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RESUMO 

 

As redes sociais têm trazido novas perspectivas ao Direito. As transformações 
quanto à forma de anunciar e consumir na internet fazem com que o meio jurídico 
busque cada vez mais meios hábeis para proteção de direitos. Deste modo, o 
presente estudo objetiva a análise das inovações atribuídas ao comércio eletrônico 
através da publicidade nas redes sociais e os motivos que tornam o consumidor 
vulnerável. Para tanto, foi aplicado o método teórico bibliográfico a partir da 
observação do comportamento tanto do fornecedor, quanto do consumidor no 
ambiente virtual, respaldando-se em pesquisas jurisprudenciais e doutrinárias. 
Mesmo com a adaptação dos instrumentos legais, faz-se necessária a constante 
análise e transformação legislativa quanto a este tema, visto a fugacidade com que 
sofre alterações. Ao final, há apreciação dos elementos que tornam o consumidor 
um sujeito vulnerável no comércio eletrônico, em vista da publicidade desenfreada 
nas redes sociais. 

 

Palavras-chave: Comércio Eletrônico. Direito do Consumidor. Direito Eletrônico. 
 

 

CONSUMER VULNERABILITY ON THE INTERNET: SOCIAL NETWORKS AS A 
TOOL FOR ADVERTISING AND CONSUMPTION 

 
ABSTRACT 

 
Social networks have brought new perspectives to the Law. The transformations in 
the way of advertising and consuming on the Internet make the legal environment 
seek more and more skillful means for the protection of rights. Thus, this study aims 
to analyze the innovations attributed to e-commerce through advertising on social 
networks and the reasons that make the consumer vulnerable. To this end, the 
bibliographic theoretical method was applied from the observation of the behavior of 
both the supplier and the consumer in the virtual environment, based on 
jurisprudential and doctrinal research. In the end, there is an appreciation of the 
elements that make the consumer, a vulnerable subject in e-commerce in view of the 
unbridled publicity in social networks. 

 

Keywords: Consumer Law. Electronic Commerce. Electronic Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Direito, costumeiramente, acompanha e adequa-se às transformações do 

nosso meio, e no que diz respeito às relações consumeristas, sobretudo nas redes 

sociais, não tem sido diferentes. Não obstante, inovações quanto à comunicação, 

publicidade e consumo têm despertado novas perspectivas no âmbito jurídico. 

Até o advento de uma codificação específica, as relações de consumo eram 

regidas pelo Código Civil. Porém, este não comtemplava os direitos de ordem 

pública e interesse social, sobretudo os conflitos envolvendo as relações de 

consumo, obtendo notabilidade com a inserção no rol de direitos fundamentais 

elencados no artigo 5° da Constituição Federal, em seu inciso XXXII, prevendo a 

promoção estatal quanto à defesa do consumidor.  

Posteriormente, o Código de Defesa do Consumidor trouxe consigo a 

imposição de deveres aos fornecedores, mas também direitos aos consumidores, 

tornando-se instrumento legal efetivo capaz de proporcionar equilíbrio às relações 

consumeristas. 

Embora observe-se esse movimento, o Código de Defesa do Consumidor 

amparava as relações de consumo tradicionais, que contavam com espaços e meios 

de publicidades comumente físicos. Foi então com o advento do Decreto Federal nº 

7.962/13 que o comércio eletrônico ganhou perspectiva jurídica e recebeu 

regulamentação adequada à esse respeito.  

Igualmente, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados 

trouxeram rol normativo de proteção quanto às informações pessoais, priorizando 

bases legais para utilização ou propagação do indivíduo exposto à rede, fatores que 

ainda não inibiram suficientemente a vulnerabilidade daquele que consome nas 

redes sociais 

Em vista disso, demonstra-se primordial a relevante análise dos critérios 

jurídicos e doutrinários inseridos nas transformações acerca da publicidade e 

consumo presentes nas redes sociais, sendo o direito fator iminente de 

transformação deste contexto. 

Portanto, alguns questionamentos nortearão a discussão que segue: A 

publicidade nas redes sociais e o compartilhamento de informações têm realmente 

preponderado o desamparo àquele que utiliza o comércio eletrônico?; Quais são os 



7 

 

mecanismos utilizados pelo ordenamento jurídico a fim de mitigar as práticas 

abusivas característicos do âmbito virtual?.  

 

 

2. DIREITO DO CONSUMIDOR – ASPECTOS GERAIS 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO E A IMPORTÂNCIA DO ADVENTO DA LEI 8.078/90 

 

Com o advento da Revolução Industrial, por volta dos séculos XVIII à XIX, o 

êxodo rural acabou por aumentar não só o contingente populacional nas áreas 

urbanas, como também, acabou permeando as relações de consumo, não só 

ampliando o mercado, mas impulsionando novos hábitos de compra. 

A população que migrava para as cidades necessitava de novos produtos a 

fim de atender as necessidades da vida urbana. Contudo, embora o consumo tenha 

sido avolumado, a qualidade dos produtos não acompanhou esse movimento na 

mesma proporção. Para que pudessem atender a demanda, o caráter qualitativo dos 

produtos foi colocado em segundo plano, criando-se, dessa forma, uma 

unilateralidade da produção, a qual o fornecedor acaba por determinar as regras 

quanto ao consumo (ALMEIDA, 2020) 

Nesse mesmo diapasão, Souza (2020, p. 5) leciona que o modelo contratual 

clássico, presente no Estado Liberal, amparava-se basicamente no princípio da 

autonomia, da vontade e da força obrigatória dos contratos. Tal situação acabava 

por fazer com que o consumidor suportasse todos os vícios dos produtos e ficasse à 

mercê das imposições unilaterais dos contratos. A disparidade tornou-se tão 

evidente, que os países que antecederam o desenvolvimento industrial em relação 

aos demais se atentaram à formas de fortalecer a parte mais vulnerável: 

 

Os tradicionais binômios, patrão x empregado, locador x locatário, 
latifundiário x posseiro foram sofrendo interferências oficiais, com a 
elaboração de leis que os equilibravam, conferindo-lhes um clima de maior 
justiça. Foi dentro deste cenário, de profundas transformações 
socioeconômicas e políticas que, já no final do século XIX, surgiram as 
primeiras preocupações em torno do mercado de consumo, especialmente 
nos países de maior industrialização, como a Inglaterra, Alemanha, França 
e Estados Unidos, onde foram criadas algumas ligas ou associações de 
defesa dos consumidores, ainda que incipientes e de atuação apenas 
regional. (SOUZA, 2018, p. 6) 
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Um pouco mais a frente, a ONU sedimentou o entendimento de que tal direito 

tem viés social e econômico, tratando-se de direito de igualdade material do mais 

fraco e caracterizando-se como um direito humano de nova geração ou dimensão, 

consoante ao exposto por Cláudia Lima Marques (2010, p. 30): 

 

A ONU (Organização das Nações Unidas), em 1985, estabeleceu diretrizes 
para esta legislação e consolidou a ideia de que se trata de um direito 
humano de nova geração (ou dimensão), um direito social e econômico, um 
direito de igualdade material do mais fraco, do leigo, do cidadão civil nas 
suas relações privadas frente aos profissionais, os empresários, as 
empresas, os fornecedores de produtos e serviços, que nesta posição são 
experts, parceiros considerados ‘fortes’ ou em posição de poder. 

