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RESUMO: Este artigo trata da publicidade abusiva na internet e das ações

empreendidas pelas políticas públicas de proteção dos consumidores nas novas

mídias eletrônicas. O trabalho demonstra as principais iniciativas da União Europeia

em matéria de proteção dos consumidores no comércio eletrônico, assim como os

mecanismos de combate à publicidade abusiva neste novo ambiente.  Trata

também de algumas iniciativas que tentam regular o envio de mensagens

eletrônicas comerciais não solicitadas e analisa os mecanismos de proteção em

vigor no país. Nesse contexto insere-se a publicidade abusiva direcionada para os

internautas sem o consentimento desses e muitas vezes com a instalação de

softwares que auxiliam na busca de dados dos consumidores. Sobre esse pano de

fundo utilizou-se o método dedutivo, ao qual foram analisados documentos

produzidos no âmbito da União Europeia que abordam o tema e da legislação

presente em Portugal sobre publicidade abusiva na internet.
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Abstract: This paper is about the abusive advertisement on internet and the actions

from the public policies to protect the new electronic media’s consumers. The work



2

shows the main initiatives in the European Union regarding the consumers’

protection in the e-commerce, as well as the mechanisms to combat abusive

advertisement in this new environment. It also addresses some initiatives trying to

regulate commercial electronic messages sent with no request and analyzes the

current mechanisms of protection in the country. In this context there is the abusive

advertisement directed to internet users without their permission and many times

installing software that search for the consumer’s data. In this scenery it was used

the deductive method to which some documents produced in the European Union

approaching the theme and the  law in Portugal about  abusive advertisement on

internet were analyzed.

Key-words: Internet; Public Policies; Abusive Advertisement; Informational Society;

Europe Union.

INTRODUÇÃO:

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a proteção dos internautas em

relação à exposição à publicidade abusiva on-line, especialmente a publicidade

veiculada através de mensagens comerciais não solicitadas via correio eletrônico, os

chamados spams e de mecanismos que tentam coletar dados dos consumidores na

internet.

O trabalho pretende refletir sobre as ações e políticas públicas empreendidas

pelo Estado brasileiro através da Política Nacional das Relações de Consumo do

Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a criação de associações

representativas de defesa do consumidor, cotejando-as com as ações

desenvolvidas em outros países, como a elaboração do Decreto-Lei nº 7/2004 de

Portugal, que prevê a criação de entidades de supervisão central como a ICP –

Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM), com funções de supervisão

e fiscalização das ações na internet. Esta Entidade estatal realiza atuação que pode

servir de exemplo de políticas públicas bem-sucedidas na defesa do consumidor

contra a publicidade abusiva no ambiente virtual.

Serão analisadas também, as Diretivas 2000/31/CE e 2002/58/CE que
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tratam, respectivamente, sobre comércio eletrônico e proteção dos dados pessoais

e da privacidade nas comunicações eletrônicas, ambas da União Européia, que

serão abordadas em um tópico específico, na segunda parte deste artigo.

O presente trabalho é relevante pelo fato de que o ambiente virtual está

repleto de publicidades que desrespeitam os direitos dos consumidores, situação

que tem se acirrado com o aumento de transações comerciais neste novo ambiente.

Esse contexto, ainda novo e inexplorado tem suscitado uma série de

questionamentos e problemas, o que justifica a apresentação do presente trabalho,

que visa a chamar a atenção dos operadores jurídicos para essa problemática.

Para enfrentar o tema foi utilizado o método dedutivo, a partir do qual foram

analisados os documentos que versam sobre o tema, partindo-se dos mais gerais,

avançando-se para aqueles que tratam especificamente do comércio eletrônico e da

veiculação de publicidade on-line, assuntos que são trabalhados na segunda e

terceira parte do artigo, respectivamente.

 A partir dessa metodologia dividiu-se o trabalho em três diferentes tópicos:

no primeiro tópico, serão discutidas as formas de publicidade mais comuns na

internet. A seguir, serão destacadas iniciativas que tentam combater a publicidade

abusiva no ambiente virtual na União Europeia e, na sequência serão analisadas as

ações da  empreendidas no Brasil e em Portugal, que visam a proteger os direitos

dos consumidores das publicidades abusivas e que invadem a privacidade dos

internautas na rede mundial de computadores.

