
1 

 

Paper presented at the RCSL-SDJ Conference ‘Law and Citizenship Beyond the 

States’, Lisbon, 10-13 September 2018 

O CONTRATO ELETRÔNICO NA ERA DIGITAL E O VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO POR MEIO DO NEUROMARKETING: UMA INTERNET 

FRAGMENTADA E PERSONALIZADA 

Cinthia Obladen de Almendra Freitas1 
Charles Emmanuel Parchen2 

Jussara Maria Leal de Meireles3 
 

Resumo: A sociedade contemporânea vive envolta de informações abundantes e 
imediatas. Neste contexto, o consumidor precisa usar produtos e serviços em que 
cláusulas contratuais consideram a Mineração de Dados (Data Mining) como um 
mecanismo para coletar, filtrar e catalogar seus gostos e preferências. As técnicas de 
Mineração de Dados suportam um mercado lucrativo baseado na troca de dados 
pessoais entre as empresas de TIC. Este mercado baseia-se em práticas de 
neuromarketing que alimentam os sistemas com dados sobre os consumidores, uma vez 
que a publicidade ou o fornecimento de produtos e serviços não podem ser mais 
dissociados da aplicação de técnicas de neurociência. Considerando o neuromarketing 
como sendo os estudos de comportamento humano e interações do cérebro humano, elas 
incentivam e ampliam o consumo impulsivo, além de aumentar a rentabilidade das 
empresas. O artigo apresenta o vício de consentimento no contrato eletrônico como uma 
poderosa fonte de aplicação de técnicas de neuromarketing e de Mineração de Dados 
para incentivar o consumidor a adquirir bens e serviços em quantidades cada vez 
maiores. Discute-se como as técnicas de Mineração de Dados associadas ao 
neuromarketing podem ser uma maneira insidiosa de extração de dados pessoais a partir 
do ambiente tecnológico. Os resultados dessas técnicas são um consumidor dependente 
de produtos e serviços que são apresentados pelos sistemas que coletam e filtram mais e 
mais dados. O artigo utilizou o método dedutivo de pesquisa, demonstrando que as 
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técnicas de neuromarketing e a Mineração de Dados estão aumentando as possibilidades 
tecnológicas e sociais levando em consideração a sociocibernética de transformações 
culturais baseadas em uma Internet fragmentada e personalizada. 
Palavras-chave: novas tecnologias; neuromarketing; vício do consentimento; contrato; 
consumidor. 
 
THE ELECTRONIC CONTRACT IN THE DIGITAL AGE AND THE 

CONSENT VICE THROUGH THE NEUROMARKETING: A FRAGMENTED 

AND CUSTOMIZED INTERNET 

Abstract: Contemporary society lives in the context of abundant and immediate 
information. In this context, the consumer must use products and services in which 
contractual clauses consider Data Mining as a mechanism to collect, filter and catalog 
their likes and preferences. Data Mining techniques support a profitable market based 
on the exchange of personal data between ICT companies. This market is based on 
neuromarketing practices that feed systems with data on consumers, since advertising or 
the provision of products and services cannot be further dissociated from the application 
of neuromarketing techniques. Considering neuromarketing as studies of human 
behavior and interactions of the human brain, such techniques encourage and amplify 
impulsive consumption, in addition to increasing the profitability of companies. The 
paper presents the consent vices in the electronic contract as a powerful source of data 
to apply techniques of neuromarketing and Data Mining to encourage the consumer to 
acquire goods and services in increasing amounts. It is discussed how the Data Mining 
techniques associated with neuromarketing can be an insidious way of extracting 
personal data from the technological environment. The results of these techniques are a 
consumer dependent on products and services that are presented by systems that collect 
and filter more and more data. The paper applied the deductive method of research, 
demonstrating that the techniques of neuromarketing and Data Mining are increasing 
the technological and social possibilities taking into account the sociocybernetics of 
cultural transformations based on a fragmented and personalized Internet. 
Keywords: new technologies; neuromarketing; consent vices; contract; consumer. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente nenhuma publicidade ou oferta de produtos e serviços está 

dissociada da aplicação de técnicas de neuromarketing. Com efeito, enquanto técnica 

derivada do estudo do comportamento e, principalmente, do cérebro humano e suas 

interações, possibilita fomentar o consumo impulsivo e assim, aumentar a lucratividade 

das empresas. Eis a premissa básica do artigo, na medida em que o neuromarketing faz 

com que o ato de consumir seja impensado ou não raciocinado. E esta técnica, quando 

submetida ao contexto da sociedade tecnológica contemporânea, acaba encontrando 

principalmente nos contratos digitais um nicho de mercado poderoso, ou seja, o do 

compartilhamento remunerado de dados pessoais dos consumidores. Soma-se a este 
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contexto a aplicação de técnicas de Mineração de Dados (Data Mining) por meio das 

quais são extraídos dados pessoais, não pessoais e sensíveis dos usuários dos inúmeros 

aparatos tecnológicos (software e hardware).  

