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PREÂMBULO 
 

 

Trata-se de pesquisa elaborada pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - 

DPDC - com base em demandas gerais sobre Comércio Eletrônico  registradas no Sistema 

Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC, que reúne demandas levadas por 

consumidores a Procons de 23 estados e do Distrito Federal.  

O universo de análise corresponde aos registros relativos às principais empresas que 

comercializam seus produtos e serviços, prioritariamente ou exclusivamente, pela Internet. 

  



Relatório SINDEC sobre Comércio Eletrônico 3

SUMÁRIO 

 
 
 
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 4 
 
2. NOTA METODOLÓGICA .............................. ............................................................ 5 
 
3. APRESENTAÇÃO DOS DADOS ......................... ...................................................... 6 
 
3.1. Total de demandas no SINDEC por CNPJ ......... ..................................................... 6 
3.2. Distribuição por UF .......................... ........................................................................ 7 
3.3. Perfil dos Consumidores ...................... ................................................................... 8 
3.4. Assuntos mais demandados ..................... .............................................................. 9 
3.5. Problemas mais demandados .................... ........................................................... 10 
 
4. FALA DO CONSUMIDOR ............................. .......................................................... 11 
 

 



Relatório SINDEC sobre Comércio Eletrônico 4

1. INTRODUÇÃO 
 

 

O Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC) é uma política 

pública que integra em rede todas as ações e informações da Defesa do Consumidor no Brasil. Ele 

reúne todos os registros sobre os atendimentos realizados nos órgãos públicos integrados ao 

sistema, representa o trabalho dos Procons e embasa a atuação do Coordenador do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor (DPDC), para proteção estratégica e qualificada dos 

consumidores de nosso país.  

Atualmente, o SINDEC integra 23 Procons Estaduais, o Procon do Distrito Federal e mais 

72 Procons municipais. Como vários desses Procons contam com mais de uma unidade, o Sistema 

opera em 241 unidades espalhadas por 134 cidades brasileiras. Atualmente, esses Procons 

atendem a média mensal de 110 mil consumidores. 

Dada a sua transparência e disponibilidade, o SINDEC é também um grande instrumento 

de controle social que, mediante o exercício do direito à escolha, pode incentivar o respeito aos 

direitos dos consumidores e, portanto, a construção de um mercado de consumo mais equilibrado. 

O acesso aos dados, informações e gráficos SINDEC cumpre o princípio constitucional da 

publicidade na Administração Pública, reforça a cultura da prevenção e permite a promoção de 

políticas públicas nacionalmente integradas para a Defesa do Consumidor. 
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2. NOTA METODOLÓGICA 
 
 

� Fonte:  Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC. 

� Período da pesquisa:  6 de outubro de 2004 a 31 de janeiro de 2010 (toda a base do 

SINDEC). 

� Estados participantes da pesquisa:  AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, 

MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RS, SC, SE, SP e TO (total de 23 estados e o Distrito 

Federal). 

� Objeto da pesquisa: Demandas relativas a Comércio Eletrônico . 

� Nota Explicativa : Todas as demandas registradas pelos Procons SINDEC, incluindo 

aquelas que são tratadas por processos administrativos de Reclamação, recebem uma 

classificação de Área, Assunto e Problema. O objetivo dessa classificação é permitir o 

agrupamento das demandas segundo alguns critérios, para auxiliar na análise e leitura dos 

dados. A classificação de Área é um agrupamento geral, que indica o setor econômico em 

que se insere a demanda do consumidor. No SINDEC, a classificação de Área possui sete 

segmentos: Alimentos, Assuntos Financeiros, Habitação, Produtos, Saúde, Serviços 

Essenciais e Serviços Privados. A classificação de Assunto indica o produto ou serviço que 

é objeto da demanda do consumidor. A classificação de Problema refere-se à conduta 

praticada pelo fornecedor. As classificações de Assunto e Problema relacionam-se com a 

classificação de Área. O SINDEC possui 238 categorias na classificação de Assunto e 230 

na classificação de Problema. 

