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RESUMO

A evolução das relações comerciais, decorrentes da globalização e do rápido avanço tecnológico, viabilizou o surgimento de um cenário cuja 
regulamentação não encontra guarida expressa no Código de Defesa do Consumidor – CDC: o comércio eletrônico. Face a esta lacuna, cabe à 
doutrina e jurisprudência prover as partes litigantes, em demanda judiciais, dos instrumentos necessários à efetiva aplicação da lei e à realização 
da justiça, haja vista que a Internet revolucionou os meios de comunicação global e alterou significativamente as possibilidades de se negociar 
comercialmente em todo o mundo. Como consequência das relações oriundas da exploração comercial da Internet, existe a possibilidade, cada 
vez mais comum, de que provedores de serviço de busca, através de dados fornecidos pelo consumidor, disponibilizem, como resposta, uma lista 
de empresas fornecedoras do produto almejado, inclusive com a indicação do preço. Objetiva-se analisar se, nas compras realizadas na Internet, 
existe a responsabilidade solidária, nos termos do art. 7°, parágrafo único, do CDC, entre o vendedor do produto e o provedor de serviços de 
buscas de mercadorias à venda na modalidade online, quando da ocorrência de vício do produto ou inadimplemento contratual. A metodologia 
utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi a análise da bibliografia a respeito do assunto, bem como do Recurso Especial n° 1444008/RS, de 
relatoria da Ministra Nancy Andrighi, da 3ª Turma, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, julgado em 25/10/2016 e publicado no DJe de 
09/11/2016. Embora seja indiscutível que existe uma relação de consumo, caracterizada pela existência do fornecedor de um produto e um 
consumidor, já qualificado este pela doutrina como “consumidor internauta”, os provedores de busca apenas possibilitam encontrar produtos 
vendidos virtualmente ou realizar comparação de preços, sem que lhe seja possível exercer controle prévio sobre o conteúdo que será 
apresentado ao usuário e sem que qualquer atividade de intermediação da venda seja efetivada. Ora, quando o provedor apenas apresenta ao 
consumidor o resultado da busca, com base nos argumentos de pesquisa fornecidos por este, não há qualquer interferência em eventual contrato 
eletrônico a ser firmado com o vendedor do produto, assim como não há cobrança de comissão sobre a operação realizada, o que descaracteriza 
a relação de consumo. Ademais, não havendo remuneração do provedor de busca, na forma preceituada no art. 3°, §2°, do CDC, não pode este 
ser qualificado como fornecedor. O valor percebido pelo provedor se limita àquele decorrente da venda do espaço publicitário e da estipulação 
de preferências na ordem de listagem dos resultados das buscas, não recebendo qualquer remuneração pela venda realizada online. Além disso, 
segundo o caput do mesmo dispositivo, somente é considerado fornecedor aquele que participa da cadeia de fornecimento, o que não ocorre 
com o provedor de busca online, que se restringe a apresentar ao usuário um conteúdo. Assim, não se pode atribuir ao provedor do serviço de 
busca de produtos qualquer responsabilidade por eventuais vícios do produto ou inadimplemento contratual, não incidindo a hipótese de 
solidariedade prevista no art. 7°, do CDC, por não ter participação na cadeia de fornecimento, operando tão somente como um facilitador na 
busca de mercadorias para a realização da compra online.
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