 

No Brasil, as relações consumeristas eram regidas pelo Código Civil de 1916. 

Todavia, este abrangia, sobretudo, as relações individuais, situação em que 

restavam relapsos os conflitos envolvendo direitos de ordem pública e interesse 

social, especialmente as relações de consumo, que somente mais à frente tiveram 

sua relevância evidenciada com a sua inserção no rol de direitos fundamentais 

elencados no artigo 5° da Constituição Federal, em seu inciso XXXII, prevendo a 

promoção estatal quanto à defesa do consumidor. Nestas circunstâncias, ficaram 

mais aparentes um modelo estatal já pautado no intervencionismo nas relações 

jurídicas. Neste sentido, coaduna a exposição de Fabricio Almeida (2020, p. 48): 

 

No tocante à responsabilidade, ressalta-se aí outra diferença em relação ao 
Direito Civil clássico. Enquanto neste modelo prevalecia a responsabilidade 
subjetiva — pautada na comprovação de dolo ou culpa —, no Código de 
Defesa do Consumidor a responsabilidade é, em regra, quase que absoluta, 
Objetiva. 

 

Foi por volta de 1970 que a defesa dos direitos do consumidor começou a dar 

seus primeiros passos no Brasil com a criação das primeiras associações destinadas 

à proteção da classe consumidora, como o Condecon (Conselho de Defesa do 

Consumidor), no Rio de Janeiro, em 1974, e o Procon, em São Paulo, em 1976. 

No entanto, foi com o advento da Constituição Federal que os direitos 

consumeristas avançaram em direção à proteção efetiva das garantias de ordem 

pública e interesse social, alcançando a esfera judicial a fim de punir os vícios 

presentes, cessando a impunidade a qual o fornecedor dispunha em razão da 

utilização do disposto no Código Civil, sendo ratificada por entendimento 

jurisprudencial: 
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A jurisprudência do STJ se posiciona firme no sentido que a revisão das 
cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente diante 
dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do 
dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se 
atribuía ao princípio do pacta sunt servanda (AgRg no Ag 1.383.974/SC, 
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª T., DJe 1º-2-2012). 

 

A Constituição Cidadã de 1988, como foi nomeada, transformou a defesa do 

consumidor em cláusula pétrea. Neste contexto, somente um Poder Constituinte 

originário poderia interferir em seu conteúdo, fortalecendo gradativamente não só a 

intervenção estatal, como também a proteção à classe vulnerável, os consumidores. 

Nessa perspectiva, é possível perceber o embasamento de decisões judiciais no 

artigo 5° da Constituição Federal: 

 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BANCÁRIO. 
COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 
CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS QUE INCUMBIA À 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE RECLAMAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DO CONSUMIDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA 
DEMANDA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO XXXV DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO 
EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE DEVE SER MANTIDO. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. 
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0032213-16.2019.8.16.0182 - Curitiba -  Rel.: 
Juiz Nestario da Silva Queiroz -  J. 18.06.2020)   

 

Nesta conjuntura, a eficácia da proteção aos consumidores também está 

elencada na Carta Magna no artigo 24, inciso VIII, que prevê a competência 

concorrente entre os entes federais, estatais e do Distrito Federal para legislar a 

respeito da responsabilização por dano ao consumidor. Igualmente, em seu artigo 

150, parágrafo quinto, há previsão do esclarecimento quanto à incidência tributária 

sobre os bens adquiridos. Por fim, no artigo 170, inciso V, tendo em vista a 

regulamentação da atividade econômica, tal direito também encontra respaldo. Não 

obstante, há entendimento do STF que ratifica o exposto: 

 

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANOS MORAIS 
DECORRENTES DE ATRASO OCORRIDO EM VOO 
INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NÃO 
CONHECIMENTO. 1. O princípio da defesa do consumidor se 
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aplica a todo o capítulo constitucional da atividade econômica. 2. 
Afastam-se as normas especiais do Código Brasileiro da Aeronáutica e 
da Convenção de Varsóvia quando implicarem retrocesso social ou 
vilipêndio aos direitos assegurados pelo Código de Defesa do 
Consumidor. 3. Não cabe discutir, na instância extraordinária, sobre a 
correta aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou sobre a 
incidência, no caso concreto, de específicas normas de consumo 
veiculadas em legislação especial sobre o transporte aéreo 
internacional. Ofensa indireta à Constituição de República. 4. Recurso 
não conhecido (RE 351.750/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos 
Britto, 1ª T., DJe 25-9-2009). 

 

Apesar disso, a transformação que realmente merece ser destacada é aquela 

prevista no artigo 48 da Constituição Federal de 1988, que prenuncia a elaboração 

do Código de Defesa do Consumidor pelo Congresso Nacional. Ainda que tenha 

sofrido retaliações frente aos grandes empresários que detinham parcela 

considerável de poder e influência política, tal fato não impediu a criação da então lei 

que tornou eficaz os direitos referentes às relações contratuais de natureza 

consumerista. 

O advento do Código de Defesa do Consumidor trouxe consigo a imposição 

de deveres aos fornecedores, mas, igualmente, direitos aos consumidores, classe 

vulnerável que até então encontrava respaldo delicado na esfera legal. A Lei n° 

8.078/90 caracteriza-se pela exposição de matérias de ordem pública e interesse 

social, tendo em vista que as decisões decorrentes das relações de consumo podem 

não limitar-se às partes envolvidas em litígio.  

É importante destacar que, uma das grandes inovações decorrentes da 

origem do Código de Defesa do Consumidor foi a instauração da possibilidade da 

inversão do ônus probatório, em seu artigo 6°, inciso VIII, o qual resultou em vultosa 

transição para que o consumidor socorra-se ao judiciário sem ter que carregar 

consigo todo o peso probante da lide, a qual acaba por conferir ao fornecedor o 

encargo de demonstrar a realidade fática do negócio jurídico. 

 

2.2. A REGULAMENTAÇÃO DO COMÉRCIO ELETRÔNICO ATRAVÉS DO 

DECRETO FEDERAL Nº 7.962/13 

 

Com a globalização e o desenvolvimento de novas tecnologias, os negócios 

jurídicos têm tomado novas formas e expandiu-se no meio virtual. As transações 

comerciais feitas eletronicamente e, consequentemente, sem o contato direto entre 

consumidor e fornecedor, ascendeu uma nova forma de negócio jurídico, a qual 
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implica em novos meios de oferta, publicidade e consumo, consoante ao que leciona 

Canto (2015, posição 323): 

 

Assim, com a chegada do computador, a difusão da telefonia móvel e, 
posteriormente, a implementação da Internet banda larga, pelo território 
nacional, o comportamento do consumidor sofreu mudanças, eis que, se 
antes ficava restrito a horários e pontos comerciais, com a modernização 
tecnológica viu uma forma muito mais ampla de realizar negócios, tornando 
o comércio ubíquo e desmaterializado com estes novos meios virtuais. 