1 DAS PRÁTICAS ABUSIVAS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA

INTERNET

O espaço virtual caracteriza-se por ser um ambiente dinâmico que converge,

ao mesmo tempo, vários tipos de mídia e interatividade, possibilitando aos

fornecedores de produtos e serviços atrair uma ampla gama de consumidores.

Este espaço em que ocorre o desenvolvimento de relações sociais, a compra

e venda de mercadorias e serviços, o entretenimento, os relacionamentos nas redes

sociais e a divulgação instantânea tanto de ideias, imagens e vídeos trouxe

inúmeras vantagens para a vida moderna. Dentre elas, a possibilidade de
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negociação instantânea entre consumidores e fornecedores no conforto do

domicílio, sem a necessidade de deslocamentos físicos e a consequente perda de

tempo.

Esse contexto novo e cercado de possibilidades tem despertado o interesse

dos fornecedores, que têm percebido as inúmeras possibilidades de utilização da

publicidade, utilizada como forma de persuadir os consumidores a adquirir

determinado bem ou serviço. Segundo Cláudia Lima Marques, a publicidade é “toda

a informação ou comunicação difundida com o fim direto ou indireto de promover

junto aos consumidores a aquisição de um produto ou a utilização de um serviço,

qualquer que seja o local ou meio de comunicação utilizado.”

Na internet, a publicidade assume formas variadas que dificultam a

percepção por parte do internauta, mas que possuem o mesmo poder de persuasão

das mensagens comerciais tradicionais. Muitas vezes essas mensagens direcionam

o navegador para o site de uma determinada empresa com o intuito de obter

informações do usuário, como observa Erenberg:

Para melhor direcionar suas campanhas publicitárias, os
fornecedores se valem das facilidades tecnológicas proporcionadas pelo
ambiente virtual para colher um grande número de informações dos
visitantes de seus sites.

Uma das formas mais comuns de publicidade na internet é o spamming que

segundo Jean Jacques Erenberg consiste na remessa indiscriminada e em grandes

quantidades de mensagens via correio eletrônico, lista de reprodução ou

newsgroup, com o objetivo de divulgar publicidade na internet.

A remessa indiscriminada de e-mails para os usuários da internet revela-se

como uma prática abusiva por não ter sido solicitada pelo mesmo e por ser

considerada como uma forma de violação da intimidade, como assegura Roberto

Senise Lisboa: “O encaminhamento de e-mails sem a anterior autorização do

usuário importa em violação da sua intimidade, ainda mais quando o seu conteúdo

for meramente publicitário, com o objetivo de se vender algum produto ou serviço.”

O internauta além de ter a sua intimidade invadida, violando-se o direito de

estar só, com os conteúdos enviados por e-mail desejados e aguardados pelo

internauta, ainda desperdiça parte de seu tempo para excluir as mensagens

indesejadas, que ocupam espaço na sua caixa de e-mail.  Além disso, ainda perde
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tempo para evitar novas remessas de publicidade que só podem ser evitadas

quando o usuário acessa a referida mensagem e opta por não recebê-las mais.

No entanto, ao acessar a mensagem o internauta já teve contato suficiente

com o conteúdo publicitário que atinge seu objetivo e, na maioria das vezes, a

opção de exclusão do destinatário da mensagem aparece em letras extremamente

minúsculas que dificultam e até impedem a exclusão definitiva por parte do receptor

da privacidade invadida.

A janela pop-up é outro artifício utilizado pelos publicitários com o intuito de

invadir a tela do computador do usuário para divulgar mensagens comerciais. Essa

prática, conforme Patrícia Pinheiro consiste em um “formato de comunicação usado

na internet que tem como principal característica aparecer na tela sem ter sido

solicitado, por isso, ‘pop-up’”.

Os pop-ups também são formas abusivas de publicidade que se caracterizam

pela invasão do campo visual da tela do computador como uma espécie de vírus

que dificulta a navegação e impede a visualização do conteúdo das páginas

acessadas pelo usuário.

Outra ferramenta publicitária bastante utilizada no ambiente virtual é o

banner, disponível na maioria dos sites e que possibilita o acesso a páginas que

contém informações sobre o produto e serviço anunciado. Segundo Manuel dos

Santos consiste numa modalidade de publicidade utilizada na internet em forma de

imagem gráfica com animação, que normalmente possui um link que direciona o

internauta para um site promocional ou com mais informações sobre o produto ou

serviço.

