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Sumário: Introdução. 1. As relações consumeristas no e-commerce. 2. A 
vulnerabilidade do consumidor no e-commerce. 3. A tutela especial do 
consumidor intelectualmente vulnerável no e-commerce. – Conclusão. – 
Referências bibliográficas. 

 

Resumo: Trata-se de pesquisa que resultou artigo de opinião, que 
investigou os tipos danos que podem ser causados pela vulnerabilidade 
intelectual do consumidor no contexto do e-commerce. Formulada a 
hipótese de que o consumidor, em regra, que não possui capacidade 
intelectual para se atendar as especificidades do comércio eletrônico, 
carecendo de discernimento para evitar e se proteger de eventuais 
fraudes, estando exposto a prejuízos de ordem moral e patrimonial, 
carecendo de tutela estatal. Para isso, analisou-se a relações de consumo 
no contexto do e-commerce, os tipos de vulnerabilidade que afetam o 
consumidor, os possíveis danos decorrentes da vulnerabilidade 
intelectual. Na metodologia, a pesquisa realizou revisão bibliográfica e 
análise dos documentos legislativos para, dedutivamente, conceber os 
riscos decorrentes dessa relação caracterizada pela vulnerabilidade 
intelectual. Ao final, conclui-se que a situação de vulnerabilidade 
intelectual os consumidores, podem dar causa a danos de ordem 
patrimonial e moral. 

Palavras-chave: Vulnerabilidade intelectual, E-commerce, Proteção 
estatal. 

 

Abstract: This is a survey that resulted in an opinion article, which 
investigated the types of damage that can be caused by the intellectual 
vulnerability of the consumer in the context of e-commerce. Formulated the 
hypothesis that the consumer, as a rule, that does not possess intellectual 
capacity to attend the specificities of the electronic commerce, lacking 
discernment to avoid and to protect itself of eventual frauds, being exposed 
to damages of moral and patrimonial order, lacking state guardianship. For 
this, we analyzed consumer relations in the context of e-commerce, the types 
of vulnerability that affect the consumer, the possible damages resulting 
from intellectual vulnerability. In the methodology, the research carried out 
a bibliographical review and analysis of the legislative documents in order 
to, deductively, conceive the risks resulting from this relationship 
characterized by intellectual vulnerability. In the end, it is concluded that 
the situation of intellectual vulnerability consumers may cause damage to 
property and morals. 

Keywords: Intellectual vulnerability, E-commerce, State protection. 

 

Resumen: Esta es una investigación que dio lugar a un artículo de opinión, 
en el que se investigaron los tipos de daños que puede causar la 
vulnerabilidad intelectual del consumidor en el contexto del comercio 
electrónico. Se formuló la hipótesis de que el consumidor, por regla 
general, que no tiene la capacidad intelectual para responder a las 
especificidades del comercio electrónico, carece de discernimiento para 
evitar y protegerse de eventuales fraudes, quedando expuesto a daños 
morales y patrimoniales, al carecer de tutela estatal. Para ello, analizamos 
las relaciones de consumo en el contexto del comercio electrónico, los 
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tipos de vulnerabilidad que afectan al consumidor, los posibles daños 
derivados de la vulnerabilidad intelectual. En la metodología, la 
investigación realizó un examen bibliográfico y un análisis de los 
documentos legislativos a fin de concebir deductivamente los riesgos 
resultantes de esta relación caracterizada por la vulnerabilidad 
intelectual. Al final, se concluye que la situación de vulnerabilidad 
intelectual de los consumidores puede causar daños a la propiedad y a la 
moral. 

Palabras clave: Vulnerabilidad intelectual, Comercio electrónico, 
Protección estatal. 

 

 

 

 

Introdução. 

 Trata-se de pesquisa que enseja a produção de um artigo de opinião, expondo uma 
tese opinativa sobre os prejuízos causados pela vulnerabilidade intelectual do 
consumidor no e-commerce. 

Partindo da premissa que a relação jurídica consumerista é marcada pela 
vulnerabilidade, sendo este um traço universal dos consumidores. Também, parte-
se da premissa de que, além das quatro espécies de vulnerabilidades mais comuns, 
quais sejam: (i) técnica; (ii) fática; (iii) jurídica; e (iv) informacional, estas 
reconhecidas por parte da doutrina jurídica brasileira, a relação consumerista 
realizada pelo e-commerce apresenta uma nova espécie: a intelectual. 

Sendo assim, a problemática do trabalho, reside na constatação de que nas 
relações de consumo estabelecidas pela internet no denominado e-commerce, a 
vulnerabilidade do consumidor é agravada pela circunstância do consumidor estar 
contratando com uma parte sem o auxílio direto de um ser humano e sem o contato 
direto com o produto.  

Embora explore como pressupostos, essa pesquisa não dissertou sobre os 
elementos configuradores da relação jurídica consumerista, já partindo da 
compreensão de que o e-commerce é uma relação de consumo. Isso decorre do 
emprego de uma metodologia que delimita o mais precisamente possível o corte 
metodológico e o objeto efetivo de análise. 

Por sua vez, o objetivo deste estudo é analisar os danos causados pela 
vulnerabilidade intelectual, no que se refere às operações realizadas no e-commerce. 
Desse contexto surge o problema desta pesquisa: Quais riscos decorrem da 
vulnerabilidade intelectual do consumidor no contexto do comércio eletrônico? 