� Critério de Seleção das Informações : O presente relatório considera as 10 (dez) 

empresas que comercializam seus produtos e/ou serviços, prioritariamente ou 

exclusivamente, pela Internet e que mais possuem demandas registradas no SINDEC. 
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3. APRESENTAÇÃO DOS DADOS 
 

 

3.1. Total de demandas no SINDEC por CNPJ 
 
 
 Os 10 (dez) fornecedores que comercializam seus produtos/serviços, prioritariamente ou 

exclusivamente, pela Internet e que mais possuem demandas registradas no SINDEC são as 

empresas listadas a seguir: 
 

  
Razão Social  Radical CNPJ  Total  

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 00776574 9.079 

AMERICANAS.COM S.A.-COMERCIO ELETRONICO 02866535 4.239 

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA 03361252 1.859 

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 08538351 1.818 

SUBMARINO S/A. 02930076 1.351 

CATHO ONLINE LTDA 03753088 887 
STOP PLAY COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO-ELETRONICOS 
E INFORMATICA LTDA - ME 04612848 757 

MANAGER ONLINE SERVICOS DE INTERNET LTDA 08362546 519 

PONTOFRIO.COM COMERCIO ELETRONICO S/A. 09358108 519 

EASY BUY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PELA INTERNET 07836693 469 

Total  21.497 

 
 
 
 Somente as transações desses dez fornecedores totalizaram 21.497 demandas  

registradas nos Procons nos período analisado (de 6 de outubro de 2004 a 31 de janeiro de 2010). 
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3.2. Distribuição por UF 
 
 

UF Total  % 
MG 3.055 14,21% 
GO 2.504 11,65% 
SP 2.059 9,58% 
DF 1.671 7,77% 
BA 1.584 7,37% 
TO 1.444 6,72% 
RJ 1.380 6,42% 
PA 1.046 4,87% 
ES 909 4,23% 
AL 732 3,41% 
RN 678 3,15% 
MT 639 2,97% 
SC 620 2,88% 
PB 530 2,47% 
CE 436 2,03% 
RS 418 1,94% 
MS 320 1,49% 
AP 252 1,17% 
MA 236 1,10% 
PE 221 1,03% 
PI 221 1,03% 

AM 213 0,99% 
AC 211 0,98% 
SE 118 0,55% 

Total  21.497 100,00% 
 

 

 Observa-se que cinco estados (MG, GO, SP, DF e BA) concentram mais da metade de 

todas as demandas registradas. 
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3.3. Perfil dos Consumidores 
 

Consumidor por Sexo em Comércio Eletrônico

Período: 06 de Outubro de 2004 a 31 de Janeiro de 2 010
Fonte: SINDEC

Masculino
54,68%

Feminino
45,32%

 

1,34%
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Faixa Etária do Consumidor em Comércio Eletrônico

Período: 06 de Outubro de 2004 a 31 de Janeiro de 2 010
Fonte: SINDEC

 
  A maior parte dos consumidores que registraram demandas relativas aos 

fornecedores analisados é do sexo masculino (54,7%) e possui idade entre 21 e 40 anos (55%). 
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3.4. Assuntos mais demandados 
 
 

3,87%

4,49%

5,24%

14,71%

18,35%
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Filmadora / Video-Laser

Eletroeletrônico Importado

Assuntos mais demandados de Comércio Eletrônico

Período: 06 de Outubro de 2004 a 31 de Janeiro de 2 010
Fonte: SINDEC

 
  
 
 

Assunto Total % 
Microcomputador / Produtos de Informática 3.945 18,35% 
Aparelho Celular 3.163 14,71% 
Artigo de Foto Imagem ( Filme, Ampliador, Luneta, Flash, Máquina 
Fotográfica, Binóculos, Etc. ) 

1.127 5,24% 

Televisão / Vídeo Cassete / Filmadora / Video-Laser 966 4,49% 
Eletroeletrônico Importado 832 3,87% 
Demais Assuntos (130) 11.464 53,33% 

Total 21.497 100,00% 
 
  

 Os assuntos mais demandados relativos a Comércio Eletrônico  no SINDEC 

(considerando os 10 fornecedores analisados) são Microcomputador / Produtos de Informática e 

Aparelho Celular, que somam 33% de todas as demandas. 
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3.5. Problemas mais demandados 
 
 

7,27%

8,68%
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Produto entregue com
danos/defeitos

Cobrança indevida/abusiva

Desistência de compra
(cancelamento de compra)

Problemas mais demandados de Comércio Eletrônico

Período: 06 de Outubro de 2004 a 31 de Janeiro de 2 010
Fonte: SINDEC

 
 
 

 E os problemas mais demandados são: Não entrega/demora na entrega do produto, 

Problemas de Garantia, Produto entregue com danos/defeitos, Cobrança indevida/abusiva e 

Desistência de compra (cancelamento de compra), que juntos representam mais de 70% das 

demandas registradas. 