Entende-se que a junção das técnicas de neuromarketing e de Mineração de 

Dados, que persuadem o consumidor a produzir mais e mais dados e informações, 

podem causar dependência destes produtos e serviços que só subsistem graças à 

produção diária e incessante de informações que precisam ser filtradas, categorizadas e 

catalogadas para serem transformadas em conhecimento passível de ser repassado e até 

mesmo ser comercializado direta ou indiretamente aos anunciantes dispostos a obter as 

preferências e gostos dos usuários e consumidores que servirão de base ao 

direcionamento de publicidade segmentada e personalizada. 

O foco do presente artigo, portanto, é a reflexão acerca do neuromarketing 

como ferramenta usada pelos fornecedores de produtos e serviços baseados na Internet 

para, incidindo no consentimento do consumidor, fomentar o consumo impulsivo. A 

análise passa pelos requisitos da formação do contrato, bem como pelas cláusulas 

contratuais que, por meio da Mineração de Dados compelem o consumidor a fornecer 

seus dados pessoais, não pessoais e sensíveis, expondo-o à riscos como a perda da sua 

privacidade e intimidade e exacerbando a sua vulnerabilidade. 

Reflete-se sobre o elemento volitivo jurídico necessário à formação do 

contrato, sobre os vícios do consentimento que o neuromarketing gera, estando apto, 

portanto, a causar a anulação do contrato ou das cláusulas que espoliam dados pessoais 

ou não pessoais e demais informações, bem como propõe que os mencionados estatutos 

jurídicos protetivos sejam utilizados para mitigar ou coibir os nefastos efeitos 

socioambientais do neuromarketing e da Mineração de Dados sobre a sociedade 

tecnológica. 

 

1. NEUROCIÊNCIA E NEUROMARKETING: CONCEITOS BÁSICOS 

  Para poder melhor compreender o neuromarketing como técnica visando o 

incentivo ao consumo, necessário se faz abordar ainda que de forma breve, a sua origem 

na chamada Neurociência. Esta tem por objetivo “buscar explicar como a cognição e a 
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consciência humana nascem da atividade do cérebro”4, podendo ser conceituada como 

“o conjunto das disciplinas que estudam, pelos mais variados métodos, o sistema 

nervoso e a relação entre as funções cerebrais e mentais”5. 

A referida ciência visa, portanto, estudando cada função e área do cérebro, 

analisar o elo entre as reações cerebrais e o comportamento humano bem como as 

questões sociais e biológicas que resultam tal interação. Para tanto, lança mão de 

ferramentas como a biologia, a genética, a fisiologia e a anatomia, bem como da 

psicologia6. 

Em sua obra ‘Brainfluence: 100 ways to persuade and convince consumers 

with neuromarketing’, Roger Dooley chama a atenção para o percentual de 

inconsciência que determina o ser humano: “95 porcento de nossos pensamentos, 

emoções e aprendizado ocorrem sem nossa consciência, de acordo com o professor de 

marketing em Harvard e autor Gerald Zaltman”7. 

A afirmação acima esclarece que, tendo por escopo o entendimento do 

comportamento humano, os profissionais do mercado passaram a recorrer à 

neurociência, já que esta foi capaz de, como método científico, dar a certeza de que o 

processo decisório e comportamental do ser humano se faz, em sua maioria, de forma 

automática e dentro de uma inconsciência oriunda da mente e do cérebro humano em 

seu sistema reptiliano e límbico. 

O desvendar do automatismo e do inconsciente cerebral proporcionado pela 

neurociência mudou a forma como o marketing passou a enxergar a relação do mercado 

com o cliente. E sem ser a pretensão do presente texto aprofundar a questão dos estudos 

que foram feitos sobre a anatomia, o sistema nervoso e constituição do cérebro 

humano8, insta salientar que evolução das ciências biológicas e sociais e também da 

curiosidade humana pelo comportamento, aliado ao capitalismo liberal, a sociedade de 

massa, a necessidade de criação de novas demandas consumidoras ou nichos 

                                                           
4 LENT, Roberto. Neurociência da mente e do comportamento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan 
S.A, 2008. p.2. 
5 LENT, ibid., p.3  
6 PURVES, Dale; AUGUSTINE, George J; FITZPATRICK, David; HALL, William C; LAMANTIA, 
Anthony-Samuel. Neurociências. 4ª ed. São Paulo: Artmed Editora, 2010. p.1. 
7 “Ninety-five percent of our thoughts, emotions, and learning occur without our conscious awareness, 
according to Harvard marketing professor and author Gerald Zaltman”. DOOLEY, Roger. Brainfluence: 
100 ways to persuade and convince consumers with neuromarketing. Hoboken, US: Wiley, 2011. 
ProQuest ebrary. Web. 24 August 2016. p.1. 
8 Neste sentido, vide LENT, op. cit., p.3 



5 

 

mercadológicos, bem como o advento das novas tecnologias, deram azo ao surgimento 

do neuromarketing, técnica de fomento ao consumo que é a base para o presente artigo 

e pode ser enquadrado como ramo da neuroeconomia e da neurociência que visa a 

“pesquisa de comportamento do consumidor de propaganda, isto é, do estudo de como 

os anúncios, as marcas, as embalagens, as cores e vários outros fatores realmente 

influenciam as pessoas e até que ponto o fazem”9. O neuromarketing “analisa as 

sensações que o consumidor experimenta no processo de compra de um produto ou 

serviço”10. 

