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Internauta aceita cláusulas com apenas um clique e depois descobre irregularidades 
 
A conexão à Internet não pode ser feita sem que haja a contratação de um provedor de acesso. 
Para evitar dores de cabeça e problemas que resultem em ações judiciais, vale atentar para o 
contrato, mesmo que seja virtual. Irregularidades como vantagens unilaterais para a empresa, 
rescisão de contrato beneficiando o provedor e consentimento para repassar dados cadastrais a 
outras empresas constam em documentos que usuários aceitam com apenas um clique - sem 
sequer ler. 
 
Mesmo que o contrato seja virtual, o Código de Defesa do Consumidor assegura que 
irregularidades contratuais ou na prestação do serviço podem gerar punição à empresa. O 
consumidor que não lê o contrato pode entrar com ação judicial e impedir as irregularidades 
cometidas, já que as cláusulas abusivas são consideradas nulas quando levadas à Justiça. No 
entanto, para evitar aborrecimentos, o ideal é que o contrato seja lido antes de ser aceito, as 
cláusulas abusivas discutidas com a empresa e a queixa encaminhada a órgãos de defesa do 
consumidor. 
 
A psicóloga Andréa Capellato é assinante do UOL e tem inúmeras reclamações sobre o serviço 
prestado pelo provedor. "Estou navegando e, de repente, sou desconectada. O serviço, além de 
caro, é ruim", afirma. O estudante de Odontologia Patrick Mendes usava o Terra, do qual sua mãe 
era assinante. "Nossa caixa postal vive cheia de mensagens indesejadas, de propagandas 
enviadas por empresas que nunca tivemos qualquer contato, mas que sabem todos os nossos 
dados", reclama. 
 
As queixas de consumidores com provedores não são poucas, tanto contratuais quanto de 
serviços. Conexão interrompida, demora de mais de 30 minutos no recebimento de e-mails, 
impossibilidade de acessar determinadas páginas ou acesso a sites que podem conter vírus sem 
que o provedor informe o risco podem ser de responsabilidade do provedor. 
 
"Nem sempre são problemas das empresas, podem ocorrer por distúrbios na rede elétrica ou falha 
no sistema telefônico. No entanto, o consumidor pode cobrar dos provedores satisfação quando 
ocorrerem", ressalta Renato Opice Blum, advogado especializado em direito eletrônico. 
 
Serviço de qualidade também nos gratuitos 
 
Os provedores gratuitos também precisam oferecer serviços de qualidade, já que são 
remunerados pela publicidade e/ou pela utilização dos dados dos assinantes. "Por isso, de acordo 
com o Código, também podem ser enquadrados como relação de consumo, por prestação de 
serviço, e precisam arcar com todos os deveres e obrigações dos  
provedores pagos", afirma Blum. 
 
Apesar dos problemas nas prestações de serviços de provedores, pagos ou não, são os 
contratuais que mais trazem dor de cabeça aos usuários. O Instituto de Defesa do Consumidor 
(Idec) está movendo uma ação coletiva contra o UOL. As cláusulas abusivas, de acordo com o 
Código, não são encontradas apenas nos contratos do UOL, mas muitas se repetem em outros 
provedores, como BOL, American Online (AOL) e Terra, por exemplo.  
 
 
 
 
 



Pelo fato do UOL ser o provedor mais popular no Brasil, com 1,5 milhão de assinantes, é também 
o alvo principal de reclamações dos consumidores. Paulo Pacini, advogado do Idec, explica que, 
apenas no ano passado, o órgão recebeu aproximadamente 400 reclamações de associados do 
provedor. "Analisamos os dois contratos que o consumidor aceitava quando assinava e optamos 
por entrar com uma ação coletiva, o que beneficiará a todos os assinantes e não apenas aos 
associados do Idec", diz Pacini. Algumas cláusulas estão liminarmente proibidas, mas a decisão 
final da Justiça ainda  
não saiu.  
 
Como primeira irregularidade apontada pelo Idec no UOL está o fato de o consumidor ter que 
aceitar dois contratos diferentes para assinar o provedor. "O consumidor assina o provedor, mas, 
para se conectar, é obrigado a baixar um discador em que um novo contrato precisa ser aceito", 
explica Pacini. 
 
Entre as cláusulas consideradas abusivas pelo Código e que foram contestadas pelo Idec, está a 
que trata do cancelamento do contrato. "Enquanto o UOL pode cancelar o serviço por e-mail, o 
consumidor é obrigado a fazê-lo por carta ou telefone. Mesmo assim, o cancelamento só valeria 
depois de 30 dias e o provedor se ausenta da obrigação de devolver o dinheiro já pago", explica 
Pacini. 
 
De acordo com Pacini, "pela Lei Federal 9.069/95, os contratos de serviço não podem ser 
reajustados em prazo inferior a um ano, mas o UOL se coloca no direito de reajustar as 
mensalidades semestralmente". O envio de dados cadastrais para as empresas parceiras do 
provedor é autorizado pelo consumidor na cláusula 5.2 do contrato. 
 
Os danos causados pelo discador são exímios de responsabilidade do UOL nos contratos do 
provedor. "O direito mais absurdo constado em contrato é o de que o UOL poderá cancelar o 
serviço ou restringi-lo no momento que desejar sem ter que comunicar ao consumidor. O fato 
agride aos artigos 39 e 51 do Código", ressalta Pacini. 
 
Comodidade, rapidez e segurança ao usuário 
 
O UOL se defende alegando que o discador traz comodidade, rapidez e segurança ao usuário, 
além de dispor de atualização automática dos números de acesso. Quanto à suspensão pela 
Justiça de algumas cláusulas do contrato de adesão, a empresa, em sua nota de esclarecimento, 
afirma que "a redação das citadas cláusulas seguiu estritamente os termos de acordos celebrados 
anteriormente pelo UOL com o Ministério Público do Estado de São Paulo." O UOL entrou com 
agravo de instrumento na Justiça contestando a ação movida pelo Idec. 
 
Há três anos, a AOL foi alvo de uma ação movida pela Associação Nacional de Assistência ao 
Consumidor e Trabalhador (Anacont). "A empresa distribuía CDs que davam acesso à Internet 
pelo provedor por um mês gratuitamente. No entanto, era preciso instalar um programa que 
acabava por trazer prejuízos à máquina", conta José Roberto Soares de Oliveira, presidente da 
entidade. A Anacont ganhou a ação e os CDs da AOL não são mais distribuídos no mercado 
carioca.  
 
- De acordo com o artigo 14 do Código, a empresa fornecedora responde pelos danos  
causados, portanto, o consumidor deve entrar na Justiça caso o computador apresente defeito 
depois de instalar um programa oferecido pelos provedores - observa Oliveira. 
 
Alguns cuidados básicos podem evitar problemas futuros. Picini, do Idec, recomenda que 
consumidores leiam os contratos antes de aceitá-los, independentemente do provedor ser ou não 
pago, e imprimi-los com data. Quando entrar em contato com atendentes do provedor para fazer 
qualquer reclamação ou informar sobre fatos ocorridos, é importante anotar dia, hora e nome do 
atendente. "Assim, se o casso for parar na Justiça, o consumidor tem provas do abuso", ressalta. 



 
Se não resolver o problema ao entrar em contato com a empresa, o consumidor, antes de entrar 
na Justiça, pode fazer uma interpelação judicial, que nada mais é que uma carta oficial, assinada 
por um advogado, que, depois de recebida pela empresa e tendo o caso não solucionado no prazo 
ou não justificado satisfatoriamente, poderá servir de prova na Justiça de que o contato foi feito e 
que a empresa não resolveu o problema. 
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