 
 

Problema Total % 
Não entrega/demora na entrega do produto 5.279 24,56% 
Problemas de Garantia 4.117 19,15% 
Produto entregue com danos/defeitos 2.338 10,88% 
Cobrança indevida/abusiva 1.865 8,68% 
Desistência de compra (cancelamento de compra) 1.562 7,27% 
Demais Problemas (103) 6.336 29,47% 

Total 21.497 100,00% 
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4.  FALA DO CONSUMIDOR 
 
 
 A seguir, são apresentadas transcrições de falas dos consumidores relativas aos principais 

problemas relativos a Comércio Eletrônico . Essa abordagem qualitativa permite uma 

compreensão mais clara dos problemas enfrentados pelos consumidores, que nem sempre podem 

ser captados por meio da análise de dados estatísticos. 

 
Fornecedor: B2W 
Problema: Não entrega/demora na entrega do produto 
 
O Consumidor acima qualificado comparece a esta Fundação para expor e requerer o quanto 
segue: 
Em 23/07/2009, efetuou a compra de uma TV 32’’ LCD HD READY COM DIGITAL CRYSTAL 
CLEAR 32PFL3403 DESIGN COLLECTION, no valor de R$ 1.459,00 (mil quatrocentos e cinquenta 
e nove reais), conforme pedido n. ***. 
Foi ajustado o pagamento 12 parcelas de R$ 121,62 (cento e vinte e um reais e sessenta e dois 
centavos), através do cartão de crédito número ***, cuja primeira parcela já paga. 
Entretanto, em que pese o prazo de dois dias úteis após confirmação do pagamento para entrega 
do produto, até a presente data o mesmo não foi entregue. 
Ressalta o consumidor que efetuou diversos contatos com V.Sas, através dos protocolos números 
*** e ***, buscando uma solução amigável para o caso, porém não obteve êxito. 
Com efeito, não lhe restou outra alternativa a não ser solicitar a intervenção deste órgão 
conciliador. 
 
 
Fornecedor: B2W  
Problema: Produto entregue com danos/defeitos 
 
O consumidor, devidamente qualificado, veio a este órgão propor uma Abertura Direta de 
Reclamação em face dos fornecedores Digibras, Americanas.com e TCPRINT. 
O consumidor alega que em 18/03/2009 adquiriu um notebook de marca CCE,WM79C, DUAL 
CORE, 2GB, 160 GB, 1.3 MP, 14" VB, no site do fornecedor, no valor total de R$ 1.699,00 (hum 
mil, seiscentos e noventa e nove reais), conforme nota fiscal anexo nº ***. 
Ocorre que, o produto apresentou vício, ou seja, ao ligar não inicializar o sistema operacional e 
desliga sozinho, fato esse que levou o consumidor a dar entrada na assistência técnica autorizada 
TCPRINT no dia 28/10/2009, conforme ordem de serviço anexo nº ***. 
Na assistência fora dado o prazo de até 29/11/2009, porém até o presente momento não fora 
devolvido o produto consertado. 
Vale ressaltar que o consumidor por diversas vezes procurou a assistência sem êxito. 
 
 
Fornecedor: B2W 
Problema: Desistência de compra (cancelamento de co mpra) 
 
A consumidora supracitada solicitou a intervenção desta fundação para solucionar a questão a 
seguir exposta: 
Declara que em 17/08/2009 adquiriu através do site shoptime um playstation ii, em 12 parcelas de 
r$ 39,09, ocorre que no mesmo dia, por motivos particulares, optou pelo cancelamento deste 
pedido, e assim foi feito no atendimento telefônico. 
É certo que o produto não foi entregue, portanto o cancelamento foi acatado por vsas, porém as 
parcelas estão sendo lançadas em seu cartão de crédito. 
Fornecedor: Mercado Livre 
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Problema: Não entrega/demora na entrega do produto 
 
O consumidor realizou a compra de um mp11 através do site MERCADO LIVRE, com o código de 
produto.: ***, número do pedido no site: ***, cliente: ***. Vale salientar que o consumidor realizou a 
compra no dia 29/05/2009 e até o último mês as faturas estão sendo pagas antes do vencimento 
faltando ainda 5 (cinco) parcelas para a quitação do débito. Até agora o produto ainda não chegou 
na residência do consumidor o deixando lesado e insatisfeito por ter pago por um produto que não 
recebeu. Inconformado com esta situação o consumidor procurou o Órgão de Defesa do 
Consumidor para assim tentar solucionar este problema. 
 