O objetivo é identificar as áreas do cérebro humano e analisar as atividades 

cerebrais que ocorrem quando submetidas a estímulos como publicidade, propaganda 

política, produtos expostos em vitrines, dentre outros. Assim, é possível verificar como 

o consumidor reage, bem como a análise do seu inconsciente, aferindo o que ele gosta 

ou não, bem como o que deseja e sente. 

 

2. RELACIONANDO O NEUROMARKETING E A MINERAÇÃO DE DADOS 

NA SOCIEDADE TECNOLÓGICA 

Sabendo que as decisões impulsivas, emocionais e não racionais são as maiores 

responsáveis pelo consumo11, o neuromarketing explora a fundo os sistemas reptiliano e 

límbico do cérebro humano em busca da indução ou sugestão do automatismo e do 

inconsciente, usando artifícios que ativem ou os exacerbem, bem como que produzam 

emoções e sensações de prazer no cérebro, diminuindo, portanto, a atuação ou 

preponderância do córtex responsável pela decisão racional. 

Verifica-se que o neuromarketing é ferramenta que pode potencializar o 

consumo, pois se vale de uma visão multidisciplinar para, estudando o mecanismo de 

ondas cerebrais bem como as sinapses e as regiões onde ocorrem estímulos, conseguir 

identificar se o ato humano está ocorrendo por impulso (cérebro reptiliano), por 

elementos como as emoções (sistema límbico) ou por raciocínio (córtex cerebral). 

Conhecedor destas informações, pode o fornecedor aplicar tais técnicas para moldar ou 

                                                           
9 CAMARGO, Pedro Celso Julião de. Neuromarketing: a nova pesquisa de comportamento do 
consumidor. p.119. 
10 CAYUELA, O. M. et al. Neuromarketing: para recobrar a confiança com os clientes. Trad. Maya 
Reyes. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2011. p. 35. 
11 DOOLEY, op. cit., p.2. 
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conduzir o comportamento do consumidor visando ao aumento das vendas e da 

lucratividade. 

Ocorre que, quando o assunto é a sociedade contemporânea, o uso do 

neuromarketing é insidioso e aumenta a vulnerabilidade do consumidor. Isso porque a 

velocidade de acesso à informação causada pelo advento da Internet banda larga se une 

à imediatidade e instantaneidade da produção e disseminação da informação que tem 

por base o uso em grande escala de smartphones, tablets, drones e computadores. 

O resultado é o consumo desenfreado e insustentável que se verifica, por 

exemplo, na chamada obsolescência programada.12 Expoentes do neuromarketing 

podem ser encontrados em produtos como o Youtube e o Facebook, por exemplo. Neles, 

há vasto emprego de uma gama infindável de cores, sons e movimentos proporcionados 

pelos videoclipes, fotos e uso desenfreado dos emojis como forma de dar a sensação de 

completa liberdade de expressão, causando assim, sentimentos de conforto, 

acolhimento, bem-estar e prazer que não são encontrados nas mídias tradicionais como 

o rádio e o jornal impresso. 

Tratam-se, portanto, de cases práticos e atuais de como os sistemas reptiliano e 

límbico dos seres humanos podem ser estimulados para proporcionar enormes 

sensações e emoções visando o consumo. Portanto, a aplicação do neuromarketing na 

atual sociedade contemporânea deixa-a ainda mais exposta e hiperconectada, porque a 

imersão no mundo online é constantemente estimulada. Desta forma, e partindo-se do 

pressuposto de Zygmunt Bauman de que se vive atualmente uma sociedade líquida, 

verifica-se que há abundância de informação e esta não mais se consolida no tempo, 

pois as interações sociais se rearranjam de forma muito mais rápida que a assimilação e 

maturação dos seus efeitos na sociedade13. 

É na esteira desta falta de conformação sólida das relações humanas que a 

informação vai ser transformada pelo mercado capitalista liberal, em mais um produto 

mercadológico passível de lucro: trata-se da informação como poder e dinheiro. 

