


COMÉRCIO ELETRÔNICO

O PROCON-DF incentiva consumidores a aderirem à recomendação 
#ficaemcasa como o melhor meio de frear os efeitos da pandemia do 
COVID-19.
Para atender a essa medida, não é necessário realizar um grande 
volume de estoques de produtos. As compras podem ser realizadas 
preservando a saúde de todos. É possível que o consumidor adquira 
bens e serviços pela internet!
Para facilitar a vida do consumidor, o Procon-DF reuniu algumas 
orientações para garantir uma compra mais segura.
Consumidor, evite sair de casa! 
Há inúmeros benefícios garantidos pelo Código de Defesa do 
Consumidor para compras pela Internet!

1) Desistência do produto (Cancelamento)

As compras feitas pela internet podem ser canceladas no prazo de 7 dias 
a contar de seu recebimento! É o chamado direito de arrependimento. 
Os sete dias são contados a partir do momento do recebimento da 
encomenda ou da entrega do produto ao consumidor! Ou seja, ainda 
que o produto demore, por exemplo, 15 dias depois do pagamento para 
ser entregue, os sete dias somente serão contados a partir da entrega (e 
não da compra). 



Não há necessidade de manter um produto que não gostou!

O prazo de 7 dias é garantido para possibilitar que o consumidor analise 
se quer ficar ou não com a roupa adquirida, se o utensílio de cozinha 
realmente atende o que queria, se a voltagem de um aparelho não é 
adequada ou se simplesmente se arrependeu da compra! 

2) Formas de pagamentos

Os fornecedores devem colocar no site as formas de pagamento que 
aceitam, por exemplo:

a) boleto bancário,
b) cartão de crédito à vista,
c) cartão de crédito dividido em parcelas,
d) transferência bancária, entre outros.  
 
Se o pagamento foi no cartão de crédito e houver desistência, a 
transação não deve ser lançada na fatura. 

Se o direito de arrependimento ocorreu dentro do prazo e o pagamento 
já tiver sido lançado na conta do consumidor (ou seja, se o dinheiro 
já saiu da conta do consumidor), o fornecedor deverá devolver o valor 
pago, além de qualquer outra despesa, como o frete, por exemplo.  

3) Atenção! Evite fraudes!

Para evitar fraudes ou compras inseguras, é recomendável que o 
consumidor fique atendo às informações do produto ou do serviço e 
informe-se sobre o fornecedor.

Assim, recomenda-se que o consumidor, antes de realizar sua compra, 
analise no site os requisitos do Decreto Federal nº 7.962/13:



• Se o atendimento virtual está sendo facilitado, 
• Se existe o telefone de atendimento ao consumidor – SAC, 
• Se a empresa reconhece o direito de arrependimento da compra 
(previsto em lei),
• Se o nome da empresa e o número de inscrição do fornecedor 
(famoso CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) são visíveis no 
site, 
• Se há indicação de endereço físico e eletrônico, caso seja 
necessário localizar a empresa.
Após essa primeira verificação, recomenda-se que o consumidor:
• Consulte o CNPJ no site da Receita Federal,
• Verifique se o objeto social do CNPJ é a comercialização do 
produto ou serviço que você tem interesse, por exemplo, se você 
está comprando um celular, o objeto social da empresa não deve ser 
manipulação e formulação química,
• Verifique a data da abertura do CNPJ e desconfie se a data 
for muito recente caso você esteja comprando algo com preço muito 
barato,
• Verifique se o endereço do registrado no CNPJ confere com o 
divulgado no sítio do fornecedor,
• Confira se o endereço do registro do CNPJ é identificável por 
aplicativos de localização,
• Tenha cuidado com anúncios de produtos divulgados em 
redes sociais, às vezes eles se assemelham a propagandas de redes de 
fornecedores confiáveis, mas podem ser sítios falsos,
• Verifique a certificação do site do fornecedor clicando no 
pequeno cadeado ao lado do endereço eletrônico do site, abrirá um 
pop-up, procure o link “certificado” e acesse-o, aparecerá o verdadeiro 
endereço do síte registrado, a autoridade certificadora e o prazo de 
validade do certificado, confira tudo,
• Verifique se o pagamento será realizado realmente ao 
fornecedor com quem você acredita estar contratando, por exemplo, 
se o boleto foi emitido em favor de uma pessoa física,
• Se utilizar boleto, verifique se o número dele confere com a 
leitura numérica que a máquina faz do código de barras,



• O consumidor sempre deve exigir a nota fiscal,
• Acesse o site da Secretaria da Fazenda do Estado e verifique a 
nota fiscal pelo número da Chave de Acesso, compare os valores do 
bem e serviços acessórios como seguros ou frete,
• Confira se o fornecedor não estipula prazo de entrega ou não 
cumpra com o prazo estabelecido, o que seria prática abusiva.

Dica importante! Caso você veja uma oferta de um produto com certo 
preço, ao selecioná-lo, verifique se o valor continua o mesmo.

4) Você sabe o que está comprando?

É importante conferir as caraterísticas e as recomendações de uso, 
riscos e segurança do produto ou serviço.

O CDC não proíbe o comércio de produtos perigosos, desde que sejam 
relacionados com seu uso e características. Isso é fácil de visualizar 
com a compra de uma faca de cozinha, por exemplo. Claro que esse 
utensílio de cozinha é perigoso (e deve ser mantido fora do alcance de 
crianças) mas, para ser útil, não pode perder sua função de cortar. 
Para evitar acidentes, é preciso conferir as características e as 
recomendações de uso, riscos e segurança do produto ou serviço. Isso 
vale tanto para as facas de cozinha como para outros produtos!

5) Na hora de pagar! 

