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Com a expansão do comércio eletrônico, conjunto de leis carece de atualização 
 
Embora o código não diferencie compra virtual ou não, divergências de interpretação na 
Justiça podem prejudicar clientes  
 
O Código de Defesa do Consumidor completa hoje 16 anos com avanços em relação aos anos 
90, mas precisa ser atualizado em razão de dois fenômenos que marcam cada vez mais a 
relação empresa/cliente: a explosão do comércio eletrônico e o novo ""boom" de produtos 
importados, muitas vezes sem controle de qualidade. 
 
Os números confirmam: no ano passado, as vendas pela internet cresceram 76% no país, 
alcançando R$ 4,4 bilhões, enquanto a importação aumentou 16%, sendo que a de bens de 
consumo saltou 74%. 
 
Além disso, segundo pessoas ligadas a órgãos públicos e ONGs ouvidas pela Folha, empresas e 
órgãos de governo não acompanharam o nível de exigência do consumidor, principalmente nos 
serviços de atendimento, apontados como complicados, demorados e, muitas vezes, 
ineficientes (leia texto nesta página). 
 
Mais urgente, afirmam os entrevistados, é dotar o código de itens específicos para o comércio 
eletrônico. Isso porque, embora a lei não faça distinção entre compra virtual ou não, há 
divergências de interpretação da legislação, por parte da Justiça, que podem ser prejudiciais 
ao consumidor. 
 
Há hoje no Congresso, segundo levantamento da ONG Pro Teste, cerca de 150 projetos que 
tipificam os crimes pela internet, incluindo fraudes no comércio eletrônico. 
"Existe muita dificuldade em identificar o vendedor na transação pela internet, não se sabe 
onde é a sede da empresa, o que facilita fraudes e dificulta a defesa do consumidor. Uma 
legislação específica será muito bem-vinda", afirma o diretor-executivo do Procon do Estado de 
São Paulo, Roberto Pfeiffer. 
 
Sites no exterior 
O que preocupa na prática de golpes no comércio eletrônico são os pequenos sites hospedados 
no exterior, afirma o promotor José Luiz Bednarsk, assessor da Promotoria de Defesa do 
Consumidor do Ministério Público de São Paulo. "[Eles] Criam sites de empresas que não 
existem para praticar crimes. Precisamos prever na lei punições mais rigorosas." 
 
As esperanças de reaver o prejuízo com uma frade desse tipo, afirma Bednarsk, são remotas. 
""A Justiça de cada país funciona de forma diferente. E um litígio no exterior sai muito caro. 
Será um problema sem solução", alerta. 
 
O risco é maior, afirma a colunista da Folha Maria Inês Dolci, porque a internet está povoada 
de ofertas com preços impraticáveis no mercado. ""As pessoas compram porque o preço está 
baixo. Tem que desconfiar, ninguém faz milagre. É um tema novo, temos que fazer propostas 
[de como adaptar e aplicar a legislação]", diz. 
 
O senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), relator de um projeto que tenta unificar várias 
propostas do Congresso para regulamentar o uso da internet no Brasil, propõe introduzir no 
Código de Defesa do Consumidor itens que criem barreiras protetoras ao consumidor na 
compra eletrônica. 
 
""Tudo que sugere algum controle da internet é polêmico, por isso nem falo em prazos, mas 
temos que dar mais segurança a quem compra pela internet", afirma o senador. 
 
Importados 



Por falta de uma legislação mais rigorosa e até de mecanismos de controle mais rígidos, o 
Brasil é um dos países preferenciais dos exportadores de produtos de qualidade duvidosa, 
afirma o superintendente do Ipem (Instituto de Pesos e Medidas) de São Paulo, Antonio 
Lourenço Pancieri. 
 
Embora o importador seja o responsável pela garantia de qualidade, afirma, não é o que 
sempre acontece, devido às dificuldades de encontrar um produto para troca do item com 
defeito, por exemplo. 
 
""Empresas brasileiras já temem muito a repercussão negativa de um produto ruim, com 
defeito. Hoje, me preocupa mais a entrada de importados, de sermos grandes compradores de 
mercadorias sem nenhuma garantia", afirma. 
 

 
 
Fonte: Folha de São Paulo, 15 mar. 2007. Cotidiano, p. C12 
 
 
 