                                                           
12 TAMBARA, Isabelle; BATISTA, Osvaldo Henrique dos Santos; FREITAS, Cinthia Obladen de 
Almendra. A proteção do consumidor e as técnicas de neuromarketing no comércio eletrônico que 
potencializam sua vulnerabilidade. Revista Direito Empresarial (Curitiba). Belo Horizonte, v. 11, 
2014. p. 88-89. 
13 BAUMAN, Zygmunt. Vida líquida. 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar: 2009, p.7. 
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Não é à toa que as cláusulas contratuais dos produtos e serviços baseados na 

Internet vão asseverar a coleta de dados como sendo a base da prática que se denomina 

Mineração de Dados:  

 

O termo Mineração de Dados (MD) foi cunhado como alusão ao 
processo de mineração descrito anteriormente, uma vez que se explora 
uma base de dados (mina) usando algoritmos (ferramenta) adequados 
para obter conhecimento (minerais preciosos). Os dados são símbolos 
ou signos não estruturados, sem significado, como valores em uma 
tabela, e a informação está contida nas descrições, agregando 
significado e utilidade aos dados, como o valor da temperatura do ar. 
Por fim, o conhecimento é algo que permite uma tomada de decisão 
para a agregação de valor, então, por exemplo, saber, que vai chover 
no fim de semana pode influenciar sua decisão de viajar ou não para a 
praia.14 

 

A Mineração de Dados é uma prática que se inicia com a captura de dados para 

posterior processamento e repasse15 tanto dos dados como de resultados a terceiros que 

irão oferecer publicidade direcionada e segmentada. A Mineração de Dados pode ser 

definida como “nontrivial process of identifying valid, novel, potentially useful, and 

ultimately understandable patterns in data”.16 E, ainda, tem-se que o termo Mineração 

de Dados foi cunhado uma vez que “explora uma base de dados (mina) usando 

algoritmos (ferramenta) adequados para obter conhecimento (minerais preciosos)”.17 

Ocorre que este processo de agregação traz como pano de fundo este nefasto 

mercado de compartilhamento de dados pessoais, não pessoais e sensíveis a parceiros 

comerciais que estão dispostos a pagar por uma base de dados: trata-se da 

contraprestação que o consumidor é obrigado a dar em troca da possibilidade de usar 

um software ou serviço ‘gratuitamente’. 

A base mercadológica da Mineração de Dados é, portanto, uma expropriação 

não consciente, do conjunto de dados dos usuários que, por sua vez, retroalimenta o 

                                                           
14 CASTRO, Leandro Nunes de; FERRARI, Daniel Gomes. Introdução à Mineração de Dados: 
conceitos básicos, algoritmos e aplicações. São Paulo: Saraiva, 2016. p.4. 
15 Cabe explicar que entende-se por repasse as atividades de troca, compartilhamento, permissão de 
acesso, venda, entre outras ações relacionadas às bases de dados. 
16

 FAYYAD, Usama; PIATETSKY-SHAPIRO, Gregory; SMYTH, Padhraic. From data mining to 
knowledge discovery: an overview. AI Magazine, American Association for Artificial Intelligence, Vol. 
17, No 3, 1996. p. 37-54. Disponível em: 
<https://www.aaai.org/ojs/index.php/aimagazine/article/viewFile/1230/1131>. Acesso em: 09 ago. 2018. 
p. 39-40. 
17

 CASTRO e FERRARI, op. cit., p. 4. 



8 

 

processo de mineração, haja vista a incessante necessidade de uma busca cada vez 

maior de novos dados a serem filtrados para que depois, possam ser vendidos. 

A lógica mercadológica a qual está submetida o conjunto de dados de cada 

ususário-consumidor demanda que, para que se possa oferecer publicidade dirigida e 

sedutora, os dados brutos ou genéricos que nada ou pouco revelem sobre as preferências 

de consumo18 devam ser suprimidos, pois como visto, o processo de agregação de valor 

à informação é um trabalho altamente especializado que acaba por torná-la muito 

valorizada e economicamente relevante. Eis o interesse dos produtos e serviços online 

em deixar de lado a privacidade de seus usuários utilizando-se de seus dados pessoais e 

sensíveis.  

Ocorre que, no Brasil, contra a prática destes maus atos, o consumidor conta 

com a proteção da legislação e dos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa 

Humana e da Integral Defesa do Consumidor. Além disto, há a normativa da Lei 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), bem como aquelas relacionadas 

aos chamados vícios da vontade ou de consentimento, previstos no Código Civil. Tais 

normas são abordadas a seguir. 

 

3. A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO 

CDC FRENTE À FORMAÇÃO DOS CONTRATOS E AOS VÍCIOS DO 

CONSENTIMENTO 

Perante a Constituição Federal da República do Brasil e também do Código de 

Defesa do Consumidor, é dever do fornecedor educar, informar e conscientizar para o 

consumo consciente, correto e sustentável. 

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana encontra-se no inciso III do art. 1º 

e é o alicerce da proteção integral que a Constituição confere ao consumidor ao, no art. 

5º, inciso XXXII, destacar que o Estado deve promover a sua defesa. Ademais, o inciso 

V do art. 170º menciona, ao lado dos princípios da livre iniciativa, da justiça social e da 

ordem econômica, a defesa do consumidor19. 

                                                           
18 FREITAS, Cinthia Obladen de Almendra. A vulnerabilidade do consumidor e a exposição pública 
na internet. In: Aires José Rover, Fernando Galindo. (Org.). III Encontro de Internacionalização do 
CONPEDI / Universidad Complutense de Madrid. 1ed.Madrid: Ediciones Laborum, 2015, v. 9, p. 94. 
19 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 09 
ago. 2018. 
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E se o monopólio do conhecimento técnico está nas mãos do fornecedor, e 

partindo do pressuposto de que todo ser humano é vulnerável aos riscos cotidianos, bem 

como hipossuficiente tecnicamente na relação consumerista, passa o consumidor a 

contar com a especial proteção da Lei 8.078/90, que surgiu por expressa disposição 

constitucional para garantir a efetividade do princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

também nas relações negociais consumeristas. 