A hipótese é que o consumidor, em regra, que não possui capacidade intelectual 
para se atendar as especificidades do comércio eletrônico, carecendo de 
discernimento para evitar e se proteger de eventuais fraudes, estando exposto a 
prejuízos de ordem moral e patrimonial. 

Logo, o corte metodológico traçado se restringe a análise da matéria às relações 
de consumo no contexto do comércio eletrônico de produtos e serviços, para que se 
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pudesse traçar uma tese específica que não fosse prejudicada pelas peculiaridades 
de outras relações consumeristas, nas quais o consumidor é caracterizado pela 
hipossuficiência intelectual. 

A pesquisa adotou a metodologia de revisão de parte da literatura jurídica 
sobre a vulnerabilidade intelectual no contexto da relação de consumo, bem como 
analise de lege ferenda, observando quais são os possíveis danos que podem advir 
dessa vulnerabilidade.  

Nesse sentido, utiliza-se de uma abordagem de caráter qualiquantitativa da 
revisão da literatura jurídica, no intuito de aprofundar os conceitos e teorias de 
direito material, no que concerne especificamente a essa matéria. O método 
utilizado é o dedutivo, buscando estabelecer referências gerais, para referências 
singulares, para a elaboração de uma conclusão de cunho genérico. 

Espera-se que com a opinião aqui exposta seja possível demonstrar a 
existência de danos decorrentes da hipossuficiência intelectual, com o intuito de 
fomentar a proteção do consumidor e contribuir com a pesquisa científica em 
âmbito nacional. 

 

1.  As relações consumeristas no e-commerce. 

Em consequência do desenvolvimento eletrônico mundial e ante a facilidade 
decorrente desse meio, a contratação por meio do comércio eletrônico está cada vez 
mais presente na rotina das pessoas devido à celeridade, agilidade e conforto dessa 
forma de aquisição de bens e serviços. Assim, o comércio convencional, mediante o 
uso da tecnologia, expandiu seus negócios, dando origem a uma nova forma de 
relação comercial (SALIB, 2014, p. 55 e ss.). 

Apesar da tecnologia inerente a essa modalidade de contrato, fato é que ele 
apresenta uma série de fragilidades, que vão desde problemas com produtos até ao 
frete, passando pelo pagamento e pelas dificuldades pessoais de interpretação dos 
sites pelo consumidor. Daí a necessidade de analisar as garantias do consumidor 
derivadas da boa-fé e a necessidade de proteção da parte adquirente vulnerável, de 
forma a se reduzir a desigualdade técnica nessa relação. Enfim, trata-se de analisar 
medidas que possibilitem do equilíbrio da sinalagmaticidade entre o fornecedor e o 
adquirente final do produto de e-commerce. 

Salib (2014, p. 35 e ss.) conceitua a relação jurídica de consumo como um 
contrato firmado entre consumidor e fornecedor com o intuito de se adquirir ou 
utilizar determinado produto ou uma prestação de serviço, sendo o consumidor o 
destinatário final. 

O comércio eletrônico é uma extensão do comércio convencional, realizado à 
distância e valendo-se de meios tecnológicos (TEIXEIRA, 2015, p. 27 e ss.). Essa 
modalidade de contrato, realizada pelo meio eletrônico, perfaz-se à distância e se 
vale da internet como ferramenta principal. A contratação poderá ocorrer mediante 
a oferta, imediatamente, ou realizada entre ausentes, de forma mediata. Daí que, 
quanto à formação do contrato, a sistemática é semelhante àquela dos arts. 427 e 
428 do Código Civil. 
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Como em todo contrato, a aquisição do produto via e-commerce deve ocorrer 
mediante acordo de vontades entre as partes. A partir disso, esses contratos podem 
ser como intersistêmicos, interpessoais e interativos (SALIB, 2014, p. 35 e ss.): 

• Intersistêmicos: quando a ação da pessoa (natural ou jurídica) é dispensada, 
sendo a vontade das partes expressa via meio eletrônico, através de um 
sistema único, geralmente ocorrendo entre sistemas de aplicativos 
previamente programados; 

• Interpessoais: são aqueles em que sempre existirá a presença da pessoa, 
sendo geralmente aquelas transações que ocorrem por videoconferências, 
e-mails, chats, entre outros meios, ou seja, a comunicação entre as partes 
sempre ocorrerá de forma eletrônica; logo, a vontade das partes pode sofrer 
algum tipo de alteração. Essa modalidade de contrato se subdivide em: 

o contratos eletrônicos interpessoais simultâneos: equiparado aos 
contratos realizados entre presentes, ou seja, ocorre de forma online; 
e  

o contratos eletrônicos interpessoais não simultâneos: são similares aos 
contratos entre ausentes, pois ocorrem dentro de um período de 
tempo maior;  

• Interativos: são os realizados entre uma pessoa e um sistema informacional, 
por meio de aplicativo que é previamente programado, sendo as cláusulas 
contratuais pré-estabelecidas, como, por exemplo, compras em algum 
website. 