 

A oferta ocorre por meio de um ambiente virtual, preponderantemente por 

meio dos chamados sites, conhecidos também como comércios eletrônicos ou e-

commerce. Neles, os produtos são expostos como em uma vitrine física e sem 

qualquer tipo de contato direto com o fornecedor. O cliente consegue intuitivamente 

adquirir o produto que deseja, definir suas especificações técnicas, bem como 

detalhar a entrega e a forma de pagamento. Tal circunstância traz consigo a 

vantagem do fornecedor permanecer aberto todos os dias e em tempo integral, além 

da possibilidade de alcançar um público muito mais expressivo e expandir seu 

comércio geograficamente.  

As formas de divulgação não se limitam mais a simplesmente anunciar o 

produto e seu preço. Agora, as vendas consistem em demonstrar o valor agregado 

ao produto para que o consumidor seja, de fato, convencido de que deve adquirir o 

que está sendo anunciado. Não só isso, mas os anúncios são também direcionados 

ao público ao qual deve atingir, delineando fatores como gênero, faixa etária, estado 

civil, locais e interesses semelhantes através dos anúncios veiculados nas redes 

sociais, desenvolvendo um cenário ainda mais vantajoso para o dono da loja virtual, 

de tal forma que esse público específico seja direcionado à página de compras. Tal 

situação é brilhantemente explicada por Almeida (2020, p. 54): 

 

O decorrer dos tempos nos ensinou que o consumidor não foi capaz de ditar 
as regras do jogo com seu “poder” de compra, num mercado facilmente 
manipulado pelo fornecedor. Ao contrário, se tornou o vulnerável da relação 
jurídica de consumo e vítima de abusividade na conduta de maus 
fornecedores que utilizam, por exemplo, práticas agressivas de marketing 
para reduzir a zero a liberdade de escolha do consumidor. 

 

Neste diapasão, o comércio eletrônico recebeu regulamentação a fim de 

complementar o disposto na Lei n° 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, 

com a criação do Decreto Federal nº 7.962/13, que passou a vigorar sessenta dias 
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após a sua publicação. Tal dispositivo preza, já em seu artigo 1°, pela exposição de 

informações claras e ostensivas ao consumidor, atendimento facilitado, bem como  o 

respeito ao direito de arrependimento. 

Ainda, ao longo de seu texto, o Decreto elucida que, as “informações claras e 

ostensivas”  não limitam-se apenas ao disposto no artigo 31 do Código de Defesa do 

Consumidor, devendo conter, consoante ao artigo 2°, dados como endereço físico e 

eletrônico, além das demais informações pertinentes para facilitar a localização do 

fornecedor; características essenciais do produto ou dos serviços oferecidos, 

inclusive os riscos à saúde e à segurança dos consumidores; descrição precisa de 

custos adicionais, prazos para entrega, modalidades de pagamento e 

disponibilidade, com o objetivo de proteger o consumidor que ainda está assimilando 

como é a dinâmica das compras feitas no ambiente virtual; e evitar a ocorrência de 

fraudes, consoante ao que ensinam Vitor Almeida e Gabriel Furtado (2014, p. 423): 

 

O direito à informação (...) carece de preenchimento e densidade a partir 
dos parâmetros hábeis a incidir nas diferentes modalidades de oferta de 
produtos e serviços no mercado de consumo. O Dec. 7.962/2013 cumpre 
esse papel, na medida em que confere eficácia e instrumentalidade ao 
direito à informação adequada e clara, nos termos do art. 6º, III, do CDC. 

 

No tocante ao atendimento facilitado ao consumidor no comércio eletrônico, 

deve ser plenamente respeitado o direito de escolha do consumidor, bem como a 

confirmação de recebimento da aceitação da oferta e priorização da prestação de 

serviço adequado e eficaz de atendimento em meio eletrônico, que possibilite ao 

consumidor a resolução de demandas referentes à informação, dúvida, reclamação, 

suspensão ou cancelamento do contrato. 

O direito de arrependimento comumente conhecido pelo contido no artigo 49 

da Lei n° 8.078/90, o qual prevê a desistência do contrato em até 7 dias contados da 

data do recebimento ou assinatura nas situações de contratações fora do 

estabelecimento comercial, é reforçado pelo artigo 5° do Decreto, em que especifica 

em seu §2° a rescisão de igual forma dos contratos acessórios, sem que seja 

atribuído qualquer tipo de encargo ao consumidor. Outrossim, no § 3° do mesmo 

dispositivo legal, é mencionado a comunicação imediata à operadora do cartão de 

crédito, aspecto que merece destaque, já que supre a lacuna do Código de Defesa 

do Consumidor que não previa a transação eletrônica para efetivação do negócio 

jurídico. 
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Por fim, a legitimação de que o Decreto de fato complementa a Lei n° 

8.078/90 é comprovada em seu artigo 7°, o qual determina que a ausência da 

aplicação enseja nas sanções previstas no artigo 56 do Código de Defesa do 

Consumidor, desde multa até punições mais severas, como cassação de licença do 

estabelecimento ou de atividade. 

É importante notabilizar que, tal como explicado por Guilherme Magalhães 

Martins (2016) o Decreto n° 7.962/2013 foi antecedido ao contido no Projeto de Lei 

do Senado n° 281 de 2012, que já previa situações de vulnerabilidade do 

consumidor no meio eletrônico, sendo que o que está disposto no artigo 2° do 

Decreto já estava anteriormente abarcado no artigo 44 B do PLS, o qual foi inspirado 

na Diretiva n° 31/2000 da Comunidade Econômica Europeia sobre o comércio 

eletrônico. 

 

 

3. AS MUDANÇAS NOS HÁBITOS DE CONSUMO E A ADAPTAÇÃO DO 

ORDENAMENTO JURÍDICO COM O AVANÇO DA INTERNET 

 

3.1. DAS MUDANÇAS NO CONSUMO COM AS COMPRAS PELA INTERNET 

 

A transição do século XX para o século XXI trouxe consigo a vigência do 

Código de Defesa do Consumidor. No entanto, as relações comerciais ainda 

estavam limitadas a um espaço físico, com horário de atendimento determinado e 

mão de obra com presença mais significativa. Neste período, a Internet ainda 

iniciava o caminho ao posto ao qual ocupa hoje. Da mesma forma, a publicidade 

também era feita de maneira distinta, os produtos eram veiculados por televisão, 

rádio e publicações em papel, e os pagamentos eram feitos em dinheiro, 

promissórias e cheques. 

Na verdade, os serviços de internet ascenderam no Brasil somente por volta 

do ano de 1995, quando parte de um plano de privatização – a Norma 004/1995 do 

Ministério das Comunicações, bem como a criação do Comitê Gestor de Internet – 

regulamentaram e sistematizaram seu uso (RIGHETTI, 2010). Até então, o acesso a 

internet era restrito e propiciava poucas formas de uso. 

