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"As aquisições pela internet têm o mesmo tratamento jurídico das compras por telefone" 
 
A internet permitiu uma nova forma de aquisição de produtos e serviços mas, apesar de as 
compras por meio eletrônico crescerem dia-a-dia, não estão claras quais as normas aplicáveis. 
 
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações jurídicas firmadas pelo meios 
eletrônicos, tanto entre consumidores e lojistas como entre usuários e os próprios sites portais da 
internet, embora muitos forneçam o serviço de acesso à rede gratuitamente. Neste aspecto, vale 
trazer a definição de consumidor da Lei nº 8.078/90, que dispõe que consumidor é "toda pessoa 
física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final."  
 
Partindo deste pressuposto, vale a pena verificar algumas disposições do CDC sobre as práticas 
comerciais que devem ser observadas no meio eletrônico.  
 
De acordo com o artigo 30 do CDC, informações e publicidade relativas a produtos e serviços, 
oferecidos ou apresentados por qualquer meio de comunicação, obrigam o fornecedor e integram 
o contrato que vier a ser celebrado. No caso específico dos meios eletrônicos, se uma empresa 
oferece produtos ou serviços pela internet, deve honrar as ofertas divulgadas pelo site. Este ponto 
deve ser observado pelos fornecedores, bem como pelos administradores de sites, principalmente 
quando há promoções por tempo limitado.  
 
 
Os sites de empresas brasileiras muitas vezes incluem textos traduzidos do inglês e buscam 
excluir responsabilidades. 
 
 
A aquisição de produtos ou serviços pela internet está subordinada ao mesmo tratamento jurídico 
das compras realizadas por telefone ou correio, previsto no artigo 49 do CDC. Pelo texto da lei, o 
consumidor pode desistir do contrato, no prazo de até sete dias a contar da data do recebimento 
do produto ou serviço, sempre que a contratação ocorrer fora de estabelecimento comercial. 
 
Outra questão relevante é a responsabilidade dos provedores de acesso por prejuízos causados a 
consumidores que acessem informações ou serviços disponibilizados por seus sites, tendo em 
vista o artigo 7º do CDC, que dispõe: "Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo." 
 
Além da regulamentação vigente aqui referida, os sites costumam trazer links que remetem o 
usuário a dois documentos eletrônicos: os "Termos e Condições de Uso" e a "Política de 
Privacidade" do site. Muitos desses textos pretendem configurar contratos de adesão do usuário 
com a empresa, regulando o uso dos respectivos sites. Os sites de empresas brasileiras muitas 
vezes incluem textos traduzidos do inglês, a partir da redação original do país matriz, e buscam 
minimizar, ou mesmo excluir, responsabilidades. Essas regras podem ser declaradas nulas, pois 
estão em total desacordo com o CDC. A formatação do texto, por exemplo, é feita em letras 
pequenas, ignorando a exigência legal de que cláusulas contratuais que limitam o direito do 
consumidor devem ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.  
 
Além disso, as "Políticas de Privacidade" dos sites dispõem sobre o uso das informações dos 
usuários que são obtidas com a instalação de cookies em seu computador. Os cookies são 
pequenos arquivos colocados na unidade de disco rígido do usuário, pelo computador onde o site 
está armazenado (servidor), e arquivam dados a respeito do usuário, tais como o nome, bens 
comprados, horários de acesso e outras informações que podem ser usadas posteriormente em 
campanhas de marketing, sem o seu consentimento. 



 
Recentemente, no Brasil, três grandes portais foram alvo de uma investigação promovida pela 
Promotoria do Consumidor do Ministério Público de São Paulo, na qual se pretendeu averiguar o 
uso de cookies face ao direito à privacidade dos usuários que acessassem esses sites. Um desses 
portais, que possui atuação internacional, conseguiu demonstrar que não invade a privacidade de 
qualquer pessoa. Sua defesa foi fundamentada na alegação de que todas as informações sobre o 
uso de cookies estavam expostas no site de forma clara, ostensiva e objetiva. Essa postura deve 
servir de norte para uma relação justa entre o usuário e o titular do site. 
 
A aplicação do CDC nas compras realizadas em sites localizados fora do Brasil não é pacífica, pois 
esta legislação é restrita às relações negociais estabelecidas no território brasileiro. A questão se 
resume em determinar o que ocorre de fato: se o site estrangeiro oferece seus produtos e 
serviços no Brasil, ou se é o consumidor que direciona seu browser para o site estrangeiro e a 
compra é realizada no exterior. A segunda hipótese parece mais plausível e, neste caso, quaisquer 
reclamações sobre os produtos ou serviços devem ser pleiteadas no foro estrangeiro. 
Preventivamente, o consumidor deve obter informações sobre eventuais tratados internacionais 
que disciplinem as relações comerciais entre os países.  
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