Os contratos celebrados por meio eletrônico, seguem regras superiores 
peculiares, além daquelas tradicionais. Segundo Ventura (2010, p. 18 e ss.), são as 
seguintes: 

• Identificação: pressupõe como requisito de validade a devida identificação 
das partes contratantes;  

• Autenticação: diz respeito à confirmação, realizada por meios competentes, 
da identificação das partes;  

• Impedimento de rejeição: é a impossibilidade de as partes alegarem a 
invalidade do contrato simplesmente por ter sido realizado de forma 
eletrônica;  

• Verificação: refere-se ao armazenamento dos contratos para acesso e uma 
eventual auditoria e controle; e  

• Privacidade: garantia de que as partes não tenham seus dados violados. 

Os contratos eletrônicos estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, 
em virtude da existência de um consumidor e de uma relação de consumo. De forma 
a se complementar a legislação, foi instituído o Decreto nº. 7.962/2013 para 
regulamentar os requisitos para a criação de um site comercial. Entretanto, observa-
se um grande déficit no que diz respeito à regulamentação e legislação concernente 
aos contratos eletrônicos, ocasionando por vezes uma insegurança sobre as relações 
advindas pelos meios eletrônicos. 
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Pois bem. Com o advento da internet como espaço possível para a aquisição de 
produtos e serviços, o comércio eletrônico prosperou exponencialmente. Só para se 
ter uma ideia, segundo o portal de notícias Terra (PESQUISA, 2019), a PayPal e a 
BigData Corp realizaram o estudo “Perfil do E-commerce Brasileiro”, que constatou 
os seguintes níveis de crescimento do comércio eletrônico nos últimos anos:  

 

Ano Índice de 
crescimento 

2016 9,23% 

2017 12,50% 

2018 37,59% 

 

Em 2019, segundo a Fecomercio-SP, o crescimento foi, em média, de 12%. A 
mesma entidade estimava um crescimento entre 12% e 18% para o ano de 2020 
(APÓS, 2019).  

Mas, apesar da pandemia de Covid-19, o aumento do comércio eletrônico no 
primeiro semestre de 2020 chegou a índices próximos a 50% (COM ALTA, 2020).  

Pesquisa realizada em parceria entre Ebit/Nielsen e Elo revelou o seguinte 
gráfico comparativo de aumento de relações e-commerce nos primeiros semestres 
dos últimos anos (COM ALTA, 2020): 

 

Divulgação: Consumidor Moderno (COM ALTA, 2020). 
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Entretanto, constata-se que essa modalidade de negociação agravou, nos 
últimos anos, a vulnerabilidade do consumidor, a qual decorre de falhas e de lacunas 
que necessitam de correção. 

O contrato firmado eletronicamente é baseado numa relação de confiança 
entre o consumidor e o fornecedor, pois o primeiro, ao efetuar a compra, confia, que 
o segundo, o fornecedor, irá realizar a entrega. Nessa relação, milita em favor do 
fornecedor uma presunção de superioridade contratual em relação ao consumidor, 
pois o consumidor se sujeita demais aos riscos de danos materiais e morais 
(CABRAL, 2016, p. 221 e ss.). 

A base do contrato é a boa-fé, pela qual se espera que o contratante, em curso 
da Nas relações de consumo celebradas por meio eletrônico, tem-se uma 
vulnerabilidade especial do consumidor, sendo necessária uma proteção mais 
efetiva, haja vista a maior utilização desse meio no cotidiano. execução da prestação 
contratada, seja leal e cumpra aquilo que foi pré-estabelecido entre as partes, de 
forma a se obter e satisfazer a confiança e a expectativa exprimidas na celebração 
da contratação efetuada. No e-commerce, a cláusula geral de boa-fé (art. 422 do 
Código Civil) é primordial ante a ausência de legislação específica que regulamente 
o cumprimento da lealdade demandada pelo comércio eletrônico, uma vez que as 
partes desse contrato nem chegam a se encontrar. 

Há a necessidade de proteção contra a imposição de cláusulas abusivas nos 
contratos de adesão (cláusulas contratuais são pré-estabelecidas unilateralmente), 
pois elas também geram uma grande fragilidade no e-commerce. 

As cláusulas abusivas estão previstas nos artigos 51 ao 54 do CDC e são nulas 
de pleno direito, pois violam diversos princípios inerentes aos contratos, como a 
boa-fé e transparência (CABRAL, 2016, p. 221 e ss.). Logo, deve-se reprimir esses 
abusos de forma a não ocorrer ônus exagerados a nenhuma das partes. 

Além disso, uma das grandes fragilidades decorrentes desse tipo de 
contratação é a dificuldade na interpretação e acesso dos sites. O art. 4º do Código 
de Defesa do Consumidor prescreve a obrigatoriedade de transparência, pela qual o 
consumidor deve, de forma livre, exprimir sua vontade ao ingressar em um site. 
Através desse princípio, tem-se que as informações constantes nos sites dos 
fornecedores devem ser claras, precisas, de forma a se evitar as publicidades 
abusivas intrusas ou ocultas (CANTO, 2015, p. 78 e ss.). 

Essa fragilidade decorre da dificuldade do uso da tecnologia, sendo um dever 
dos websites detectar as dificuldades de acesso e solucioná-las, de forma a fornecer 
um site que funcione bem e garanta ao consumidor uma boa experiência e satisfação, 
de modo que não fiquem perdidos em suas compras.  