Fique atento ao preço! O consumidor não pode ser surpreendido com 
despesas fictícias e inesperadas!

Isso não quer dizer que o fornecedor não possa cobrar taxa de entrega 
ou de envio pelos correios. No entanto, o preço do produto e de 
qualquer outra despesa (como entrega ou envio pelos correios) devem 
ser bem discriminados e serem visíveis para o consumidor no momento 
da compra! 



Quando o consumidor adquire produto pelo sítio eletrônico do 
estabelecimento comercial e ele se compromete a ir buscá-lo no 
estabelecimento físico do fornecedor, não é devida a cobrança de 
frete. Somente seria devido o frete se o consumidor retirasse o bem em 
estabelecimento diverso do estabelecimento detentor do sítio onde foi 
realizada a compra. Lei Distrital nº 6.514, de 28 de fevereiro de 2020.

Também é importante deixar disponíveis as formas de pagamento, 
a quantidade de produtos ou serviços e se há alguma restrição para 
efetuar a compra.

O fornecedor deve informar claramente as formas de pagamento, a 
quantidade de produtos disponíveis e eventuais restrições para efetuar 
a compra. Restrições como: “oferta somente válida para região sudeste”, 
devem ser destacadas no mesmo campo visual do produto, não sendo 
correto informar a limitação de oferta apenas em outra página ou no 
momento de fechar o pedido.

6) Será que vou receber o produto?

Consumidor, fique atento! Antes de realizar a compra verifique se o 
fornecedor realiza a entrega no local em que você se encontra. 
 

7)  Já viu aquela mensagem “sua compra foi efetivada 
com sucesso”? É obrigação do fornecedor confirmar 
imediatamente o recebimento ou aceitação da compra 
realizada.

Logo após a compra se efetivar, o fornecedor deve disponibilizar as 
informações da compra para o consumidor. Atenção consumidor! 
Não apague o e-mail ou mensagem que comprove sua compra! Essa 
informação pode ser útil:



a) para facilitar a eventual cobrança de entrega, 
b) para a necessidade de comprovação da compra, ou 
c) para exercer o direito de arrependimento (o consumidor tem 
direito de desistir da compra em até 7 dias ou pelo prazo superior 
oferecido pelo fornecedor).

8) Quero tirar dúvidas com o fornecedor, como faço? 

É dever do fornecedor colocar e disponibilizar no site meios para o 
consumidor apresentar suas dúvidas, reclamações, suspensão ou até 
mesmo o cancelamento do contrato, sendo o prazo de 05 (cinco) dias 
para resposta.

9) O fornecedor está pedindo muitas informações. 
Isso está correto?

Fique atento aos dados fornecidos! 
É dever do fornecedor garantir a segurança do pagamento e proteção 



aos dados do consumidor! O fornecedor não deve exigir dados 
excessivos que ultrapassem os necessários para realizar a compra. 
Requisições como número do CPF, e-mail, dados do cartão, endereço 
do consumidor e outros, podem ser exigíveis desde que atendam uma 
finalidade clara, permitindo o cumprimento das obrigações contratuais. 

10) Você sabia que existem sites que várias pessoas 
vendem e compram?

No caso de compras por meio de sites em que pessoas ofertam e 
compram entre si, o site é o detentor das informações apresentadas 
ao consumidor, e, por isso, ele também é responsável junto com 
o vendedor em caso de dano ao consumidor. Por exemplo, caso o 
consumidor compre em sítio de mercado eletrônico confiando na 
avaliação de reputação do vendedor, e, depois de realizada a compra, 
o bem não for entregue devidamente, o sítio também responde pelo 
dano ao consumidor. 

11) Experimente primeiro e só pague se gostar. Isso 
pode?

Ofertas do tipo: “Experimente um mês grátis para depois contratar”.
Havendo oferta de serviços com prazo inicial de avaliação gratuito, não 
pode o fornecedor prorrogar o contrato sem o consentimento expresso 
do consumidor. O fornecedor deve entrar em contato com o consumidor 
para confirmar se há interesse em contratar. Do mesmo modo, qualquer 
contrato de longo prazo, seja serviço ou fornecimento de bens, não pode 
ocorrer a renovação automática sem o consentimento do consumidor.  
Lei Distrital nº 6.075/18. Exemplo são os sites que oferecem músicas ou 
revistas gratuitas por um período antes de contratação definitiva. 



12)  Exija! Nota fiscal é direito do consumidor, 
especialmente para exercer a garantia legal! 

Exija a Nota Fiscal também nas compras com serviço de entrega 
(delivery).  O fornecedor tem a obrigação de enviá-la, ainda que não 
seja requerida pelo consumidor. O fornecedor não pode cobrar a mais 
qualquer tipo de taxa ou valor pecuniário referente a emissão da nota 
fiscal. Lei Distrital nº 6.398/2019. 
Caso o fornecedor seja um MEI, microempreendedor individual, 
em regra, ele não emite nota fiscal. Exija comprovante que detalhe a 
operação, como uma fatura. A não emissão de qualquer comprovante 
pode dificultar o exercício do direito de garantia, o que se enquadraria 
como abusiva pelo inciso I do art. 51 do CDC:
São nulas as cláusulas contratuais que “impossibilitem, exonerem ou 
atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer 
natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou 
disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e 
o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em 
situações justificáveis.”

Fique em casa!

O período de quarentena vai passar, mas o comércio não precisa 
parar! Veja com outros olhos! A utilização do comércio eletrônico não 
só promove a saúde pessoal, dos familiares e da coletividade, mas 
também pode ser considerada como meio confortável e prático para 
adquirir os produtos desejados!

Vamos aproveitar, com atenção aos direitos do consumidor, as 
utilidades e benefícios do comércio eletrônico! #ficaemcasa