No contexto da informação na era digital, o desiderato de Justiça passa, 

necessariamente pela conscientização do consumidor acerca dos seus direitos de 

privacidade e intimidade. 

Esta necessidade de conscientização por meio do Estado é de extrema 

importância nos dias atuais, pois uma vez inserido no atual contexto tecnológico, o 

consumidor deixa de ser vulnerável e passa a ser hipervulnerável diante da 

potencialização, no ambiente digital, dos riscos e efeitos a que ele está sujeito. 

Em razão da vulnerabilidade, o Código de Defesa do Consumidor vai, então, 

enquadrar como abusiva a publicidade que não informa sobre dado essência do produto 

ou serviço (art. 37º, parágrafo 3º), bem como vai obrigar o fornecedor a veicular as 

informações de forma facilmente identificável (art. 36º). 

Ademais, em caso de qualquer infração aos princípios constitucionais bem 

como aos deveres que o Código de Defesa do Consumidor imputa ao fornecedor, é 

direito do consumidor a modificação e a revisão das cláusulas que lhe imputem 

obrigações excessivas, iniquas ou abusivas (conforme se infere do inciso V do art. 6º do 

CDC), até porque elementos como a boa-fé objetiva, que imputa às partes contratantes a 

observância de verdadeiros deveres positivados no Código Civil (entre eles a lealdade, a 

probidade, a segurança, o solidarismo, a fraternidade e o cuidado) permeiam todas as 

relações negociais que se submetem à legislação brasileira. 

A razão de ser da possibilidade de rediscussão e modificação das cláusulas 

contratuais é a de que, nos contratos submetidos à incidência do CDC, não obstante 

muitos deles serem conformados pela via massificada da adesão (tais como os que 

ocorrem na maioria dos casos de produtos e serviços baseados na Internet), ainda por 

cima o consumidor sempre será a parte mais fraca da relação negocial, pois, uma vez 

que hipossuficiente e vulnerável, deve ser especialmente protegido contra as más 

práticas do mercado. 
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Não obstante, é requisito para a formação de todo e qualquer contrato no 

Brasil, o acordo de vontades. E para haver este, deve ocorrer um processo raciocinado 

de negociações prévias, apresentação da proposta e aceitação que irá compor o contrato 

definitivo. Para Maria Helena Diniz, há três momentos psíquicos que irão formar a 

vontade jurídica que embasa o contrato: o momento da solicitação, o da deliberação e o 

da ação20. O momento da solicitação é aquele em que há “atuação exógena sobre o 

psiquismo”; o da deliberação é o da “elaboração interior” e o da ação é a “exteriorização 

do trabalho mental”21. 

Verifica-se que o ponto de partida para a formação do contrato é um estímulo 

interno que fará com que a pessoa o internalize e reaja, ponderando o que quer. Este 

querer interno que, por sua vez, será a base para sua posterior exteriorização. É este ato 

de “publicidade” do querer interno que o Direito se ocupa e entende como sendo o 

elemento volitivo jurídico da vontade base para a formação do contrato22. A vontade, 

para o contrato, portanto, é formado por dois elementos: um interno, de elaboração e 

outro externo, a publicidade do querer. É proposição do presente artigo dizer que é a 

junção destes dois elementos o que compõe o processo de raciocínio necessário à 

formação do contrato, bem como o consentimento necessário ao mesmo. 

Portanto, a atuação do córtex cerebral, responsável pela racionalidade, é 

fundamental para que se possa falar em elemento volitivo jurídico: a ação que compõe a 

formação do contrato e que deve alcançar o ato jurídico perfeito, ou seja, sua 

consecução até seu exaurimento com a geração de benefícios não só às partes 

contraentes, mas também a toda sociedade, na medida em que o princípio da função 

social do contrato vige muito fortemente no ordenamento jurídico brasileiro. 

O ordenamento jurídico brasileiro privilegia e reconhece a crucial importância 

do livre pensar e agir para que possa haver contratação. Não é à toa que, prevendo a 

possibilidade de que o consentimento possa sofrer algum tipo de interferência que 

prejudique a volição jurídica da vontade, trouxe expressamente disposto nos artigos 138 

a 184 do Código Civil, diversas figuras de invalidade do negócio jurídico, entre elas, os 

                                                           
20 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Teoria das obrigações contratuais e 
extracontratuais. Vol. 3. 30ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.p. 56. 
21 Ibid., p. 56. 
22 Ibid., p. 56-57. 
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chamados vícios do consentimento. Portanto, estes causam a anulação do contrato ou de 

suas cláusulas que padeçam de tais vícios.  