O surgimento e evolução do meio virtual, que primordialmente foram 

destinados principalmente ao meio acadêmico, foi tomando forma multifacetada e, 



14 

 

na contemporaneidade, está permitindo com que lojas físicas migrem para este meio 

ou que comecem a eclodir lojas exclusivamente virtuais. Em uma tradução livre de 

Dholakia, feita por Canto (2019, posição 334), a Internet ofertou uma “explosão de 

opções ao consumidor em relação, não somente ao que e quanto comprar, mas 

também onde, como, e quando comprar”. 

O advento da internet como alternativa e possibilidade de expansão dos 

negócios deu espaço às empresas eletrônicas, que são definidas por Castells (2003, 

p. 57) da seguinte forma: 

 

Por empresas eletrônicas entendo qualquer atividade de negócio cujas 
operações-chave de administração, financiamento, inovação, produção, 
distribuição, vendas, relações com empregados e relações com os clientes 
tenham lugar predominantemente pela/na Internet ou em outras redes de 
computadores, seja qual for o tipo de conexão entre as dimensões virtuais 
de uma firma. 

 

Os sites que hospedam e que agora são os novos pontos comerciais das 

recentes lojas virtuais atribuíram ao design o papel proeminente de abranger um 

maior número de usuários e proporcionar a usabilidade do domínio. A interface não 

só atrai, como também permite eficiência. Tal afirmação é reconhecida pela tradução 

livre feita por Canto (2019, posição 358): 

 

Usuários que apresentam um comportamento utilitarista, focado na 
eficiência das compras e na economia de tempo e valor, se sentem mais 
atraídos pelo comércio eletrônico, porquanto evitam estabelecimentos 
físicos que podem estar repletos de outros consumidores e com longas filas 
de espera para o atendimento. 

 

Não somente sites independentes hospedam domínios de lojas virtuais, mas 

também os chamados marketplaces, definidos por Sampaio (2018) como uma 

plataforma com grande diversidade de opções, já que várias lojas podem anunciar 

seus produtos, atribuindo uma definição coletiva de vendas online.  

Essa nova condição permite uma imersão do consumidor em diversas lojas 

virtuais, com a mais vasta gama de produtos, acessando um único site. Esse recurso 

traz comodidade e maior poder de escolha ao comprador. Entretanto, com a 

disponibilidade de produtos que muitas vezes são iguais, algumas condições de 

compra serão divergentes, como preço e frete, já que, embora estejam ocupando o 

mesmo ambiente, são administradas por proprietários distintos e sem qualquer tipo 

de vínculo entre si. Assim sendo, apesar de tal recurso resultar em certa facilidade, 
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equitativamente, coloca o cliente em situação delicada, visto que, como a ferramenta 

ainda é recente, a falta de domínio do meio poderá ocasionar em equívocos e 

imprecisões no momento da compra.  

A forma contratual nesse ambiente possui aspectos semelhantes aos das 

empresas físicas, sendo composta pela fase pré-contratual, que consiste na oferta e 

publicidade, agora comumente realizadas pelas redes sociais. Assim, aquele que 

pensa estar apenas acompanhando atualizações do seu feed, está, na realidade, 

sendo bombardeado por publicidade baseada em seus interesses pessoais. Esses 

dados são coletados a partir de registros pessoais disponíveis na rede e que são 

entregues aos fornecedores com o intuito de oferecerem seus produtos de forma 

assertiva, violando o disposto não só no Código de Defesa do Consumidor, mas 

também em dispositivos mais recentes que visam coibir essas condutas, tais como o 

Marco Civil da Internet e a novíssima Lei Geral de Proteção de Dados, situações em 

que pretende-se garantir a transparência, clareza, veracidade, sobriedade e 

identidade, seguida pela fase contratual, até a  efetiva contratação. 

A inovação tecnológica alcançou não só a forma de comercializar e oferecer 

os produtos, mas também os meios de pagamento. Até mesmo agências bancárias, 

que continham filas enormes para realização de transações simples, hoje contam 

com o banco, literalmente, na palma das mãos. Com o internet banking acessado 

através de tablets, smartphones e computadores, é possível logar de qualquer lugar 

e horário, exigindo apenas dispositivo com conectividade à rede.  

Aliado a isto, o surgimento dos cartões de crédito, sobretudo, contribuiu para 

a mudança na experiência de compra, concedendo prazo e parcelamento para 

aquisição de produtos, dispensando o uso de dinheiro em espécie, fato que 

compactuou e facilitou o avanço das compras feitas na Internet, já que agora o 

pagamento, assim como a publicidade e a loja, são virtuais. Além disso, por estar 

inserido neste contexto das relações contratuais no meio eletrônico, a 

desmaterialização dos títulos também alude ao Princípio da Confiança abordado 

mais adiante sob aspecto consumerista. Para Fázzio Júnior (2004, p. 531): 

 

o conceito de crédito, antes ligado somente a uma cártula, também busca a 
inovação, dando espaço a novas operações que se ultimam sem a 
necessidade de tal meio, como por exemplo, os pagamentos feitos através 
de cartões de crédito ou débito, de telefones celulares, ou, ainda, por meio 
de transações bancárias. Essa tendência da desmaterialização do crédito é 
irreversível, uma vez que é incentivada pela instalação de máquinas de 
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atendimento bancário automático e pela possibilidade de liquidação por 
meio do sistema de Internet banking. A desmaterialização dos títulos de 
crédito já é uma realidade, através do princípio da confiança. 

 

Semelhantemente, os aparelhos eletrônicos utilizados para acesso às redes, 

tal como a tecnologia empregada, também propiciaram múltiplas possibilidades. Os 

smartphones, por exemplo, contam com design cada vez mais arrojado e não 

servem apenas para receber ligações. Esses dispositivos, hoje, exercem a função 

de câmeras, reproduzem áudios e, com um simples toque, permitem a aquisição de 

um produto ou serviço, de modo que, crianças, adultos e idosos – este último, grupo 

um  pouco menos familiarizado com essa comodidade – consigam manusear e 

operacionalizar ações, indo de encontro com o propósito das empresas em 

aumentarem a funcionalidade dessas ferramentas para que atinjam cada vez mais 

usuários.  

Esta ascensão do mobile commerce – comércio efetuado em formato de 

compras pelo celular – tem conquistado cada vez mais interessados. Segundo E-bit 

(2015), o aumento do uso de dispositivos móveis faz com que as lojas virtuais 

acabem remodelando seus sites, buscando que as funcionalidades sejam adaptadas 

e voltadas à praticidade, além de proporcionem a realização de compras a qualquer 

tempo e de qualquer localidade. 

Destarte, conforme elucidado por Canto (2019), os fenômenos advindos da 

internet possibilitaram as mais diversas formas de correspondência entre as pessoas 

em tempo real e em todo o mundo. Não obstante, oportuniza as mais variadas 

formas de uso, tais como, ensino e trabalho à distância, armazenamento de dados e 

a formação de negócios jurídicos, concebendo uma comunidade essencialmente 

virtual. 