Além disso, o consumidor, em decorrência da insegura e incerteza geradas pela 
ausência de contato próximo ao fornecedor, mantém-se em um nível de 
desconfiança relativa à essa modalidade de comércio, pois é possível que o 
fornecedor se valha de artifícios que causam ao consumidor dificuldades de acesso 
a informações, quando não as omite, quanto ao seu endereço físico, seu CNPJ ou seu 
CPF (CANTO, 2015, p. 95 e ss).  
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Nesse caso, sendo a confiança um elemento fundamental para esse tipo de 
comércio, faz-se necessário tutelar de forma mais eficiente a parte mais vulnerável 
na relação jurídica firmada. 

 

2.  A vulnerabilidade do consumidor no e-commerce.  

A tutela dos vulneráveis se justifica pela existência de uma parte frágil nas relações 
jurídicas. O termo vulnerabilidade advém da palavra latina vulnus, que significa 
machucado, frágil (MARQUES, 2016, p. 251 e ss.). Logo entende-se como sendo 
aquele que se fere facilmente (SCHMITT, 2014, p. 207 e ss.). 

A proteção do vulnerável decorre do favor debitoris ou favor debilis ou favor 
deboli, o qual pode ser assim caracterizado (SILVESTRE, 2020, p. 8): 

Embora originalmente concebido para a proteção da parte devedora, a abrangência do 
princípio desde o medievo tem sido sobre qualquer das partes que se encontre em 
situação de vulnerabilidade.  (Por esse motivo, deixou de ser debitoris para ser debilis 
ou deboli). A causa favorabilis do favor debitoris é a proteção da parte débil de uma 
obrigação. Entenda-se por contratante débil aquele que se encontra em uma posição de 
fragilidade, vulnerabilidade, cuja suportabilidade ultrapassa os padrões do bonus pater 
familiæ (“homem médio”). A vulnerabilidade (causa favorabilis) decorre da vis fatale cui 
resisti non potest (força à qual não se pode resistir), que independente da vontade do 
sujeito e que é imprevisível. 

O entendimento da vulnerabilidade do consumidor se iniciou no século XX, 
surgindo contra práticas entendidas como abusos e realizadas pelo mercado de 
consumo, que colocava os consumidores em situação de desequilíbrio na relação 
contratual. Diante disso, surgiu necessidade de intervenção estatal nas relações de 
consumo (CANTO, 2015, p. 103 e ss). 

O termo vulnerabilidade tem um amplo significado no que diz respeito à sua 
aplicação nas relações consumeristas e no âmbito do comércio eletrônico é visto que 
o consumidor é desprotegido, haja vista que essa modalidade de contratação gera 
uma relação desigual, pois o consumidor, por vezes, não conhece o fornecedor. Isto 
é capaz de gerar uma insegurança jurídica, ocasionando por vezes, a impossibilidade 
de citação em ação judicial, por exemplo (MORAES, 2009, p. 13 e ss.). Nas 
contratações realizadas pela internet, a vulnerabilidade do consumidor é agravada, 
pois essa modalidade de contrato oportuniza a contratação em massa, além de o 
consumidor enfrentar dificuldades relativas a vício ou defeito do produto diante 
distância entre o fornecedor e o consumidor, quando o fornecedor estiver localizado 
em local remoto (CANTO, 2015, p. 103 e ss).  

Cumpre salientar que há uma distinção entre vulnerabilidade e 
hipossuficiência, ambas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 

A vulnerabilidade do consumidor é reconhecida pelo inciso I do art. 4º da Lei 
nº. 8.078/1990. Moraes (2009, p. 13 e ss.) define vulnerabilidade como sendo a 
qualidade ou condição inerente ao sujeito mais fraco na relação de consumo, 
decorrendo esse conceito do ideal de igualdade.  

Na mesma linha de pensamento, Canto (2015, p. 78 e ss), afirma que a 
vulnerabilidade é o resultado da relação entre desiguais desde a constituição das 
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sociedades de consumo. E Schmitt (2014, p. 207 e ss.) explica o vulnerável como 
sujeito fraco diante de outro perante uma relação de consumo. 

A priori, é indispensável distinguir vulnerabilidade de hipossuficiência. A 
hipossuficiência é verificada no caso concreto, no processo, pelo juízo, estando 
intrinsecamente ligada à figura do necessitado, ou seja, quando a situação 
econômica da parte não lhe permite condições para o pagamento de custas 
processuais e honorários sem que isso interfira no sustento próprio e de sua família. 
Já a vulnerabilidade é um traço universal de todos os consumidores, 
independentemente de sua condição socioeconômica (MORAES, 2009, p. 13 e ss.). A 
hipossuficiência decorre de lei processual e se caracteriza por adversidades de 
caráter financeiro ou processual; já a vulnerabilidade decorre de lei material, haja 
vista que o Código de Defesa do Consumidor afirma que todo consumidor é 
vulnerável. Assim, tem-se que “todo consumidor é vulnerável, mas nem todo 
consumidor é hipossuficiente” (CABRAL, 2016, p. 109). 

Para Rizzatto Nunes (2012, p. 56 e ss.), a vulnerabilidade decorre de dois 
aspectos: um proveniente de ordem técnica, ou seja, ligado ao conhecimento 
específico do consumidor sobre o produto ou serviço; e outro proveniente de ordem 
econômica, pois quase sempre o fornecedor terá uma maior capacidade econômica 
em relação ao consumidor, sendo raras as exceções. Tem-se ainda que o consumidor 
possui uma capacidade de escolha reduzida, pois só poderá optar por algo já 
existente e que esteja inserido no mercado; desta forma, a oferta é realizada de 
forma unilateral pelo fornecedor, que visa apenas ao lucro (NUNES, 2012, p. 56 e 
ss.). 