Os banners ocupam parte da tela dos programas de navegação da internet e

geralmente consistem nos patrocínios da maioria dos sites. O inconveniente deste

tipo de publicidade virtual consiste na sua forma, pois geralmente são carregados de

imagens e animações que tornam as páginas da internet muito lentas e difíceis de

carregar.

Já os cookies são uma forma extremamente abusiva de publicidade, pois não

apenas invadem o computador do usuário, como também captam informações

desses com o intuito de repassá-las comercialmente para determinados

fornecedores de produtos ou serviços. Segundo Omar Kaminski:
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Cookie é um pequeno bit de informação que um web site coloca no
computador do usuário quando este acessa o site. Ao retornar a esse
mesmo web site, em outra oportunidade, o navegador remete as
informações de volta ao site. Normalmente, o cookie é projetado para
lembrar e dizer ao site algumas informações úteis sobre o consumidor.

As informações úteis que o cookie emite permitem aos fornecedores

analisarem o comportamento do consumidor na rede como, por exemplo, a

preferência de um determinado internauta por páginas esportivas pode direcionar

um determinado site a enviar-lhe anúncios de produtos esportivos e até mesmo

possibilitar a remessa de propostas indesejadas de assinaturas de revistas cujo

enfoque seja os esportes.

A invasão de privacidade promovida por esta forma de publicidade abusiva

permanece imperceptível para o internauta, que não possui mecanismos suficientes

para coibir esta prática, muito menos proibir que os seus dados sejam

comercializados com o consentimento dos provedores de acesso.

O problema reside no fato de que os usuários não sabem quem tem a posse

de seus dados, nem para quem eles serão comercializados na internet, muito

menos com que fim estes dados serão empregados configurando-se como uma

afronta ao direito à privacidade tutelado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Conforme destaca Sidney Guerra:

[...] todas as vezes que navegamos pela internet deixamos os nossos
rastros, os nossos caminhos, as nossas preferências, os nossos hábitos e
sobretudo nossos dados. É possível, pois, que uma determinada pessoa
venha a utilizar estas informações que são disponibilizadas na internet para
provocar lesões à privacidade de outrem, ensejando a reparação do dano
devido.

É incontestável que a internet trouxe inúmeros benefícios para o comércio

mundial, sendo que há situações em que a utilização dos cookies torna mais ágil o

atendimento ao possibilitar a utilização de um pré-cadastro já disponível no site em

que o internauta visitou anteriormente. No entanto, algumas questões encontram-se

em aberto e necessitam de respostas, como por exemplo, quais são os limites de

liberdade do comércio eletrônico e até que ponto é concebível a invasão de

privacidade no ambiente virtual somente com o intuito de agilizar o atendimento

on-line.

Neste sentido, Neil Postman afirma que:
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Além disso, e mais importante que tudo, nem sempre está claro, pelo menos
nos estágios iniciais da invasão de uma tecnologia em uma cultura, quem
ganhará mais e quem perderá mais. Isto se dá porque as mudanças
forjadas pela tecnologia são sutis, quando não são completos mistérios; e
poder-se-ia dizer que são imprevisíveis. Entre as mais imprevisíveis estão
aquelas que podem ser rotuladas de ideo-lógicas.

Diante deste contexto, urge a necessidade de proteção efetiva dos direitos

dos internautas no ambiente virtual, fazendo-se imprescindível a produção de

legislação que tutele as diversas formas de exposição dos internautas à publicidade

abusiva.

Em que pese o tema ser pouco tratado no Brasil, há inúmeras iniciativas que

merecem destaque e que serão abordadas a seguir. Para tanto, toma-se como

exemplo as ações desenvolvidas no âmbito da União Europeia, cuja produção pode

servir de exemplo aos Estados que mais recentemente estão ingressando na

sociedade informacional.

2 ALGUMAS INICIATIVAS CONTRA A PUBLICIDADE ABUSIVA NA INTERET NO

DIREITO COMPARADO

Com o surgimento de novas tecnologias de comunicação em massa como a

Internet, alguns setores do mercado mundial migraram para esta promissora

ferramenta multimídia com o intuito de aumentar seus lucros e abranger uma nova

fatia do mercado. E não seria diferente em relação à publicidade que migrou das

mídias tradicionais, como a televisão, para o ambiente transfronteiriço da web.