 

3.2. O PRINCÍPIO DA CONFIANÇA COMO FORMA DE SISTEMATIZAÇÃO DO 

CONSUMO ONLINE 

 

As relações contratuais, que são basicamente ancoradas nas relações 

sociais, sobretudo quando contextualizadas em um ambiente virtual, necessitam de 

confiança como via de mão dupla, confiança de que o consumidor irá adquirir o 

produto e, igualmente, de que o fornecedor irá entregar o produto conforme 

combinado. À respeito disso,  Larenz, citado por Canto (2019, posição 2680), expõe  
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que a confiança é um princípio imanente de todo o direito que se justifica pelas 

circunstâncias de cada caso, mas deve atentar-se que a sua proteção e “não pode 

ser tida em conta quando a confiança numa determinada situação jurídica não esteja 

objectivamente justificada”. Então, é neste momento em que fica nítida a atuação do 

Direito: objetivando a proteção às expectativas de quem adquire, legitimando os 

direitos de quem compra e especificando a conduta de quem oferece.  

Em vista disso, consoante ao exposto por Weingarten (2019, posição 2674), o 

Direito não substitui a confiança presente nas convenções sociais, contudo, possui 

papel relevante não apenas por direcionar tais condutas adotadas, mas também por 

determinar quais expectativas, de fato, possuem respaldo social.  

Ainda, de acordo com Canto (2019, posição 2701): “o contrato de consumo, 

assim como os contratos em geral, adiciona o peso da garantia normativa à 

confiança para proteger o consumidor e obrigar o fornecedor”, deste modo, a noção 

da existência de uma legislação cria a ideia de que, se o fornecedor violar o negócio 

jurídico, não cumprirá o descrito apenas para proteger sua integridade moral, mas 

porque poderá ser submetido às sanções cabíveis e demais consequências 

jurídicas. 

Defronte a isto e às normas ainda delicadas e escassas no meio jurídico, 

Canto (2019, posição 2714)  expõe o seguinte: 

 

E, diante da ausência de normas especializadas na área do comércio 
eletrônico, deve-se realizar um esforço hermenêutico para tutelar a 
confiança do consumidor, como forma de materializar o princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana. 

 

Ainda, de acordo com Galea (2019, posição 2742), os operadores do Direito 

deverão fazer valer a expectativa originada a partir de um bem adquirido, buscando 

minimizar os riscos à segurança e saúde dos consumidores, além dos demais 

direitos respaldados legalmente. 

As normas também operam como instrumento de proteção ao Código de 

Defesa do Consumidor, de forma que coaduna com o Princípio da Confiança.  

Segundo Marques, citado por Canto (2019, posição 2755), a confiança baseia-se em 

dois aspectos, quais sejam, a confiança no vínculo contratual e a confiança na 

prestação contratual, sendo explanado a seguir: 
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O CDC institui no Brasil o princípio da confiança do consumidor. Este 
princípio abrange dois aspectos: 1) a proteção da confiança no vínculo 
contratual, que dará origem às normas cogentes do CDC, que procuram 
assegurar o equilíbrio do contrato de consumo, isto é, o equilíbrio das 
obrigações e deveres de cada parte, através da proibição do uso de 
cláusulas abusivas e de uma interpretação sempre pró-consumidor; 2) a 
proteção da confiança na prestação contratual, que dará origem às normas 
cogentes do CDC, que procuram garantir ao consumidor a adequação do 
produto ou serviço adquirido, assim como evitar riscos e prejuízos oriundos 
destes produtos e serviços. 

 

O Princípio da Confiança está presente em todas as fases contratuais: 

inicialmente, no momento da pré-contratação, quando há apenas a negociação; em 

segundo lugar, na formação contratual; posteriormente, na fase de execução; e, por 

fim, no cumprimento da obrigação. 

Segundo Canto (2019, posição 2766), o momento de maior vulnerabilidade é 

observado na fase da pré-contratação, na qual é ofertado o produto por intermédio 

das redes sociais, situação em que proporcionaria ao comprador o direcionamento 

ao site do produto, podendo ser vítima de alguma prática comercial abusiva. Neste 

momento, destaca-se o problema no que diz respeito aos dados coletados durante a 

navegação, especialmente quando ocorre este direcionamento à loja virtual.  

 Em vista disso, visando proteger as informações pessoais, o artigo 2° da Lei 

Geral de Proteção de Dados, fundamenta o correto tratamento de dados pela 

empresa fornecedora e, da mesma maneira, o artigo 4° do Código de Defesa do 

Consumidor, dispõe sobre a transparência na relação consumerista, resguardando a 

liberdade de contratação, e principalmente, mitigando atitudes onerosas dos 

fornecedores que possam induzir o cliente a suportar riscos inesperados e 

indesejados.  

O Superior Tribunal de Justiça, tal como citado por Almeida (2020, p. 63), – 

visando impedir práticas abusivas quando os fornecedores violam princípios como 

confiança, lealdade e boa-fé – fixou entendimento no seguinte sentido: 

 

A pretensão da seguradora de modificar abruptamente as condições do 
seguro, não renovando o ajuste anterior, ofende os princípios da boa-fé 
objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a 
interpretação dos contratos que regulam relações de consumo. (REsp 
1.073.595/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 29-4-2011) 

 

Ainda acerca da fase que antecipa o ato da compra, a exemplo do 

descumprimento do dever de informação ao consumidor, conforme Martins, citado 
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por Canto (2019, posição 2786), este também ocorre quando há a súbita retirada de 

certa oferta online e na utilização de publicidade abusiva, ambos valendo-se de 

artifícios que induzam o consumidor a desenvolver atitudes danosas, impondo 

mensagens publicitárias, fator que impossibilita a livre navegação nas redes sociais. 

Tal situação está igualmente presente na insinceridade do link para compra,  

aproximando-se da publicidade enganosa, mesmo que parcialmente, descumprindo 

o disposto no artigo 37, §1° do Código de Defesa do Consumidor. 

Essa publicidade enganosa que acaba por transgredir o Princípio da 

Confiança, revela-se em outras vertentes, tais como, as metatags, cybersquatting e 

cookies, conforme serão expostos a seguir. 

 De acordo com Canto (2019, posição 2796), os metatags ou metanames. Tal 

prática esteia-se, basicamente, na inclusão de palavras mais populares dentro de 

sites, fazendo com que, tal como indicam os sites de busca, toda vez em que o 

termo for digitado, o internauta seja direcionado à página que contenha o metatags, 

ou seja, muitas vezes em local diverso daquele que gostaria de contatar. 

Igualmente, segundo Lorenzetti (2004, p. 391-396), o chamado 

cybersquatting, que nada mais é que a clonagem de páginas, beneficia-se de 

elementos gráficos que assemelham-se à página de ouros fornecedores conhecidos, 

tirando proveito das reações que isso ocasiona nos consumidores. 