Em uma relação de consumo, o consumidor será considerado a parte mais 
frágil, pois presume-se que ele não detenha o conhecimento específico sobre o 
produto ou serviço contratado e não conhece as normas que se aplicariam ao caso 
concreto. Assim, explica Schmitt que a vulnerabilidade está intrinsecamente ligada 
ao consumidor, haja vista indicar sua fragilidade diante do mercado de consumo. 
Desta forma, não se pode separar a vulnerabilidade da noção de consumidor 
(SCHMITT, 2014, p. 207 e ss.). 

Assim sendo, ao se observar a desvantagem de uma parte sobre a outra em 
uma relação de consumo, faz-se necessária a intervenção estatal, também 
denominada tutela dos desiguais, visando a colocar as partes no mesmo nível de 
comutatividade, equiparando-as na relação contratual, sendo a vulnerabilidade 
presumida em relação ao consumidor (CABRAL, 2016, p. 221 e ss.). 

Marques (2016, p. 251 e ss.) identifica quatro espécies de vulnerabilidade do 
consumidor, quais sejam: vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional. 
Ainda, consoante Moraes (2009, p. 13 e ss.), essa distinção tem por objetivo realizar 
uma análise profunda sobre os motivos do necessário reconhecimento pelo Estado 
da condição de vulnerável intrínseca ao consumidor. 

A vulnerabilidade técnica se caracteriza pela ausência do conhecimento por 
parte do consumidor sobre os produtos e serviços adquiridos, ficando o sujeito à 
mercê do fornecedor, que se presume possuir o conhecimento sobre a qualidade, 
propriedade e atributos do produto ou serviço que fornece e dominar a técnica 
específica (CANTO, 2015, p. 26 e ss). Dessa forma, tem-se que a vulnerabilidade 
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técnica decorre do fato de que o consumidor não possui o conhecimento sobre os 
meios empregados para a produção ou concepção dos serviços; logo, não conhece 
seus efeitos colaterais, gerando uma situação em que é necessária confiança por 
parte do consumidor que o fornecedor agirá de boa-fé (MORAES, 2009, p. 13 e ss.). 
Assim, salienta-se que da limitação técnico-científica ou desconhecimento acerca do 
bem ou serviço contratado, emerge a vulnerabilidade técnica (SCHMITT, 2014, p. 
207 e ss.). Nessa linha de ideias, Moraes esclarece que: “A vulnerabilidade técnica se 
configura por uma série de motivos, sendo os principais a falta de informação” 
(MORAES, 2009, p. 142).  

A vulnerabilidade jurídica se refere à falta de conhecimento jurídico, que se faz 
presente quando se estabelece uma lide, pois o consumidor não possui o 
conhecimento inerente aos direitos e deveres decorrentes de uma relação de 
consumo (CANTO, 2015, p. 95 e ss). Esse tipo de vulnerabilidade se mostra em face 
das dificuldades do consumidor em defender seus direitos, podendo acontecer na 
fase pré-processual ou na fase judicial e, ainda, na esfera extrajudicial. Esse tipo de 
vulnerabilidade é evidenciado pela demora na solução do litígio ocasionada pelo 
protelamento do fornecedor, que geralmente se beneficia da extemporaneidade da 
solução (MORAES, 2009, p. 13 e ss.). Schmitt (2014, p. 207 e ss.) salienta que essa 
vulnerabilidade é derivada das contratações em massa, como os contratos de 
adesão, pois estes se apresentam muito técnicos e complexos, tendo por intuito a 
incompreensão do consumidor. Essa fragilidade tem embasamento no fato de que 
as empresas, no âmbito dos conflitos judiciais, possuem mais experiência, estando 
acostumadas a disputas judiciais.  

A vulnerabilidade fática tem estreita relação com a desigualdade financeira 
entre o consumidor e o fornecedor, tendo em vista a superioridade de poder 
econômico do fornecedor, sendo raras as exceções. Assevera Canto (2015, p. 78 e 
ss) que este tipo de vulnerabilidade abrangeria inúmeras situações no caso 
concreto, sendo um resultado do desequilíbrio dos objetivos de celebração do 
contrato de consumo, buscando o fornecedor o crescimento econômico e o 
consumidor a mera satisfação de um interesse pessoal. Tal representaria um 
desequilíbrio socioeconômico que se apresenta na relação de consumo, pois o 
fornecedor se encontra em situação de superioridade de poder econômico em face 
daqueles que os contratam (SCHMITT, 2014, p. 207 e ss.). Nesse raciocínio, a 
hipossuficiência se encontra na seara da vulnerabilidade fática, pois é uma 
característica das pessoas com pouco poder econômico, consequentemente estando 
mais suscetíveis às adversidades decorrentes desse tipo de vulnerabilidade. 

Já a vulnerabilidade informacional é uma característica inerente ao consumidor 
e é decorrente do papel por ele ocupado na sociedade. Pressupõe-se que esse tipo 
de vulnerabilidade como intrinsecamente ligada à figura do consumidor em virtude 
de idade, estado de saúde, de suas necessidades especiais ou de seu nível de 
escolaridade, ocasionando concessões sob pressão empregada pelo fornecedor 
(CANTO, 2015, p. 78 e ss). Logo, é incumbência do fornecedor compartilhar com o 
consumidor tudo aquilo que sabe acerca do produto ou serviço oferecido, desde a 
elaboração até as regras contratuais estabelecidas (SCHMITT, 2014, p. 207 e ss.). 
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É possível identificar todas as classificações de vulnerabilidade no âmbito do 
comércio eletrônico, seja em decorrência de insuficiência de conhecimento técnico 
ou jurídico, seja por falta de recursos intelectuais ou financeiros.  