Dentre eles, pode-se citar o erro, a coação, a fraude e a lesão. E a consequência 

jurídica da anulação é a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da 

avença e se não for possível, a indenização equivalente23. 

A existência dos mencionados defeitos do negócio jurídico se justifica porque é 

em torno do elemento ‘aceitação’ (que compõe o acordo de vontades necessário à 

existência de todo e qualquer contrato), que gira toda a controvérsia acerca da força 

obrigatória dos mesmos. E para que haja aceitação, deve ocorrer clara internalização, 

ponderação e manifestação raciocinada da vontade por meio do agir, de modo que, no 

próximo capítulo, são apresentadas as consequências da ausência ou mitigação do 

elemento volitivo jurídico, ou vontade externada, causadas pelo neuromarketing e seus 

reflexos na formação do contrato e na validade de suas cláusulas. 

 

4. O NEUROMARKETING COMO VÍCIO DO CONSENTIMENTO APTO A 

ANULAR AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE EXPROPRIAM A 

INFORMAÇÃO 

Para seguir com o objeto do artigo, tem-se que o neuromarketing incide nos 

sistemas límbico e reptiliano, de modo a potencializar o automatismo e a inconsciência 

visando apenas o consumo desmedido. O objetivo da aplicação das técnicas de 

neuromarketing é reforçar a atuação do inconsciente, dos automatismos cerebrais e das 

emoções, senso que as técnicas de neuromarketing propiciam o estímulo do ser humano 

em agir por puro impulso e em claro detrimento do raciocínio. 

Aproveitando-se da efemeridade das relações sociais digitais, o 

neuromarketing pode potencializar a dependência dos produtos e serviços conformados 

para a Internet, causando, por exemplo, sensações de onipotência, onipresença e 

onisciência de produtos e serviços como o Google, o WhatsApp, o Facebook, o Twitter 

e outros, ao mesmo tempo sem que o consumidor esteja ciente de que sua vida inteira é 

permeada pela informática e pela não possibilidade de desconexão à rede mundial de 

computadores. 

                                                           
23 MARTINS, Fran; CORRÊA, Osmar Brina. Contratos e obrigações comerciais. 16ª Ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010. p.95. 
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Portanto, diversos e nefastos efeitos socioambientais são verificados neste 

cenário: a título de exemplo menciona-se o fato de que o neuromarketing pode fomentar 

o uso de aplicativos e produtos que têm por base a Mineração de Dados que, por sua 

vez, pode causar a perda da privacidade, da intimidade e a hiperexposição do 

consumidor, isso sem falar no aumento do consumo, que pode ser tornar desenfreado. 

O neuromarketing oblitera a possibilidade do conhecimento, da 

conscientização e da ponderação da informação quando associado às técnicas de 

Mineração de Dados. Muitas vezes por puro dolo omissivo, porque os mecanismos de 

marketing são contumazes em não informar, em ‘esquecer-se’ de educar e conscientizar, 

tudo com o intuito de potencializar a lucratividade. 

Como já foi visto, para que a informação possa ser repassada, ela precisa ser 

catalogada, filtrada e categorizada. E para que este processo de Mineração de Dados 

ocorra, é necessário haver produção de informação relevante que irá se transformar em 

conhecimento disponível a todos, inclusive àqueles que queiram comprar. 

Logo, como esta prática está sustentada na necessidade de existência incessante 

de dados, ela precisa ser retroalimentada diuturnamente. Portanto, precisa haver 

estímulo ao consumidor para que os dados sejam capturados pelos sistemas, aplicativos 

e serviços online e, também, que tal prática não fique adstrita ao particular, ou seja, esta 

técnica deve ser aplicada de modo compartilhado, de preferência, por meio da captura 

de postagens e conversações em chats e redes sociais. 

Os mecanismos de check-in do Facebook, bem como o GPS de smartphones e 

a chamada Internet das Coisas, são exemplos de aplicações tecnológicas que 

possibilitam até mesmo controlar a vida humana por meio da aferição incessante dos 

hábitos pessoais e, desta forma, visar à produção de enorme conteúdo informacional que 

pode ser minerado. 

E como este controle se dá, de preferência, da maneira ‘invisível’ aos olhos do 

usuário, o neuromarketing pode alavancar a criação de mecanismos de incentivo à ‘não 

desconexão’ ou explicando de outro modo, pode auxiliar na dependência dos produtos e 

serviços, tais como WhatsApp, Facebook, Google e outros.   

Desta maneira, o consumidor não conseguirá saber ou discernir que, ao aderir 

aos Termos de Uso e Políticas de Privacidade do serviço ou produto baseado na 

Internet, está consentindo em permitir a prática da Mineração de Dados, que também irá 
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se fazer acompanhar da autorização para o fornecedor minerar os dados e depois 

compartilhá-los. 