O aumento da popularização da internet fez aumentar as relações comerciais

neste novo ambiente e as mensagens publicitárias tendem a acompanhar o ritmo

das relações comerciais, passando de mero instrumento de informação para um

mecanismo potente de persuasão à disposição dos publicitários. Como bem

observa Alberto do Amaral Júnior:

Com o aparecimento das primeiras formas de concentração monopolística e
com a alteração dos mecanismos do mercado livre, mudam o papel e a
função da publicidade comercial. De instrumento de informação ao público,
a publicidade se converte em meio de persuasão destinado a convencer os
consumidores sobre as virtudes reais ou fictícias dos bens existentes no
mercado. A função atual da publicidade não é, propriamente, a de informar o



8

público, mas a de orientar o consumo, estimular as necessidades e ampliar
a demanda.

Com base neste contexto, as mensagens publicitárias tentam persuadir os

consumidores utilizando-se de artifícios cada vez mais invasivos e capazes de

induzir o consumidor ao erro, pois estes mecanismos desrespeitam o princípio de

identificação da mensagem publicitária.

Jean Jacques Erenberg denominou este tipo de publicidade abusiva de

“patológica” e a classificou em dois grupos: publicidade intrinsecamente abusiva que

é abusiva quanto ao seu conteúdo, como por exemplo, nos editoriais pagos em que

a publicidade aparece travestida de notícia ou informação e publicidade

extrinsecamente abusiva que é abusiva quanto à forma de abordagem do

destinatário, como nos casos das janelas pop-up que aparecem indesejavelmente

na tela do navegador, de forma rápida e ocultando a visualização da tela do

computador do internauta.

Com base neste contexto, o Parlamento Europeu e o Conselho da União

Europeia editaram a Diretiva 2000/31/CE denominada “Diretiva sobre comércio

eletrônico”, de 8 de Junho de 2000, que tem como finalidade regulamentar o

comércio eletrônico do mercado interno na internet.

A Diretiva sobre comércio eletrônico compromete-se a contribuir para o

correto funcionamento do mercado interno, considerando que os serviços da

sociedade de informação, particularmente os da Internet, que são os serviços

prestados à distância no âmbito de uma atividade econômica, excluindo-se desses

as atividades de radiodifusão sonora e televisiva.

Estes novos serviços abrangem uma diversidade de atividades econômicas

através da oferta de produtos e serviços em web sites e de transações globais feitas

entre empresas (business-to-business).

O artigo 2º da referida diretiva define o que é comunicação comercial no

âmbito do comércio eletrônico:

Todas as formas de comunicação destinadas a promover, directa ou
indirectamente, mercadorias, serviços ou a imagem de uma empresa,
organização ou pessoa que exerça uma profissão regulamentada ou uma
actividade de comércio, indústria ou artesanato.

Com relação à publicidade na internet, a referida Diretiva prevê no artigo 6º
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que os Estados-Membros respeitem as seguintes condições: a publicidade deve ser

claramente identificável como tal; o prestador de serviço, pessoa física ou jurídica,

por conta de quem a publicidade é feita deve ser passível de identificação; as

ofertas promocionais, tais como descontos, prêmios e presentes e os concursos ou

jogos promocionais deverão reconhecidos como tal pelo consumidor, assim como as

condições para participar das ofertas devem ser facilmente acessíveis e

apresentadas de forma clara e inequívoca, desde que autorizadas pelos

Estados-Membros.

O artigo 7º da diretiva trata sobre a comunicação comercial não solicitada por

correio eletrônico, que são os chamados spams desde que autorizadas pelos

Estados-Membros, esses deverão assegurar que as mensagens publicitárias

enviadas por um prestador de serviço estabelecido no seu território sejam

identificadas como tal, de forma clara e inequívoca, desde o momento em que são

recebidas pelo destinatário.

O referido artigo prevê ainda que os Estados-Membros adotem medidas para

que os prestadores de serviços que enviam comunicações comerciais não

solicitadas por correio eletrônico respeitem os registros de opção negativa, na qual

as pessoas que não desejam receber este tipo de comunicação comercial tenham

seu endereço eletrônico preservado.

A Diretiva 2002/58/CE, de 12 de julho de 2002 trata dos dados pessoais e da

proteção da privacidade no setor das comunicações eletrônicas. A mesma prevê

que todas as informações armazenadas nos equipamentos dos terminais dos

utilizadores de redes de comunicações eletrônicas constituem parte integrante da

esfera privada dos usuários.