Nessa linha de pensamento, é essencial a compreensão de que o consumidor é 
realmente vulnerável ante o fornecedor, sendo importante estabelecer um controle 
sobre este, de forma a se encontrar uma isonomia nas relações negociais de 
consumo (SCHMITT, 2014, p. 207 e ss.). 

Nos contratos firmados eletronicamente observa-se uma vulnerabilidade 
especial do consumidor, o que gera uma necessidade maior de proteção, visto que 
essa modalidade de contratação vem se tornando cada vez mais comum no dia a dia. 

Chaves (2015) afirma que o agravo da vulnerabilidade no âmbito eletrônico é 
derivado da desmaterialização do negócio jurídico, o que ocasiona maior 
insegurança ao consumidor, pois não há como realizar a identificação precisa do 
fornecedor. Além disso, a contratação realizada pelo meio eletrônico também 
apresenta o espaço como sendo um fator que agrava a vulnerabilidade do 
consumidor, visto que despersonaliza o contrato e o banaliza (MARQUES, 2016, p. 
251 e ss.).  Os consumidores no contrato eletrônico são mais frágeis e suscetíveis 
de serem lesionados por causa dessa despersonalização, desmaterialização, 
desterritorialização e atemporalidade dessa modalidade de contrato (CANTO, 2015, 
p. 78 e ss). 

Dessa forma, a vulnerabilidade no âmbito do comércio eletrônico possui 
contornos peculiaridades, quando comparado ao comércio tradicional, em relação à 
insegurança, à dificuldade na interpretação do conteúdo dos sites, às questões afetas 
à identificação e à localização do fornecedor. 

Para se alcançar o equilíbrio nesse tipo de relação contratual, Chaves (2015) 
apresenta como solução a transparência de informações, a fim de minimizar a 
fragilidade do consumidor, o qual deve ser informado sobre todos os detalhes do 
negócio jurídico realizado, de forma a efetivar a compensação sobre os fatores que 
o tornam vulnerável, quais sejam: distância física (desterritorialização), 
desconhecimento exato do fornecedor (despersonalização), banalização contratual 
(desmaterialização) e insegurança quanto a entrega do produto ou serviço 
contratado. 

A elucidação sobre as cláusulas contratuais e demais informações relevantes 
devem ser realizadas de forma clara e objetiva, para que o consumidor entenda 
todos as particularidades da negociação (CHAVES, 2015). 

Portanto, a efetivação da tutela dos consumidores no âmbito do comércio 
eletrônico, demonstra-se necessária para que ocorra a diminuição dos riscos 
pertinentes a esse meio, objetivando a criação de legislação que proporcione um 
clima de confiança e segurança jurídica na esfera consumeristas. 

 

3.  A tutela especial do consumidor intelectualmente vulnerável no e-
commerce. 

Pesquisando de forma cautelosa a modalidade de contratação realizada em 
ambientes virtuais, exsurge uma nova espécie de vulnerabilidade inerente ao 
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consumidor — a intelectual —, que é derivada de uma série de fatores impostos por 
uma contratação virtual, como por exemplo pouca idade ou idade avançada, o estado 
de saúde em que o consumidor se encontra ou ainda a falta de informações 
prestadas adequadamente, mas principalmente a condição socioeconômica, que 
acarreta várias outras fragilidades. Assim, além das vulnerabilidades técnica, 
jurídica, fática e informacional, desponta uma nova espécie de vulnerabilidade a 
merecer especial atenção: a vulnerabilidade intelectual do consumidor. 

Esse novo tipo de vulnerabilidade identificado nas relações de consumo e, em 
especial, no e-commerce, decorre de alguns fatores que tornam o adquirente de bens 
e produtos intelectualmente suscetível de ser lesado no âmbito do comércio 
eletrônico. Entre os fatores que ocasionam essa vulnerabilidade especial, pode-se 
destacar a condição econômica e social do consumidor, que desencadeia uma série 
de fragilidades em razão, por exemplo, de limitações de ordem econômica, privação 
de itens necessários à subsistência, baixa escolaridade, dificuldades de acesso a 
estímulos capazes de desenvolver o raciocínio lógico, dentre outras causas. 

Marques (2016, p. 251 e ss.) explica o agravamento da vulnerabilidade 
decorrente de estado de saúde, idade, conhecimento específico e condição 
socioeconômica. Nesse aspecto, é possível inferir que a vulnerabilidade intelectual 
pode advir de estado de saúde inerente aos consumidores doentes e pessoas com 
deficiência, que têm a vulnerabilidade agravada, tornando-se mais propensos a 
danos que cerceiam sua capacidade decisória.  

Chalfun (2017, p. 17 e ss.) entende que a vulnerabilidade especial inerente aos 
idosos decorre da fragilidade psíquica, sendo acentuada graças às características 
físicas e desconhecimento técnico.  

