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As vendas pela Internet não param de crescer. Elas chegaram, em 2005, a R$ 9,9 bilhões, 
segundo a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. O valor é 32% maior que o faturamento do 
ano anterior, e já alcança quase 4% do varejo total no Brasil. Nada mal para uma alternativa 
relativamente nova. Os dados atestam uma realidade inexorável: embora apresente números 
modestos se comparados a outros segmentos, está claro que o varejo digital veio para ficar. E 
mais do que isso: ele pode ser uma ferramenta valiosa não apenas para grandes, mas também 
para pequenas e médias empresas.  
 
Com tamanho potencial, muitos empreendedores abraçaram — ou pretendem — essa modalidade 
de negócios. Surgem então as dúvidas: que cuidados jurídicos devem tomar os empreendedores 
que se arvoram pelo comércio eletrônico? Como é a legislação que trata dessa atividade?  
Comecemos por uma questão fundamental, e que muitos desconhecem: o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC) é integralmente aplicável nas transações comerciais decorrentes de contratos 
firmados pela Internet. Serve inclusive para as operações de maior valor, como a compra e venda 
de veículos. Dessa forma, alguns pontos devem ser analisados, para que os empreendedores se 
livrem de problemas. 
 
Para o Código, consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 
serviço como destinatário final”. Ele é visto como a parte mais fraca na relação de consumo. Isso 
quer dizer que qualquer cláusula contratual que contrarie as disposições do CDC e que não seja 
benéfica para o consumidor, mesmo que previamente acordada entre as partes, é considerada 
como cláusula não escrita. Com isto, poderá ser discutida judicialmente, com chances de êxito 
para o consumidor. 
 
O fornecedor, por sua vez, é quem efetua a venda, mesmo que se trate somente de revenda. 
Pouco importa para o consumidor se quem produziu o bem foi a fábrica “A” e quem o vendeu foi o 
comerciante “B”. Um e outro são solidariamente responsáveis pelo produto em questão. Vale 
dizer: o fabricante e o vendedor respondem perante o consumidor, independentemente da culpa 
em casos de defeitos de fabricação, montagem, manipulação, apresentação ou acondicionamento 
dos produtos, bem como por informações inadequadas sobre sua utilização e riscos.  
 
Há exceções. O fabricante, produtor ou importador só não será responsabilizado se provar que 
não colocou o produto no mercado, que o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do 
consumidor ou de terceiros.  
 
O CDC dispõe também que a empresa deve informar claramente ao consumidor sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade e características, por 
exemplo. No que se refere ao preço, o valor deve ser exposto de modo visível. No caso específico 
do comércio eletrônico, o consumidor precisa confirmar, mais de uma vez, que concorda com o 
preço e a forma de pagamento. Além disso, o vendedor precisa informar o preço à vista em 
moeda corrente nacional; os juros acrescidos nas transações a prazo; as multas por atraso; as 
conseqüências decorrentes do não-pagamento de alguma parcela; número e periodicidade das 
prestações; e a soma total a pagar, com e sem financiamento. 
 
Por se tratar de venda a distância, é recomendável que conste de maneira clara no site o nome do 
fabricante, endereço e as formas para o consumidor entrar em contato (telefone, e-mail, etc.). O 
mesmo cuidado deve ser observado no comprovante de pagamento. Ele deve discriminar de 
forma legível e sem rasuras os dados para o consumidor: a data da emissão; nome, marca, 
modelo e código do produto; condições de pagamento e data da entrega. 
 



E como agir se o cliente se arrepender da compra? Ele terá o direito de desistir do contrato no 
período de sete dias, a contar do recebimento do produto. Nesses casos, o valor pago terá de ser 
imediatamente devolvido, atualizado monetariamente. 
 
O prazo para a entrega também deve ser muito bem comunicado. No caso de um site, é 
interessante que o internauta clique em algum ícone para indicar que concorda com as condições 
estabelecidas. Afinal, levando-se em conta as disposições do CDC, “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”. 
 
As precauções se estendem aos contratos. Uma boa recomendação ao fornecedor é prestar todo o 
tipo de esclarecimento a respeito das cláusulas do contrato de adesão — ressaltando que, em 
situação de dubiedade, prevalecerá a interpretação favorável ao consumidor. 
 
Por fim, vale mais um alerta. No caso de uma discussão judicial entre fornecedor e consumidor, o 
cliente terá direito à inversão do ônus da prova. Trocando em miúdos, pode ocorrer que, 
independentemente de quem alegar determinado fato, a responsabilidade por apresentar a prova 
passe a ser do fornecedor.  
 
Como se vê, os aspectos que devem ser considerados pelo empreendedor nas transações de 
comércio eletrônico envolvem tópicos quase corriqueiros. Nem por isso, no entanto, devem ser 
desprezados. Caso contrário, o que poderia ser um meio para geração de lucros pode se tornar 
uma fonte de dor de cabeça.  
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