se o pregão, na data e horário 

determinados. Presentes os litigantes, procede-se à tentativa de composição 

amigável. Inicialmente, o conciliador do Procon se apresenta, para logo em seguida 

explanar às partes as vantagens de um acordo amigável, tanto para o consumidor, 

quanto para o fornecedor, e principalmente para a sociedade como um todo. Salienta 

ainda que a única finalidade de tal ato processual é a tentativa de conciliação, não 

sendo permitidas discussões ou debates acerca do ocorrido, apenas considerações 

que eventualmente devam constar no termo de assentada. 

Esclarecidos consumidor e fornecedor, o conciliador passa à leitura da Carta 

de Informações Preliminares, assim como a da defesa administrativa apresentada 

pela reclamada. Conhecidas as alegações de ambas, questiona-se ao fornecedor se 

há alguma possibilidade de composição amigável. Nesta etapa, podem ocorrer duas 
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situações distintas: ou uma proposta de acordo por parte do fornecedor, ou a 

afirmação de que não assiste razão ao consumidor, não havendo, consequentemente, 

possibilidade de conciliação. 

Havendo uma proposta de acordo formulada pelo fornecedor, o conciliador 

questiona ao reclamante se tal lhe é favorável e satisfatória. As hipóteses de acordo 

podem variar em espécie e gênero, podendo ser ou não aceitas pelo consumidor. 

Sendo aceita a proposta oferecida pelo reclamado, o conciliador emite o termo 

de assentada e o competente termo de acordo, que se determinam e estipulam todas 

as cláusulas necessárias ao seu efetivo cumprimento. 

Vale ressaltar que o acordo pactuado entre as partes deve ser efetivamente 

cumprido pela reclamada no prazo estabelecido pelo conciliador, formalmente lavrado 

na assentada. Caso contrário, fica estipulada uma multa pelo descumprimento de tal 

composição amigável, nos limites do determinado pela legislação municipal. 

Materializado o acordo entre as partes, assinados os termos de assentada e de 

acordo, procede-se ao arquivamento provisório da reclamação, até que haja o efetivo 

cumprimento do pactuado em audiência. Neste prisma, o consumidor deve informar 

ao Procon se houve o cumprimento da determinação feita pelo conciliador, ocasião 

pela qual será realizado o arquivamento definitivo do processo administrativo. 

Por outro lado, não havendo o cumprimento na data ou nos moldes 

estabelecidos, aplica-se a multa previamente prevista no termo de assentada. Em 100 

audiências realizadas no Procon no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, apenas 9 

foram de comercio eletrônico. 

Imprescindível esclarecer que, sendo um procedimento administrativo sumário, 

orientado pelos critérios e princípios da oralidade, simplicidade e informalidade, o não 

comparecimento do reclamante à audiência acarreta no arquivamento da reclamação 

apresentada. 

Desse modo, o consumidor que, devidamente intimado, não esteja presente 

quando da realização do pregão das partes, acaba por ter sua reclamação arquivada. 

Considera-se que o consumidor ausente não se demonstra interessado na resolução 

de seu problema, ou, na maioria das vezes, já entrou em acordo com a reclamada, de 

forma extraprocessual. 

Encerrada a audiência sem realização de acordo, o conciliador torna os autos 

conclusos, ou seja, finaliza o procedimento, levando-o à decisão definitiva. Nesta 
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sentença, analisam-se os fatos expostos por ambas as partes, os argumentos e a 

fundamentação do consumidor e do reclamado. A sentença do processo 

administrativo é semelhante à do processo judicial, contendo três partes bem distintas, 

quais sejam: relatório, fundamentação e dispositivo. 

Insta salientar que a multa que eventualmente seja aplicada aos fornecedores 

de produtos e serviços, não é revertida em favor do reclamante. Tal fato se dá porque 

o Procon é um Órgão administrativo, criado pela prefeitura, e as receitas obtidas com 

as multas aplicadas revertem-se em favor do próprio município, ao Fundo Municipal 

de Defesa do Consumidor. 

Ademais, o Procon não tem legitimidade para pleitear algo em nome do 

reclamante. O Órgão em questão é sim criado para a defesa e proteção dos 

consumidores, porém, não individualmente considerados. Portanto, considera-se a 

reclamação de um consumidor como uma infração da empresa a todos os 

consumidores, de uma forma ampla e geral, e não somente àquele em si. 

O consumidor que tiver a pretensão de receber qualquer tipo de indenização, 

seja por danos morais ou materiais, deve recorrer ao Poder Judiciário, pois é no 

processo judicial que ele será individualmente considerado, podendo, desta forma, 

pleitear uma eventual reparação pelos danos causados. 

A única maneira de se fazer cumprir a legislação consumerista é a insistência 

na aplicação de multas e notificações às empresas infratoras, como forma de se 

coibirem novos desrespeitos. A impunidade é a causa das reiterações. A sanção 

pecuniária é a que faz o autor sentir os efeitos do dano que causou. 