No mesmo viés, os cookies identificam as preferências dos internautas 

segundo os caracteres armazenados no computador, o qual indica um padrão e 

preferência de navegação. Segundo Zanelatto (2002), os cookies, por possuírem o 

intuito de direcionamento de anúncios aliada à coleta de informações – 

denominadas “sequência de cliques” –, são capazes de indicar quais páginas o 

usuário visitou em cada loja do vendedor. 

A referida condição, consoante a Carvalho citado por Canto (2019, posição 

2823), não só viola os direitos consumeristas, como também direitos e garantias 

fundamentais, visto que poderá discriminar consumidores denominados como de 

“baixo valor” para os fornecedores, infringindo previsões legais como: direito à 

intimidade e à vida privada, conforme dispõe o artigo 5 º, inciso X, da Constituição 

Federal; e afrontam o código consumerista quanto ao direito à informação (artigo 6º, 

inciso III, do Código de Defesa do Consumidor) e à vedação de prática comercial 

abusiva e ilícita (artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor). Igualmente, é 

disposto no artigo 1° da Lei Geral de Proteção de Dados acerca da proteção aos 
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direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Desta forma, referidos artifícios 

que direcionam a oferta de produtos na internet, violam princípios basilares das 

relações de consumo, como a confiança, transparência e boa-fé objetiva.  

Inclusive, a pós eficácia das obrigações apresenta certa semelhança com os 

deveres acessórios da etapa pré-contratual, atentado ao fato de que nos contratos 

por meio eletrônico é inescusável que protejam-se os dados do consumidor, 

preservando-o da possibilidade da inclusão em bancos de dados sem que haja 

prévia autorização, inclusive através de cookies, estes já anteriormente 

mencionados, em decorrência do artigo 5°, inciso IV, da Lei n° 13.709/18 e artigo 43, 

§2° do CDC, in verbis: 

 

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às 
informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e 
de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas 
fontes. 
§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo 
deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada 
por ele. 

 

Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados traz rol normativo de proteção 

quanto às informações pessoais, priorizando o consentimento para utilização ou 

propagação do indivíduo exposto à rede. Neste sentido, Perlingieri (2008) explica  

que deve haver a transparência no uso destes dados, respondendo a 

questionamentos como “para quê e para quem”, sendo encarado como expressão 

da liberdade, autodeterminação, regulamentação e poder de vontade, para que 

possam ser melhores juízes de seus interesses. 

Ademais, seja a título gratuito ou oneroso, o fornecedor deverá abster-se de 

ceder tais informações a terceiros, seja em razão de celebração de contrato ou 

cadastro anterior, o denominado correto tratamento de dados, conforme fundamenta 

o artigo 5°, inciso X da Lei Geral de Proteção de Dados, que versa sobre acesso, 

reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento e 

armazenamento dos dados do usuário.  

Em harmonia ao exposto por Canto (2019, posição 2870), ao consumir 

conteúdo disponibilizado no meio virtual, o usuário não se dá conta que o acesso a 

sites de busca e o click de links acabam transmitindo informações a seu respeito. 

Até mesmo o navegador utilizado memoriza dados, como páginas frequentemente 
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visitadas, login e senhas de acesso e histórico de navegação, fato que individualiza 

as preferências pessoais e a publicidade que lhe será ofertada. 

Portanto, é necessário que o consumidor tenha plena consciência e 

consentimento quanto ao uso de seus dados e propagação de informações 

específicas a seu respeito, inclusive dos meios que são utilizados para coleta destes 

dados, tal como dispõe artigo 5°, inciso XVI da Lei n° 13.709/18. 

Santolim (2012) destaca que a criação de mecanismos específicos para a 

correção de erros na contratação eletrônica é uma das mais evidentes 

manifestações do princípio da confiança, sobretudo nos click agréments, aqui, os 

termos de uso e privacidade são aceitos à partir do clique do mouse. 

Porquanto, em conformidade com Canto (2019), no momento em que o 

consumidor desconhece sobre quais informações pessoais estão sendo 

armazenadas, ele sofre minoração ou derrogação da autonomia e liberdade 

pessoais, transfigurando-se em mera mercadoria no comércio eletrônico. 

 

 

4. DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR NAS REDES SOCIAIS 

 

4.1. A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR FRENTE À OFERTA E 

PUBLICIDADE INEXATAS OU COERCITIVAS DE PRODUTOS NAS REDES 

SOCIAIS 

 

Ao passo que as relações de consumo foram se adaptando e se 

transformando em razão da transição dos hábitos de compras do meio físico para o 

virtual, a forma de ofertar os produtos acompanhou tais transformações. As redes 

sociais tornaram-se métodos eficientes e dinâmicos para propagação de conteúdo e 

com grandes vantagens: atingem milhares de pessoas com a possibilidade de 

direcionamento ao público a quem o fornecedor deseja realmente atingir.  

Nesta acepção, segundo Carlos Alberto Bittar (1981), a publicidade é área de 

interesse do Direito devido a abundante abrangência que alcança e a série de 

valores que interfere e por que se alastra, sendo personagem das mais diversas 

vertentes.  

A expansão das referidas redes sociais tomou tamanha notoriedade que, em 

conformidade ao que leciona Martins (2015), a própria plataforma do Facebook 
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divulgou que, se esta rede social fosse um país, seria o terceiro maior do mundo em 

termos populacionais, sendo antecipada apenas pela China e Índia. 

Neste sentido, segundo o portal G1 (2020), no primeiro trimestre de 2020, 

foram aproximadamente 3 bilhões de pessoas acessando ao menos uma vez uma 

das plataformas do grupo (Facebook, Instagram, WhatsApp e/ou Messenger), com 

lucro estimado em 5 bilhões de dólares, dados que transparecem a relevância e 

ascensão de tais meios de comunicação. 

A oferta e publicidade expandiram-se de tal forma que, as principais 

plataformas já oferecem aos fornecedores formas mais eficazes para analisar como 

atingir seus potenciais clientes. Neste contexto, existem três relatórios de campanha 

fornecidos pelo Facebook: o relatório de Desempenho de Publicidade, que 

disponibiliza os mesmos resultados que o relatório de análise geral, só que permite 

controlar melhor os parâmetros do relatório, assim como exportar os dados para um 

ficheiro Excel ou CSV; o relatório de Demografia de Resposta, que fornece dados 

demográficos que permitem ver quem clicou no anúncio, o que faz com que seja 

fácil de ajustar o público-alvo, otimizar o texto ou perceber que tipo de público se 

interessa pelo anúncio, podendo a informação deste relatório ser exportada; e o 

relatório de Conversões por Tempo de Impressão que permite ver se as campanhas 

de crescimento de fãs estão a conseguir mais fãs através da própria campanha, ou 

por que e quando os fãs estão a aceder a página do Facebook. (CARTER; LEVY, 

2011). 

O florescimento das mídias sociais, de acordo com Ramalho (2012), 

especialmente o Facebook, atinge cada vez mais pessoas, utilizando-se das mais 

diversas estratégias de comunicação, tais como, perfis, anúncios, criação de grupos 

e fan pages, afunilando e lapidando cada vez mais o direcionamento da oferta. 