Schmitt (2014, p. 151 e ss.) adverte que o consumidor idoso não raro perde 
sua autonomia de decisão e não considera as consequências jurídicas de seus atos. 
Além disso, os infantes podem ser vítimas de relação de consumo no mercado que 
visa apenas ao lucro. 

Moraes (2009, p. 13 e ss.) esclarece a vulnerabilidade decorrente de fatores 
sociais e econômicos identificando imensa discrepância de forças entre o 
consumidor e o fornecedor, pela imposição de sua vontade ao outro. Destaca-se 
ainda não somente a vontade, mas ainda as condições de venda, valendo-se de 
superioridade econômica que gera a vulnerabilidade especial do consumidor.  

Diante da carência intelectual ocasionada pelas deficiências de educação e 
informação, o consumidor no ambiente eletrônico torna-se vulnerável face aos 
contratos celebrados, pois não terão a correta compreensão dos termos negociais. 
No comércio eletrônico não há a facilidade de um vendedor presencial que possa 
sanar dúvidas e prestar esclarecimentos e informações; o consumidor exerce um 
papel mais autônomo nesse processo.  

Chaves (2015) distingue níveis socioeducativos no Brasil em três diferentes 
estamentos: parcela da população com superior (considerada mais culta), a que 
possui ensino médio (maioria) e uma minoria (analfabetos), fato que resulta de 
fatores históricos, pois o analfabetismo ocasiona dificuldade de acesso à educação, 
gerando uma sociedade com baixos níveis intelectuais e culturais. 
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A principal consequência da fragilidade do consumidor é derivada da falta de 
informação e de educação (OLIVEIRA, 2002). Na ótica socioeconômica, evidencia-se 
a fragilidade do consumidor perante a posição de superioridade do fornecedor, já 
que este dispõe de conhecimento técnico especializado, além de ser 
profissionalmente apto para a relação contratual, enquanto o consumidor, não 
possui tais qualificações, ficando dependente da boa-fé do fornecedor, restando 
apenas confiar (CHAVES, 2015). 

Marques (2016, p. 251 e ss.) constata a vulnerabilidade especial inerente ao 
analfabeto, haja vista o fato de que ele não detém habilidades que propiciem a 
compreensão do conteúdo escrito no contrato, assim como não compreende as 
responsabilidades dele decorrentes.  

Além disso, no ambiente virtual, o simples fato de realizar os negócios sozinho 
proporciona ao consumidor a falsa sensação de controle da situação (CHAVES, 
2015). Consoante Moraes (2009, p. 13 e ss.), o consumidor, no ambiente virtual, com 
o intuito de mascarar sua vulnerabilidade, oculta seus medos de forma a 
aparentarem serem fortes, seguros de si. Entretanto, quando confrontados no 
mundo físico, não têm a mesma reação, pois demonstra seu real estado psíquico. 

Quando se considera o termo deficiência informacional, deve-se levar em 
conta a dificuldade de entendimento do consumidor quanto à maneira de 
comunicação da rede, pois esta possui particularidades, tais como abreviações, 
termos em língua estrangeira, gírias e ciberlinguagem, que nada mais são do que 
palavras com baixo vocabulário da língua portuguesa. São encontrados, no ambiente 
cibernético, erros ortográficos graves de português, além de termos específicos e 
abreviações que são desconhecidas a alguns consumidores. Logo, tem-se o 
empobrecimento da língua portuguesa (CHAVES, 2015). 

Percebe-se ainda o agravamento da vulnerabilidade do consumidor pela 
excessiva publicidade que passa a receber em seu e-mail, que é fornecido por ele ao 
fornecedor no ato da compra, sendo alvo de uma verdadeira avalanche de 
propagandas indesejadas. 

Segundo Marques (2016, p. 251 e ss.), no comércio eletrônico o fornecedor faz 
uso de artifícios de imagens e linguagens visando à indução da compra, sendo 
possível, por vezes, que apenas ao clicar o consumidor, involuntariamente, realiza 
uma contratação indesejada. 

É equivocado o entendimento de que no ambiente virtual a liberdade de 
escolha do consumidor seja mais ampla que no físico, pois os sites acabam levando 
o consumidor a contratar serviços ou produtos sem essa intenção, mediante a 
interposição de links (CHAVES, 2015).  

Desta forma, a vulnerabilidade intelectual surge nessa modalidade de 
comércio decorrente de novas tecnologias, situação na qual o consumidor não 
possui capacidade de discernimento sobre o que é ofertado, fato que gera certa 
desconfiança e muitas dificuldades de interpretação para o consumidor nas 
conclusões de contratos virtuais. 

É necessário levar em consideração o fato de que o agravo da vulnerabilidade 
do consumidor é decorrente de aspectos referentes à educação, uma vez que o 
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consumidor não possui conhecimento sobre seus direitos, nem possui a capacidade 
de discernimento quanto aos métodos utilizados nas negociações que se 
estabelecem pelos sites. Logo, não conseguem realizar a melhor escolha na relação 
qualidade versus preço do produto (OLIVEIRA, 2002). 