Destaca-se que uma reclamação interposta no Procon (processo 

administrativo) não impede que seja ajuizada uma ação no Juizado Especial Cível 

(processo judicial) pelo mesmo fato, por exemplo. São universos processuais 

distintos, e com finalidades diversas. Para fins de esclarecimento, cabe defini-los 

como processos independentes e harmônicos entre si. 

Denota-se, com a atuação do Procon, que houve um alívio nas ações do 

Juizado Especial Cível desta Comarca. Tal fato se deve porque ambos os órgãos 

tratam, por muitas vezes, dos mesmos litígios. Sendo assim, uma reclamação que 

anteriormente seria proposta perante o Juizado Especial, atravancando ainda mais o 

Poder Judiciário, agora é encaminhada ao Procon, funcionando como uma válvula de 

escape para o juizado. 
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Daí resulta um dos grandes aspectos do Procon em Corumbá. A sua 

implantação criou um meio mais rápido e ágil de resolução de demandas com cunho 

consumerista. Bom para a sociedade, excelente para o Poder Judiciário, melhor ainda 

para ambas as partes envolvidas no processo. 

Será exposto a seguir as fases do procedimento administrativo comum, 

baseada na Lei Federal Nª 9.784/1999, sendo assim, as fases são divididas em cinco. 

São elas: instauração, instrução, defesa, relatório e julgamento. 

 Na Instauração inicia-se o procedimento administrativo de ofício ou a pedido 

do interessado. A peça que vai ocasionar a instauração do procedimento deve conter 

a exposição clara dos fatos e seus fundamentos, de modo a permitir a delimitação do 

objeto da controvérsia e possibilitar a ampla defesa. 

Nesse sentido, importante destacar o posicionamento de Meirelles: 

 
O essencial é que a peça inicial descreva os fatos com suficiente 
especificidade, de modo a delimitar o objeto da controvérsia e a permitir a 
plenitude da defesa. Processo com instauração imprecisa quanto à 
qualificação do fato e sua ocorrência no tempo e no espaço é nulo. 
(MEIRELLES, 2008, p. 325) 

 

Nos casos em que for admitida solicitação oral, a peça inicial deve ser escrita, 

e, nos moldes da petição inicial do processo judicial ordinário, devendo obedecer aos 

ditames do Artigo 6º da Lei Federal nº. 9.784/1999, ou seja: órgão ou autoridade 

administrativa a que se dirige; identificação do interessado ou de quem o represente; 

domicilio do requerente ou local para o recebimento de comunicações; formulação do 

pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos, e  data e assinatura do 

requerente ou de seu representante. 

A referida lei prevê a possibilidade do suprimento de eventuais lapsos no 

requerimento, tendo em vista que é obrigação do servidor orientar sobre a formulação 

da peça ao interessado. Alude-se ainda a elaboração de formulários a serem 

preparados pelas repartições, considerando a similitude de determinados assuntos. 

Na defesa, como visto, é a garantia constitucional de todo acusado. Consiste 

na cientificação do processo ao interessado, na oportunidade para contestar a 

acusação, produzir prova de seu direito, acompanhar os atos da instrução e utilizar-

se dos recursos, hierarquicamente, cabíveis. Ademais, nunca é demais lembrar que o 
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Artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, preceitua a inafastabilidade da apreciação, 

pelo Poder Judiciário, a qualquer lesão ou ameaça a direito. 

A rigor, essa fase poderia estar compreendida na fase instrutória, por ser a 

produção de provas uma forma de defesa do acusado, mas, didática e formalmente, 

é melhor focalizá-las em planos distintos. 

Somente poderá ser proferida decisão após audiência do acusado, garantida a 

ampla defesa e assegurado o contraditório. Essa defesa pode ser feita por um 

advogado constituído ou pelo próprio acusado. São nulas todas as decisões proferidas 

sem a observância destes princípios. 

Na instrução é a fase na qual é realizada a elucidação dos fatos narrados no 

requerimento instaurador do procedimento. Esta análise é feita por meio de produção 

de provas, que vão desde o depoimento da parte, as inquirições de testemunhas, as 

perícias técnicas e inspeções, pareceres dos órgãos consultivos até a juntada de 

documentos. 

Nesta fase é que o administrado tem o poder de exercer seu direito de ampla 

defesa, mediante a produção de provas comprobatórias de suas alegações. O 

descarte, ou recusa, das provas, presumidamente ilícitas deverão ser motivados. 

Ademais, é direito do administrado produzir qualquer tipo de prova permitida em 

Direito, quando razoavelmente proposta, ainda que a própria administração tenha que 

fazê-lo. 