Nestas circunstâncias, a qual a condição física do negócio jurídico é 

dispensada ou ao menos mitigada, permite-se que os produtos sejam inseridos de 

forma sútil enquanto o usuário navega na rede, contando com alcance muito mais 

expressivo. De acordo com Simas e Júnior (2018), por permitirem interações eletivas 

e multifacetadas, as redes sociais são um meio propício para impulsionamento de 

marcas e popularização de serviços.  

As ofertas, essencialmente amparadas pelos anúncios publicitários, foram 

inicialmente fiscalizadas pelo CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária) e pelo Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Cabe 
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ressaltar que, previamente ao surgimento destes organismos autorregulamentares, a 

publicidade não era prevista no ordenamento jurídico, somente com o advento do 

Código de Defesa do Consumidor é que foram, de fato, regulamentadas as relações 

consumeristas. E somente mais tarde, com a popularização das redes sociais e 

disseminação da publicidade neste meio, é que foram criados dispositivos legais a 

fim de normatizar a relação entre consumidores e fornecedores no meio eletrônico, 

tais como a Lei Geral de Proteção de Dados e o Decreto Federal n° 13.853/19. 

Consoante ao que enfatiza Blochtein (2016, p. 33), os artigos 36 à 38 do 

Código de Defesa do Consumidor é que essencialmente regulamentam a 

publicidade no país, proibindo a publicidade enganosa e abusiva. Tal previsão legal 

não atenua a atuação do CONAR. Na realidade, o que se observa é a adoção de um 

sistema misto no Brasil, isto é, o CDC é o controle legal, enquanto o CONAR é o 

controle privado, sendo totalmente compatíveis entre si, tendo em vista que, a 

atividade desenvolvida por este último visa coibir eticamente os abusos que 

sobrevierem, enquanto aquele poderá determinar as sanções cabíveis.   

Da mesma forma, o Marco Civil da Internet, Lei 12.965/14, dialoga com tais 

dispositivos no sentido de disciplinar em seu artigo 2°, inciso V, o respeito a livre 

iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, assim como prevê 

aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de 

consumo realizadas na internet em decorrência de seu artigo 7°, inciso XIII. 

Ademais, a constatação da vulnerabilidade daquele que consome, sobretudo 

no meio virtual, ambiente ainda incógnito sob diversas perspectivas, traz consigo o 

reconhecimento do Princípio da Vulnerabilidade, assim estabelecido: 

 

O principio da vulnerabilidade é aquele que estabelece a presunção 
absoluta de fraqueza ou debilidade do consumidor no mercado de consumo, 
de modo a fundamentar a existência de normas de proteção e orientar sua 
aplicação na relação de consumo. Poderá, todavia, variar quanto ao modo 
como se apresenta em relação a cada consumidor, em face de suas 
características pessoais e suas condições econômicas, sociais ou 
intelectuais. (ZENDE; SOUZA, 2008, online) 

 

O reconhecimento da presunção de vulnerabilidade do consumidor é o 

princípio norteador da igualdade material entre os sujeitos do mercado de consumo 

(ALMEIDA, 2019, p. 341). A justificativa para tal reconhecimento, para Jorge 

Miranda é que: 
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Os direitos são os mesmos para todos; mas, como nem todos se acham em 
igualdade de condições para os exercer, é preciso que estas condições 
sejam criadas ou recriadas através da transformação da vida e das 
estruturas dentro das quais as pessoas se movem (...) mesmo quando a 
igualdade social se traduz na concessão de certos direitos ou até certas 
vantagens especificamente determinadas pessoas — as que se encontram 
em situações de inferioridade, de carência, de menor proteção — a 
diferenciação ou a discriminação (positiva) tem em vista alcançar a 
igualdade e tais direitos ou vantagens configuram-se como instrumentais no 
rumo para esses fins. (MIRANDA, 2004, p. 225) 

 

Em vista disso, a vulnerabilidade desdobra-se em três espécies, sendo 

presumida diante das pessoas físicas, previstas no artigo 2° do CDC, as quais são 

tidas como destinatárias finais dos produtos. 

Inicialmente, a primeira espécie apontada é a vulnerabilidade técnica, 

decorrente da ausência de conhecimentos técnicos específicos sobre o que está 

sendo realmente adquirido pelo consumidor e, em virtude disso, é ludibriado a 

respeito das características e usabilidade do produto. Sendo o fornecedor o detentor 

do monopólio dos meios de produção, pertence a ele a informação à respeito dos 

bens de consumo produzidos ou vendidos (ALMEIDA, 2019). No cenário da 

publicidade nas redes, o consumidor tem que confiar nas especificações técnicas 

informadas pelo fornecedor, que nem sempre estão completas ou são verídicas, já 

que não é possível ver o produto pessoalmente. 

Outra espécie percebida é a vulnerabilidade jurídica ou científica, a qual foi 

recentemente retificada, visto que, quando se trata de aspectos consumeristas, 

especialmente no meio virtual – o qual os contratos de adesão são costumeiros –, 

estão presentes também questões e condições de natureza contábil e econômica, 

não limitando-se apenas a particularidades intrínsecas do Direito. Os contratos de 

adesão, elaborados unilateralmente pelo fornecedor, minimizam o tempo gasto para 

efetivação do negócio jurídico, mas maximizam a vulnerabilidade daquele que 

compra. 

Também é possível nos deparamos com a vulnerabilidade fática ou 

socioeconômica, alicerçada na condição econômica. O consumidor crédulo, de 

origem desabastada, encantado pelas demasiadas vantagens oferecidas pelo 

experiente vendedor – ou no caso do comércio eletrônico, na beleza do anúncio –, 

compra não só o produto, mas, também, a imagem atrelada, ao meio virtual, são 

comercializados ilusões, necessidades irreais, estilos de vida.FILHO, 2019, p. 71). 
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Por derradeiro, há uma parcela doutrinária que defende a existência de mais 

um tipo de vulnerabilidade, a informacional, sendo esta descendente da influência 

cada vez mais presente dos meios disponíveis para persuasão do consumidor, 

sobretudo no meio virtual. Assim sendo, segundo destacado por Almeida (2019), a 

sociedade contemporânea, intitulada como sociedade de informação, coloca o 

consumidor em posição passiva e sem condições, a priori, de asseverar a 

veracidade dos dados, tornando-o suscetível aos apelos do marketing dos 

fornecedores. 

Ainda, na visão de Almeida (2019), a vulnerabilidade informacional deverá ser 

considerada modalidade autônoma de vulnerabilidade, quer seja derivada da 

vulnerabilidade fática, quer seja técnica, sendo indispensável o reconhecimento da 

sua relevância no mundo contemporâneo, cenário repleto de técnicas agressivas de 

ofertas manipuladas constantemente pelo fornecedor, que dispõe de todas as 

ferramentas cruciais para impulsionar e convencer o comprador. Na conjuntura do 

comércio eletrônico, alcança até mesmo aquele que está simplesmente conferindo 

suas redes sociais. 