A utilização dos dispositivos, tais como, programas-espiões (spywares),

gráficos-espiões (web bugs) e identificadores ocultos (hidden identifiers)  deverão

ser autorizados unicamente para fins legítimos, desde que com o conhecimento dos

usuários em causa.

Os dispositivos denominados de testemunhos de conexão (cookies) que se

destinam a um fim legítimo e útil, como por exemplo, a identificação dos usuários

que efetuam transações comerciais na internet, deverão ter a sua utilização

autorizada pelo usuário, de forma que se assegure o conhecimento sobre quais

informações serão colocadas no equipamento para posterior utilização. Aliado a
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isso, há previsão expressa que garante ao usuário a possibilidade de recusar o

armazenamento dos cookies no seu equipamento terminal.

A referida Diretiva aborda também as comunicações não solicitadas, o que é

feito no artigo 13º, segundo o qual a utilização dessas comunicações, por meio de

fax ou correio eletrônico, com fins de comercialização direta apenas poderá ser

enviada para usuários que tenham dado o seu consentimento prévio.

No entanto, se no contexto de uma transação econômica for oferecido

contato através de correio eletrônico, esse poderá ser utilizado para fins de

comercialização direta dos produtos e serviços entre o fornecedor do contato e

quem o recebeu, desde que seja fornecida de forma gratuita e fácil a possibilidade

de recusa deste contato para posteriores envios de publicidade comercial.

O regime adotado pela Diretiva é o regime de consentimento prévio,

denominado sistema “opt-in”. De acordo com esse regime há três regras básicas a

serem seguidas:

Regra nº 1: As propostas comerciais por correio electrónico estão sujeitas
ao consentimento prévio dos assinantes. Há uma pequena excepção para o
correio electrónico (ou SMS) enviado aos clientes pela mesma pessoa sobre
serviços ou produtos similares que tenha para oferecer. Este regime
aplica-se aos assinantes que são pessoas singulares, mas os
Estados-Membros podem optar por alargá-lo às pessoas colectivas.
Regra nº 2: É ilegal dissimular ou ocultar a identidade do remetente em
nome do qual é efectuada a comunicação.
Regra nº 3: Todas as comunicações de correio electrónico para fins de
comercialização devem incluir um endereço válido para o qual o destinatário
possa comunicar que não deseja receber mais comunicações desse tipo
(“opt-out”).

A Diretiva 2002/58/CE impõe aos Estados-Membros a adoção de ações e

políticas que visem assegurar as medidas tomadas em relação às comunicações

não solicitadas, prevendo formas de proteger os dados pessoais e a privacidade dos

internautas, sem as quais não se efetivará a proteção dos usuários da Internet.

Percebe-se, portanto, a compreensão dos integrantes daquela União sobre a

necessidade de serem adotadas medidas de prevenção que passam pela atuação

dos Estados, o que pode se constituir em bom exemplo para a adoção de políticas

públicas aqui no Brasil, conforme se defende na próxima seção do trabalho.
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR NO

AMBIENTE VIRTUAL.

O termo política pública remete para a esfera do público, daquilo que não é

privado, nem particular, ou seja, de tudo aquilo que não pertence ao indivíduo ou a

sua intimidade. Está relacionado com as questões coletivas que envolvem um

Estado na esfera de suas ações governamentais.

O conceito de política pública que demonstra as ações do governo em

relação à sociedade pode ser definido da seguinte forma:

Políticas públicas configuram decisões de caráter geral que apontam rumos
e linhas estratégicas de atuação governamental, reduzindo os efeitos da
descontinuidade administrativa e potencializando os recursos disponíveis ao
tornarem públicas, expressas e acessíveis à população e aos formadores de
opinião as intenções do governo no planejamento de programas, projetos e
atividades.

As ações que tentam empreender ou regular um determinado setor são

consideradas políticas públicas como, por exemplo, a Política Nacional das

Relações de Consumo, disposta no artigo 4º do Código de Proteção e Defesa do

Consumidor Brasileiro.

A Política Nacional das Relações de Consumo tem por finalidade atender as

necessidades dos consumidores com respeito à sua dignidade, saúde e segurança,

protegendo seus interesses econômicos, a melhoria da qualidade de vida, bem

como impondo a transparência e harmonia das relações de consumo.