As atividades de instrução realizam-se de oficio ou mediante impulso do órgão 

responsável pelo procedimento, sem prejuízo do direito assegurado a qualquer 

interessado de propor atuações probatórias. 

Nos casos em que se tratar de matéria geral, ou difusa, a Lei Federal nº. 

9.784/1999 prevê a consulta pública. 

A tudo aquilo que foi apurado nas fases aludidas, ou seja, a apreciação das 

provas, os fatos apurados, o direito debatido chama-se relatório. Passa a existir uma 

proposta conclusiva do órgão competente, que será encaminhada à autoridade 

competente a fim de que seja feito o julgamento do desencontro legal. 

O relatório é mera peça informativa e opinativa, não vincula a autoridade 

julgadora, que pode ter entendimento diverso daquele opinado no relatório, porém, 

esta decisão deverá ser fundamentada, com base nas provas acostadas aos autos. 
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Dispõe o Artigo 47 da Lei Federal nº. 9.784/1999: “O órgão de instrução que 

não for competente para emitir decisão final, elaborará relatório indicando o pedido 

inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão, 

objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.” 

(BRASIL, 1999). 

Na fase do julgamento é que é solucionada a controvérsia, e a autoridade 

competente profere a sua decisão. É essencial que essa decisão seja motivada com 

base na acusação, na defesa e nas provas produzidas, não podendo a autoridade 

julgadora argumentar seu ato por meio de fatos estranhos ao processo, e sendo 

assim, passível de nulidade, vez que não é ato discricionário, mas vinculado a um 

processo determinado. Não obstante, vale lembrar que a autoridade não é obrigada a 

decidir na forma delineada no relatório, mas, no caso contrário, deve fundamentá-la 

na forma dos ditames acostados aos autos do procedimento. 

Nos termos do Artigo 48 da Lei Federal nº. 9.784/1999, “A Administração tem 

o dever de explicitamente emitir a decisão nos processos administrativos e sobre 

solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.” (BRASIL, 1999) 

Ressalte-se ainda, que a decisão deverá ser proferida no prazo de trinta dias, 

a contar do termino da instrução, podendo ser prorrogado por mais trinta, se motivado 

for o seu pedido. 

O total de reclamações no Órgão foram de 1992 abertura de reclamação (CIP), 

sendo que 1892 reclamações foram arquivados, devido a solução da demanda, e 361 

reclamações foram envolvendo comercio eletrônico. 
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Gráfico 1 – Dados retirados do PROCON Corumbá-MS, nos períodos de 

01/01/2019 a 31/12/2019. 

 

 

4.2 Procon Corumbá e as reclamações oriundas do comércio eletrônico  

 

Após a abordagem do funcionamento e atuação do PROCON Municipal de 

Corumbá-MS, de modo geral, visto que o procedimento administrativo é único. Será 

demonstrado a seguir a estatística do Órgão, frente as reclamações de comércio 

eletrônico, que é considerado satisfatório, pois no ano de 2019 foram tramitados 361 

processos administrativos, sendo que 352 processos foram arquivados, ou seja, foram 

realizados acordos. 

Os maiores problemas envolvendo as contratações de forma virtual, perante 

estatística do Órgão no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, que mais causaram 

abertura de reclamação (CIP) são os de: 
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RECLAMAÇÕES Nº DE RECLAMAÇÕES 

Oferta enganosa  80 

Cobrança indevida/abusiva  80 

Vícios nos produtos  50 

Garantia/assistência técnica  40 

Desistência artigo 49 do CDC  30 

Demora na entrega do produto 30 

Não cumprimento do contrato 31 

Falha ao contatar a empresa 20 

 

Tabela 1 – Dados retirados do PROCON Corumbá-MS, nos períodos de 01/01/2019 

a 31/12/2019. 

 

Nesse sentindo, as empresas que mais geram abertura de reclamação (CIP), 

respectivamente de comércio eletrônico, perante estatística do Órgão no período de 

01/01/2019 a 31/12/2019, são de: 

 

EMPRESAS  Nº DE RECLAMAÇÕES 

Mercado Livre 80 

Banco BGM 80 

Lojas Americanas 50 

Samsung  40 

Netshoes 30 

Magazine Luiza 30 

Telefonia OI 31 

Banco BANRISUL 20 

 

Tabela 2 - Dados retirados do PROCON Corumbá-MS, nos períodos de 01/01/2019 

a 31/12/2019. 
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No gráfico a seguir, será demostrado o número de reclamações de comércio 

eletrônico 361, sendo que 352 foram arquivados devido a solução de demandas e 

apenas 09 ocorreram audiência de conciliação.  

 

 

Gráfico 2 – Dados retirados do PROCON Corumbá-MS, nos períodos de 

01/01/2019 a 31/12/2019. 