O que se percebe, diante disso, é que o conceito de vulnerabilidade é diverso 

do de hipossuficiência. Todo consumidor é sempre vulnerável, característica 

inerente à própria condição de destinatário final do produto ou serviço, mas nem 

sempre será hipossuficiente (TARTUCE, 2016, p. 42). 

Embora ambos os institutos façam alusão à fragilidade do consumidor, a 

vulnerabilidade diz respeito ao Direito Material, valendo-se de presunção absoluta; 

enquanto a hipossuficiência é fenômeno de Direito Processual, sendo passível, 

portanto, de presunção relativa, situação em que deverá ser demonstrada a 

fraqueza consumerista no caso concreto (ALMEIDA, 2019, p. 69). Nessa acepção, 

Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin (2010) lecionam que, a vulnerabilidade 

é traço universal de todos os consumidores, independente se ricos ou pobres, 

ingênuos ou espertos, não fará distinção; ao passo que a hipossuficiência é restrita a 

alguns, mesmo que à uma coletividade, não atinge qualquer consumidor, sendo 

legitimados tratamentos díspares, mas que harmonizam a relação como, por 

exemplo, a previsão de inversão do ônus probatório com respaldo no artigo 6°, 

inciso VIII, do CDC. 

De maneira ainda mais acentuada, é reconhecido doutrinariamente e no 

campo jurisprudencial a hipervulnerabilidade, em decorrência do alto nível de 
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fragilidade apresentada por certos grupos em detrimento dos demais consumidores 

em geral – como é o caso dos consumidores personificados nas gestantes, nas 

crianças, nos idosos, nos enfermos, nos portadores de necessidades especiais e 

nos analfabetos, por exemplo (ALMEIDA, 2019, p. 347). 

As crianças, exemplificativamente, estão cada vez mais inseridas e expostas 

ao meio virtual. Pensando nisso, o legislador chamou atenção para tal aspecto não 

só através do Estatuto da Criança e do Adolescente – amplamente reconhecido pela 

proteção integral deste vulnerável grupo –, mas num quadro mais atual de 

disseminação desenfreada de dados. Conjeturou no artigo 14 da Lei Geral de 

Proteção de Dados à respeito do tratamento de dados pessoais de crianças e de 

adolescentes que estão também sujeitas a publicidade, de modo que a publicidade 

voltada ao público infantil merece atenção especial, já que como a maturidade 

intelectual ainda está em desenvolvimento, há deficiência de julgamento. 

 Ainda, de acordo com Miragem (2014), este tipo de publicidade é 

considerada abusiva em razão de aproveitar-se indevidamente do fator etário,  

desrespeitando  valores éticos socialmente aceitos. 

Isto posto, nos encontramos desafiados a saber quais serão os próximos 

passos do novo contexto social em torno do consumo que está se formando em uma 

sociedade demasiadamente individualizada, não identificada fisicamente. Nas 

palavras de Blochtein (2019, p. 41), o novo mercado organizado se coloca diante de, 

literalmente, uma rede de consumidores que são invisíveis, permeados pelo 

individualismo.  

Para sedimentar tal intento, o mercado extrai das redes as preferências e 

ambições, moldando identidades de marcas de acordo com os interesses de 

produção. Segundo Zygmunt Bauman (2008, p. 187), mais complexo e tormentoso 

que encontrar uma identidade, é mantê-la e protegê-la do meio. As comercializações 

têm justamente esse revés: formar e aprisionar. 

A intensa troca de informações por intermédio das redes sociais suscita em 

novos modos de consumir, e o dinamismo social decorrente desta relação faz com 

que sejam promulgados dispositivos legais a fim de reger tais aspectos. 

Nesta conjuntura, recentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados, 

percebendo tal dinamismo social no ambiente virtual e visando proteger os dados 

dos consumidores inseridos nesta nova roupagem das lojas – agora virtuais, com 

outdoors que foram substituídos pelos anúncios patrocinados, exige dos 
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empresários uma estruturação para tratamento de dados que seja realmente eficaz, 

inibindo o compartilhamento de informações pessoais, por exemplo. Indica-se, 

portanto, que a legislação em referência confere primazia à autonomia privada, na 

medida em que concretiza a privacidade como um direito à “autodeterminação 

informativa” (SILVA; MELO, 2019, p. 354-377). 

Tal legislação capta, essencialmente, a proteção que o CDC promove ao 

consumidor, aliada à regulamentação que o Decreto Federal n° 7.962/13 quer 

proporcionar ao comércio eletrônico. Contudo, seu principal proveito é a proteção 

dos dados, sujeitando os detentores dos dados, muitas vezes fornecedores, à 

advertências, multas simples ou diárias, podendo perfazer o montante de até 

cinquenta milhões de reais, conforme dispõe seu artigo 52. 

Por fim, a postura do consumidor perante a coerção exercida pelo fornecedor 

– sobretudo nas ofertas de produto no meio virtual – é brilhantemente delineada por 

Comparato (1974, p. 97) explicando que o consumidor torna-se refém de sua 

suscetibilidade emocional em razão de uma publicidade obsessora e obsidional. 

Desta forma, compra um objeto, não porque anseia qualidade, mas porque a marca 

evoca todo um reino de fantasia ou devaneio de atração irresistível. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Em vista do vultoso desenvolvimento do ambiente virtual e, 

consequentemente, das novas formas de comunicação e publicidade por meio das 

redes sociais, é possível perceber as alterações no que concerne às relações 

consumeristas. A utilização das redes sociais como instrumento de propagação de 

conteúdo e de dados no âmbito do comércio eletrônico torna o usuário vulnerável. 

Diante disso, o Direito, especialmente as áreas que regulamentam o comércio 

eletrônico e a publicidade inserida neste meio, deve se integrar às novas 

perspectivas trazidas diante dessa nova forma de concretizar negócios jurídicos, 

agora online. 

Neste sentido, durante a realização de pesquisa tanto jurisprudencial, como 

doutrinária, constata-se que vêm sendo concebidos diversos dispositivos legais a fim 

de amparar essa nova roupagem advinda  da renovação da forma de consumir, tais 

como o advento do Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados e 
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Decreto Federal n° 7.962/13, que respaldam o consumidor, demonstrando que, de 

fato, assim como tradicionalmente ocorre, o Direito se amolda às transformações 

sociais, de modo que, este conjunto expressivo de leis, igualmente solidifica o 

entendimento da necessidade de complementação constante da norma, tendo em 

vista a velocidade com que as redes sociais desenvolvem-se, sendo impraticável o 

completo exaurimento do tema no presente trabalho. 

Destarte, o estudo realizado destinou-se essencialmente à apreciação dos 

elementos que tornam o consumidor sujeito vulnerável no comércio eletrônico, em 

vista da publicidade desenfreada nas redes sociais, necessitando de contínuo 

aprimoramento jurídico para que, assim, acompanhe as transformações sociais. 
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