Uma das ações inovadoras dessa política foi a criação e desenvolvimento de

associações representativas dos consumidores, como o Instituto Brasileiro de

Defesa do Consumidor (IDEC), que é uma associação de consumidores sem fins

lucrativos cujo objetivo é promover a educação, a conscientização, a defesa dos

direitos do consumidor e a ética nas relações de consumo, com total independência

política e econômica.

Com relação aos direitos dos consumidores na internet o IDEC participa da

regulação da internet propondo parâmetros para garantir a privacidade dos usuários,

como o armazenamento e a transmissão de dados com fins comerciais. A posição

do IDEC é que seja criada uma legislação infraconstitucional que garanta aos
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cidadãos o direito de determinar quando, como, por quanto tempo, sob que

circunstâncias e para que fins seus dados pessoais poderão ser armazenados,

processados, divulgados, agregados ou combinados a outros dados pelas empresas

e órgãos detentores dos mesmos.

Atualmente, há no Brasil alguns projetos de lei tramitando no Congresso

Nacional que versam sobre o problema das mensagens indesejadas na web. Um

dos pioneiros é o Projeto de Lei nº 6.210/2002, de autoria do então deputado Ivan

Paixão que estabelece alguns requisitos para o envio de mensagens não solicitadas

(spams), segundo o qual as mensagens a) devem ser enviadas uma única vez; b)

serem identificadas como tal; c) conterem uma identificação válida do remetente e

d) oferecem ao destinatário uma maneira fácil de recusar posteriormente o envio de

nova mensagem.

Um dos mais significativos é o Projeto de Lei nº 21/2004 do Senador

Duciomar Costa que inova ao trazer o regime do opt-in, a qual a mensagem

necessita de consentimento prévio para ser enviada ficando nas mãos do internauta

a opção por receber este tipo de mensagem.

Nesse sentido, um dos exemplos de políticas públicas que pode ser

explorada pelo Brasil para a proteção dos dados dos usuários na internet são as

políticas regulatórias, que tem por finalidade instituir, mediante leis, uma nova ordem

de caráter coercitivo. No conceito de João Pedro Schmidt são definidas como:

Políticas regulatórias - regulam e ordenam, mediante ordens, proibições,
decretos, portarias. Criam normas para funcionamento de serviços e
instalação de equipamentos públicos. Podem tanto distribuir custos e
benefícios de forma equilibrada entre grupos e setores sociais, como
atender a interesses particulares. Em geral; seus efeitos são de longo prazo,
sendo por isso difícil conseguir a mobilização e organização dos cidadãos no
processo de formulação e implementação. Às vezes atingem interesses
localizados, provocando reações. Ex.: políticas de circulação, penal, plano
diretor urbano, política de uso do solo.

O comércio eletrônico já faz parte da política regulatória de Portugal, pois foi

instituído pelo Decreto-Lei nº 7, de 7 de janeiro de 2004. Este Decreto transpõe para

a ordem jurídica interna a Diretiva 2000/31/CE e a Diretiva 2002/58/CE, ambas da

União Europeia que tratam, respectivamente, do Comércio Eletrônico e da proteção

dos dados pessoais e da privacidade no setor das comunicações eletrônicas.

O Decreto-Lei nº 7/2004 versa sobre alguns pontos que não foram abordados
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pelas Diretivas da União Europeia, como o regime de responsabilidade dos

prestadores intermediários de serviços, que são aqueles que prestam serviços

técnicos para o acesso.

A responsabilidade dos prestadores intermediários de serviços foi dividida

em: a) simples transporte, que corresponde apenas à atividade de transmissão de

informações em rede; b) armazenagem intermediária, que consiste nas informações

temporárias e automáticas que servem exclusivamente para tornar mais eficaz e

econômica uma transmissão posterior e c) armazenagem principal, segundo o qual

as informações devem ser armazenadas com conhecimento do prestador de serviço

sobre o seu conteúdo. Neste último caso, o prestador intermediário de serviços que

tiver conhecimento sobre conteúdos ilícitos e não retirar ou impossibilitar logo o

acesso a essa informação será responsabilizado civilmente.

Quanto à publicidade na rede e o marketing direto, o Decreto-Lei de Portugal

dispõe no artigo 21º que as comunicações publicitárias prestadas à distância, por

meios eletrônicos, deverão ser claramente identificadas pelo destinatário comum. E

ainda, deverão conter informações sobre a natureza publicitária, o anunciante e, no

caso das ofertas promocionais (descontos, prêmios, brindes, concursos ou jogos

promocionais) esses deverão conter as condições a que ficam submetidos.