A explicação a esta questão advém do fato de que até mesmo os Termos e 

Políticas estão envoltos em práticas de neuromarketing que suavizam a linguagem e a 

torna menos direta e explicativa. Expressões como “compra e venda da informação”, e 

“Mineração de Dados” são substituídas por “coleta”, “ajuda” e “compartilhamento”, que 

dão a impressão de que o consumidor faz parte de uma comunidade conectada que 

possui um objetivo altruístico maior de democratizar o acesso e tornar a informação, 

algo grátis para possibilitar que o maior número de pessoas possível possa ter acesso 

irrestrito a ela. Neste sentido, vide cláusula da Política de Privacidade do Google24: 

 
Podemos compartilhar informações que não sejam pessoalmente 
identificáveis publicamente e com nossos parceiros, como sites de 
editores, anunciantes ou sites relacionados. Por exemplo, podemos 
compartilhar informações publicamente para mostrar tendências sobre 
o uso geral dos nossos serviços.25 

 

Também as cláusulas do Facebook26: 

 
Trabalhamos com empresas terceirizadas que nos ajudam a fornecer e 
a melhorar nossos Serviços ou com empresas que usam anúncios e 
produtos relacionados, o que possibilita a operação de nossas 
empresas e o fornecimento de serviços gratuitos para pessoas do 
mundo inteiro.27 

 

A explicação da oferta de melhora dos serviços está ligada à aplicação de 

técnicas de neuromarketing pelas quais o usuário entende que ao fornecer dados 

receberá um sistema ainda melhor para atender às suas necessidades.  

Se elementos como logomarcas, cores, sons, movimentos e até mesmo a 

semântica são usados para induzir o consumidor a aderir aos Termos e Políticas que irão 

expropriar a sua informação pessoal e não pessoal, há claro vício de consentimento que 

autoriza, dentro da lógica protetiva da Constituição Federal de 1988, do dever de 

informar preconizado pela lei 8.078/90 e pela teoria civilista dos vícios da vontade, o 

                                                           
24 GOOGLE. Política de privacidade. 2016. Disponível em: <https://www.google.com/intl/pt-
BR/policies/privacy/>. Acesso em; 09 ago. 2018. 
25 Ibid. 
26FACEBOOK. Política de dados. 2015. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/privacy/explanation>. Acesso em: 09 ago. 2018. 
27 Ibid.  
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consumidor a pleitear, na prática, do Poder Judiciário, a revisão, modificação ou 

anulação das cláusulas contratuais que, expropriando a informação, aniquilam a 

privacidade e a intimidade. 

No sentido da proteção normativa prevê o Código Civil28 no seu art. 138: “São 

anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro 

substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das 

circunstâncias do negócio”29. Já o art. 139 assevera:  

 

O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao 
objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele 
essenciais; II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da 
pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha 
influído nesta de modo relevante; III - sendo de direito e não 
implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal 
do negócio jurídico.30 

 

É possível identificar a proteção da vontade também através do art. 46 do 

Código de Defesa do Consumidor: 

 

Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os 
consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar 
conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos 
instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de 
seu sentido e alcance.31 

 

Se o neuromarketing enquanto técnica voltada ao incremento do consumo 

irracional faz com que diminua a capacidade de raciocínio e exacerbe os sentimentos e 

emoções em torno de uma tomada de decisão impulsiva, há que se concluir que o 

necessário ânimo ou vontade ponderada, deliberada e manifestamente exarada pelo 

consumidor está claramente prejudicada, mitigada ou muitas vezes até mesmo 

aniquilada por conta da imputação forçada de um mecanismo viciante no cérebro que 

sequer é perceptível. 

                                                           
28 BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 09 ago. 2018. 
29 Ibid.  
30 Ibid. 
31 BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. 1990. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em: 09 ago. 2018. 
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É entendimento do artigo asseverar a clara incidência do instituto civil do erro 

quando o contrato, para existir, se vale da prática comercial do neuromarketing. A 

consequência jurídica de tal afirmação é a de que nenhum negócio jurídico que tenha 

por base qualquer prática de neuromarketing visando a Mineração de Dados poderá 

subsistir incólume, ou seja, sem revisão e eventual extinção. 

É necessário se falar, neste contexto, em anulação de suas cláusulas, que 

deverão ser consideradas abusivas porque qualquer disposição contratual que impeça, 

interfira ou mitigue o elemento volitivo jurídico da vontade não pode servir a obrigar o 

consumidor a entregar seus dados pessoais e sensíveis muito menos serve a autorizar o 

repasse destes a terceiros. 

É em nome da Teoria do Diálogo das Fontes que o instituto civil dos vícios de 

consentimento deve ser invocado para incidir também nos contratos consumeristas e em 

especial naqueles que tem por base a Internet. Isso porque a citada Teoria faz com que o 

CDC ‘converse’ com o Código Civil e busque neste a supressão das eventuais omissões 

que aquele diploma especial possui em relação aos requisitos para formação do 

contrato32. 

A técnica do neuromarketing tolhe o livre arbítrio informacional necessário à 

manifestação da vontade que é condição inexorável de formação do contrato. No 

mercado de compra e venda de informações, o consentimento que autorizou tal 

negociação é viciado, torto e afetado pelo impulso, pois não há a formação do ato 

raciocinado e internalizado de contratar, ou seja, a necessária elaboração interior 

acompanhada da respectiva manifestação de vontade que corresponda à internalização 

ponderada desta.  