Consequentemente, é pressuposto que o consumidor está sob a influência do 
fornecedor, pois aquele não possui a capacidade de avaliação sobre o produto ou 
serviço oferecido, ou seja, não possui compreensão quanto à oferta e à procura, se o 
preço está adequado ou não. Para os consumidores intelectualmente vulneráveis, a 
contratação mediada pela internet, no espaço virtual é uma nova forma de contratar, 
desconhecida por ele. Além disso, cada site possui um procedimento diferenciado 
para a celebração da compra, não sendo, portanto, uniforme o processo de 
contratação no e-commerce (CHAVES, 2015). A multiplicidade de formato e de 
apresentação dos sites, dificulta a localização das funções que o consumidor deseja 
acessar, tornando-se maior sua dificuldade de intelecção e de compreensão dos atos 
que deve praticar a fim de procurar o melhor produto e adquiri-lo com segurança. 

Portanto, percebe-se que o consumidor, que não possui a capacidade 
intelectual decorrente de fatores como idade, estado de saúde e condições 
socioeconômicas, torna-se um “iletrado virtual”, possuindo um déficit informacional 
muito grande em relação aos demais consumidores e sendo considerado leigo 
(CHAVES, 2015). 

Dessa forma, é possível verificar que o consumidor está exposto e vulnerável 
a fraudes virtuais, pois muitas vezes os fornecedores não disponibilizam loja física 
e o consumidor, ao realizar a compra, precisa informar seus dados, acarretando o 
agravamento da sua vulnerabilidade (CHAVES, 2015). 

Na contratação celebrada no ambiente virtual, o consumidor, ao efetuar uma 
compra, informa ou confirma seus dados pessoais e financeiros, sendo esse o fator 
que gera a maior insegurança ao consumidor, pois o sistema, de posse desses dados, 
expõe o consumidor a risco de fraudes. Explica Salib (2014, p. 55 e ss.) que os 
sistemas de compras virtuais apresentam grande fragilidade quanto à exposição de 
dados do usuário, ocasionando eventuais fraudes e adulteração informacional e 
documental. Desta forma, encontra-se o consumidor exposto a lesões tanto 
materiais quanto morais. 

Ao realizar uma compra virtualmente, fazem-se necessárias informações 
cadastrais a respeito de dados pessoais, tais como nome completo, e-mail, número 
de telefone, número de cartão de crédito, entre outros dados (CHAVES, 2015), o que 
possibilita uma eventual fraude, pois aqueles que são intelectualmente vulneráveis 
não conseguem identificar adequadamente o outro polo na relação de consumo, não 
discernindo se este é ou não confiável. 

Tem-se também que a vulnerabilidade é agravada em função do método que 
se utiliza nas compras online, pois o consumidor expressa sua vontade através de 
cliques muito rápidos, não possuindo tempo hábil para examinar sobre o oferecido 
ou proposto (CHAVES, 2015). 

Diante disso, o consumidor que não possui a capacidade intelectual para se 
atendar às especificidades do comércio eletrônico e não possui o discernimento 
para evitar e se proteger de eventuais fraudes, deve ser tutelado de forma especial. 
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Há uma necessidade de intervenção maior como forma a tutelar essa classe de 
consumidores tão vulneráveis diante da modalidade virtual de aquisição de 
produtos e serviços, a fim de que fraudes sejam evitadas, danos sejam minimizados 
e que seja promovido o equilíbrio dos interesses comerciais. 

 

Conclusão 

As investigações traçadas no presente trabalho, confirmam a tese aventada no 
sentido de que é consumidor, em regra, que não possui capacidade intelectual para 
se atendar as especificidades do comércio eletrônico, carecendo de discernimento 
para evitar e se proteger de eventuais fraudes, estando exposto a prejuízos de ordem 
moral e patrimonial. 

A proteção do consumidor é de ordem pública e direito fundamental, pois 
inspirada em comando constitucional deve ser mais ampla possível, alcançando os 
limites mais extremos do significado da palavra. 

Vulnerabilidade intelectual é, portanto, inerente ao consumidor que apresenta 
uma dificuldade de intelecção na interpretação das informações contidas nos sites, 
seja em decorrência de fatores econômicos ou sociais, como o analfabetismo, baixa 
escolaridade e limitações de ordem econômica, ou em virtude de características 
específicas, tais como a pouca ou avançada idade, debilitado estado de saúde e 
deficiências de informação. Em razão desse déficit intelectual, é inegável a 
necessidade de se tutelar o consumidor de forma mais efetiva, haja vista a 
impossibilidade de compreender o que está contratando, celebrando aquisições 
involuntárias. 

Dessa forma, tem-se que o consumidor intelectualmente vulnerável está mais 
exposto à ocorrência de fraudes, ocasionando danos materiais e morais, já que nas 
contratações via internet há a necessidade de apresentação de dados pessoais e 
financeiros, acarretando grande insegurança ao contratante, reforçando a noção de 
necessidade de criação de mecanismos específicos ou mesmo lei capaz de proteger 
os consumidores intelectualmente vulneráveis, de forma obter um patamar de 
igualdade entre as partes contratantes no e-commerce. 

Portanto, a vulnerabilidade intelectual se mostra um fator capaz de causar 
danos ao consumidor, em especial considerando que as contratações realizadas no 
e-commerce cresceram de forma expressiva nos últimos anos e muitos produtos já 
não são mais disponibilizados em lojas físicas, ocasionando danos morais e 
materiais. 

Pelo exposto, conclui-se que os consumidores carecem de tutela estatal, tanto 
preventiva quanto repressiva, acompanhando o avanço tecnológico e as 
atualizações nas relações de consumo, afetando em especial aquele acometido de 
vulnerabilidades intelectuais capazes de torna-lo vulnerável no âmbito das 
contratações virtuais. 
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