O artigo 22º transpôs para o ordenamento jurídico português o que fora

referido nas diretivas sobre o comércio eletrônico e a da proteção de dados e da

privacidade em relação às comunicações comerciais não solicitadas. Expôs que o

envio das mensagens publicitárias carecem de consentimento prévio do destinatário

e que é proibido o envio de mensagens via correio eletrônico para fins comerciais

ocultando-se ou dissimulando a identidade da pessoa singular ou coletiva em nome

de quem é efetuada a comunicação.

O Decreto prevê ainda que as mensagens comerciais não solicitadas devem

indicar um endereço e um meio técnico eletrônico, de fácil identificação e utilização,

que permita ao destinatário recusar futuras comunicações comerciais não

solicitadas.

Um ponto importante do Decreto refere-se às entidades de supervisão e o

regime sancionatório do referido diploma. Como entidade de supervisão central foi

instituída a Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM), que tem como

atribuições: a) elaborar regulamentos e dar instruções sobre práticas a serem
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seguidas para o cumprimento do decreto; b) fiscalizar o cumprimento do preceituado

sobre o comércio eletrônico; c) instaurar e instruir processos de punição, bem como

aplicar as sanções previstas; d) determinar a suspensão das atividades dos

prestadores de serviços em face de graves irregularidades e por razões de urgência,

entre outras.

Dentre as sanções previstas para os casos de descumprimento estão o

pagamento de 2.500 a 50.000 euros para quem enviar comunicações não

solicitadas, em desrespeito ao previsto no artigo 22º, que trata das mensagens

comerciais sem consentimento prévio do destinatário, entre outras situações.

O exemplo de política pública implementada em Portugal demonstra que este

Estado está preocupado em proteger os consumidores não só nas transações

comerciais tradicionais, mas também da segurança do comércio eletrônico e da

publicidade abusiva que migra para as novas mídias eletrônicas. Eis um bom

exemplo de políticas públicas a serem adotadas pelo Brasil, que ainda é incipiente

na proteção dos direitos dos consumidores no ambiente virtual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem feita neste artigo, apesar de sucinta, evidenciou alguns dos

pontos de fragilidade na proteção dos direitos dos consumidores nas novas mídias

digitais. Nesse sentido, demonstrou-se que a publicidade no ambiente virtual possui

várias formas e até mesmo mecanismos que invadem a privacidade e a intimidade

dos internautas, perturbando seu sossego e monitorando indevidamente seus

hábitos de consumo na rede.

 O mais complexo, no entanto, são as mensagens publicitárias não solicitadas,

que se tornam um inconveniente pela grande quantidade expedida, o que gera

perda de tempo do internauta para exclui-las, ao que se alia a grande abusividade

de tal prática, que consiste em invasão de privacidade do titular da conta de e-mail.

Tal situação é agravada no Brasil devido ao fato de não existir, no país, legislação

específica que proteja os consumidores contra as práticas publicitárias online..

 As políticas públicas regulatórias empreendidas na União Européia e em

Portugal demonstram a relevância do tema e como é possível tornar as relações
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comerciais no espaço virtual seguras, livres de abusos e inconvenientes que ferem a

esfera íntima do cidadão e a sua privacidade.

Como foi abordado no trabalho, faz-se necessária a criação de órgãos de

supervisão e controle eficientes, além de profissionais especializados em apurar,

filtrar e coibir os abusos cometidos na internet, principalmente a publicidade abusiva

que gera prejuízos econômicos e sociais. O consumidor, por sua vez, deve participar

dessa discussão, sendo ouvido e tomando lugar nos órgãos a serem criados para

tratar de sua proteção no ambiente virtual. Com isso, defende-se que sejam

adotadas ações e políticas públicas onde o destinatário da proteção seja partícipe

do processo e cujas ações, mais do que punir, visem à prevenção e à educação de

fornecedores e consumidores da sociedade informacional.

Por tudo isso, entende-se ter restado demonstrado que as preocupações

iniciais que animaram este estudo encontram eco na realidade, tendo no ambiente

virtual um espaço livre de qualquer filtragem e que pode se revelar bastante abusivo

por invadir a privacidade dos internautas. Tal situação está a exigir a atenção dos

legisladores e dos operadores jurídicos para esta nova realidade do mercado

mundial, no qual a publicidade abusiva online tem se proliferado.
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