É importante lembrar que, para que haja a perfectibilização de qualquer 

negócio jurídico é necessário o componente mais importante: a manifestação externa de 

vontade do consumidor ou do animus contrahendi obligationis. Para que esta ocorra, 

deve haver o estimulo do meio externo sobre o psiquismo que, por sua vez, levará à fase 

da elaboração interior. Somente depois deste processo de maturação é que poderá haver 

o agir jurídico (exteriorização do querer) que fundamenta o contrato. 

Ocorre que o neuromarketing acaba por tornar o ser humano um autômato e 

escravo de seus impulsos e sentimentos, pois potencializa o cérebro reptiliano e o 
                                                           
32 TARTUCE, Flávio. Direito Civil. Vol.3. Teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 10ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2015. p.50. 
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límbico em detrimento do córtex cerebral, já que, exacerbando as emoções e os 

prazeres, definha o processo de raciocínio, de elaboração interior e consequentemente, 

da posterior volição da vontade.  

Como todos os momentos psíquicos necessários à formação do contrato estão 

interligados e se sucedem um ao outro, a mencionada técnica mercadológica, por 

aniquilar o processo de elaboração interior, vai viciar ou comprometer a volição, o agir 

da vontade. Portanto, o neuromarketing infringe o cerne do contrato e seu requisito de 

formação, bem como os deveres contratuais da boa-fé objetiva, e os anexos de cuidado, 

cooperação, segurança, ética e probidade negocial. Frank Pasquale assevera que: 

 

As mesmas revoluções tecnológicas e jurídicas que até agora têm a 
privacidade pessoal eviscerada podem ser usadas para protegê-la e 
avançar, em vez de restringir, nossas liberdades e nossa compreensão 
do mundo social.33 

 

Trata-se de nefasta prática de mercado que, a luz do princípio constitucional de 

proteção integral do Consumidor, do Código de Defesa do Consumidor e dos vícios de 

consentimento do Código Civil, deve ser duramente combatida e repelida tanto pela 

sociedade quanto pelo Poder Judiciário, que passa a ter notável papel no auxílio da 

conformação de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, mas acima de tudo, 

sustentável e ambientalmente equilibrada também no âmbito tecnológico e digital. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se pode acompanhar no artigo, qualquer contrato no Brasil, para se 

formar e tornar-se válido, necessita de consentimento expressado pelo elemento volitivo 

jurídico, que é o agir ponderado em torno da aceitação à proposta feita pelo fornecedor. 

A vontade externada é, portanto, ato que necessita de discernimento livre e 

desimpedido. Sabendo que o consentimento isento de vícios é requisito à formação do 

contrato, o neuromarketing visa influenciar justamente o processo interno de decisão do 

consumidor, afetando, consequentemente, a volição da vontade, que passa a não ser 

plena ou livre.  

                                                           
33 “The same technological and legal revolutions that have so far eviscerated personal privacy can be used 
to protect it and to advance, rather than curtail, our freedoms and our understanding of the social world“. 
PASQUALE, op. cit., p. 16. 
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O neuromarketing, como vem sendo empregado atualmente, causa clara 

influência no consumidor em relação aos produtos e serviços, porque incide diretamente 

nos mecanismos cerebrais responsáveis por obliterar o processo de raciocínio, logo, o 

salutar livre arbítrio informacional. Ao explorar os elementos não racionais que 

compõem o ser humano, fragiliza este e acaba por potencializar os riscos a que a 

sociedade tecnológica está sujeita. Com isto, diversos e nefastos efeitos socioambientais 

são verificados, entre eles, o fomento ao consumo desenfreado e impulsivo e a perda da 

privacidade e da intimidade. 

Portanto, o consentimento viciado pelos estímulos sensoriais e emocionais 

apresentados pelo neuromarketing autoriza o consumidor a pleitear a modificação, a 

revisão ou a anulação das cláusulas contratuais que expropriam a informação e o 

submetem aos nefastos riscos decorrentes de tais técnicas. 

Conclui-se que o neuromarketing infringe claramente inúmeras disposições 

normativas brasileiras, entre elas o princípio constitucional da proteção integral do 

consumidor, da Dignidade da Pessoa Humana, do Meio Ambiente Ecologicamente 

Equilibrado, da boa-fé objetiva e os requisitos de formação do contrato, isso sem falar 

do Código de Defesa do Consumidor, pois imputa ao consumidor, cláusulas abusivas e 

prestações claramente desproporcionais e excessivas. 

Por sua vez, a ‘libertação consumidora’ do mecanismo de amarras e 

dependência tecnológica será a base da sustentabilidade preconizada na Constituição 

Federal de 1988, já que somente o processo de esclarecimento pela via da consciência 

será capaz de frear e diminuir o consumo compulsivo e artificial, bem como a 

obsolescência programada, o descarte inadequado de lixo eletrônico, o consumo de 

recursos não renováveis e a destruição da natureza. 
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