 

Percebe-se que no ano de 2019, os processos envolvendo o comercio 

eletrônico aumentaram e, pode-se notar que houve um aumento significativo de 

processos arquivados, demonstrando desta maneira que os fornecedores de produtos 

ou serviços após serem notificados pelo Órgão, estão se reeducando com a aplicação 

das leis consumeristas, e o principal resolvendo os conflitos através de acordos na 

relação de consumo. Os gráficos demonstram também que os consumidores da 

população de Corumbá e Ladário estão sendo amparados de uma forma mais digna, 

pois passaram a possuir um Órgão que protege seus interesses nas relações de 

consumo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho desenvolvido foi de grande importância, considerando que com o 

aumento do comercio eletrônico nas relações de consumo, precisou criar novos 

mecanismos para que à efetivação dos direitos dos consumidores sejam 

assegurados. 

A criação da Lei do e-commerce Nº 7.962/2013, foi de suma importância ao 

ordenamento jurídico brasileiro, visto que, a internet, telefonias e a televisão mudaram 

a forma de adquirir produtos e serviços, surgindo então uma nova modalidade de 

consumo, o comercio eletrônico. 

A aplicação da Lei do e-commerce é feito de modo subsidiário a Lei 8.078/90 

(CDC), impondo regras aos fornecedores que estipulam contratos eletrônicos, 

fazendo dessa maneira que tenha equilíbrio nas relações de consumo, uma vez, que 

o consumidor possui vulnerabilidade inerente, precisando de atenção do poder 

Estatal. 

Nesse sentido, foi analisado a Lei 8.078/90, que de modo geral a sua criação 

foi uma grande conquista aos consumidores, e desde então, possui mecanismos para 

que os direitos aos consumidores sejam efetivados. No mesmo capitulo foi abordado 

especialmente os direitos aos consumidores que realizam compras online, por ser um 

ramo novo nas relações de consumo, muitos consumidores pensam estar 

desamparados quando se deparam com problemas relacionados ao produto ou 

serviço, situação que é considerado preocupante, pois é somente com o 

conhecimento dos seus direitos que se pode exigir melhorias. 

Os fornecedores de modo geral de produtos e serviços que causarem prejuízos 

aos consumidores responderão de maneira solidária a reparação do dano, uma vez 

que, também são responsáveis pelo ato, isso se enquadra, desde a fabricação do 

produto a publicação em sites. Importante mencionar esse mecanismo, já que muitos 

fornecedores veem a internet, telefonia e televisor, como meio de aplicação para a 

má-fé, ou seja, fazendo-se uma terra sem lei. Situação inaceitável, mas que só é 

possível identificá-las através de denuncias dos consumidores. 

Em continuidade, denotou-se, a importância do Órgão PROCON no Município 

de Corumbá-MS, uma vez, que apresenta uma rapidez e eficiência consideráveis, 

tendo atingido as expectativas criadas pelo consumidor ao recorrer à agência, 



 
 

41 
 

informando ao consumidor dos seus respetivos direitos, atendendo desta forma, 

disposição constitucional, presente no Artigo 5º, LXXVIII, que garante a celeridade 

processual a todos, tanto no âmbito judicial como administrativo.  

Nesse contexto, a inclusão do Órgão de defesa do consumidor corumbaense 

ao SINDEC contribuiu sobremaneira para a efetividade e celeridade no 

equacionamento das demandas locais ao PROCON, garantindo segurança ao 

consumidor que realiza compras via internet, uma vez que seus direitos são 

irrenunciáveis e devem ser cumpridos, cabendo ao Estado fiscalizar se as normas 

estão sendo cumpridas. 

Outrossim, é que o Código de Defesa do Consumidor abrange direitos desde a 

fase contratual e após a entrega do produto, possibilitando que o Órgão competente 

haja com fundamento no resguardo dos direitos do consumidor, cabendo ao 

consumidor deixar de se calar, por muitas vezes ficarem constrangidos ou sentindo-

se ameaçados de certa maneira que impeça a reivindicação dos seus direitos. É 

perceptível que ainda faltam mecanismos para à efetivação dos direitos aos 

consumidores no comércio eletrônico, por possuir peculiaridades próprias contratuais, 

entretanto primeiramente deve-se fazer o cumprimento de normas já existentes.  

Ante o exposto, esta monografia jurídica atinge humildemente seu propósito 

maior, de introduzir a temática não apenas no meio acadêmico, e sobretudo junto ao 

expressivo segmento dos consumidores o necessário e inadiável debate pelo 

empoderamento, de modo a alcançar o mínimo respeito dos fornecedores de produtos 

e serviços para que haja equilíbrio das relações de consumo virtuais, visto que o 

consumidor é a parte mais vulnerável da relação, cabendo ao Estado fiscalizar se as 

leis estão sendo cumpridas e aos consumidores reivindicarem seus direitos, uma vez 

que, à amparo jurídico para essa relação de consumo. 
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