 
Fornecedor: Mercado Livre 
Problema: Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) 
 
Relata a parte consumidora que adquiriu um celular Mp10 Mini Hiphone Fs 839t Gratis 2G MEM, 
em 11/12/2009, no mercado livre, no serviço mercado pago, pelo valor de R$ 245,00. Ocorre que o 
referido produto apresentou vícios de qualidade, tendo sido solicitado a assistência técnica. O 
consumidor entrou em contatos diversas vezes com o mercado livre e o vendedor, mas não 
conseguiu uma forma de obter nem assistência e nem troca para o seu produto, recebendo 
inclusive números de telefones que não existem ou ninguém atende e e-mails que nunca dão 
retorno. 
 
 
Fornecedor: Mercado Livre 
Problema: Não entrega/demora na entrega do produto  
 
O reclamante efetuou a compra de uma câmera Digital, no valor de R$ 900,00 pelo site dessa 
empresa, no qual constava que o vendedor era de Campina Grande/ PB. O reclamante realizou 
diversos contatos via e-mail para verificar a qualificação do vendedor, sendo que as vendas eram 
de 100%, diante dos fatos fechou a negociação com o mesmo, providenciando na conta do 
vendedor o valor acima, na data de 10/09/2009. Um dia após, no dia 11/09/2009, o reclamante 
recebeu um e-mail dessa empresa, informando que não era para concretizar o negócio, pois o 
vendedor estava sob investigação. O reclamante é policial e descobriu que o vendedor estava 
usando nome falso, e que o verdadeiro dono do e-mail encontra-se em Santa Rosa/RS. O 
denunciante informa que já realizou contato com essa empresa diversas vezes, com objetivo de 
receber de volta o valor pago pelo bem, entretanto não obteve sucesso. Diante do exposto, e dos 
fatos apresentado, requer que seja ressarcido da importância paga no valor de R$ 900,00. 
 
 
Fornecedor: Americanas.com 
Problema: Produto entregue com danos/defeitos 
 
A consumidora acima qualificada compareceu a este Órgão de defesa do consumidor para 
reclamar das empresas acima qualificadas, pois, a mesma comprou uma maquina de lavar roupas 
da marca BRASTEMP, no dia 18/01/2009, acontece que, a maquina apresentou defeito, a 
consumidora entrou em contato com a assistência **, no dia 21/08/2009 foram ate sua casa, 
detectaram o defeito e ficaram de reparar, acontece que até a presente data não entraram em 
contato com ela, ou seja, nada foi resolvido. 
 
 
Fornecedor: Americanas.com 
Problema: Não entrega/demora na entrega do produto 
 
Consumidora efetuou uma compra pela internet de um telefone celular lg kf600 no valor de r$ 
459,00 (quatrocentos e cinquenta e nove reais) sendo parcelado em 10 x r$45,90 (quarenta e cinco 
e noventa) no dia 13/12/2009, com entrega para dia 18/12/2009. No entanto, não foi cumprido com 
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o pré-determinado, levando a consumidora a entrar em contato com o site para resolução do 
problema, o que não foi feito. Até a presente data, não foi entregue o produto solicitado pela 
consumidora. Então a mesma vem perante este órgão de defesa do consumidor requerer o 
cumprimento da oferta ou seja a entrega do produto como o solicita e concretizado. 
 
 
Fornecedor: Americanas.com 
Problema: Não entrega/demora na entrega do produto 
 
O reclamante efetuou uma compra de um aparelho celular marca Samsung S5230 Star-GSM, Essa 
compra foi feito pela Internet na data 12/12/2009, o reclamante relata que usou o cadastro do seu 
sogro o Sr. **, na hora de efetuar a compra, só que o pagamento foi pelo seu cartão de crédito 
visa, valor da compra R$ 535,00, foi parcelado em 07 vezes sem juros, onde o mesmo pagaria um 
valor de R$ 76,43 mensal. O que o reclamante vem questionar é que seu produto não foi entregue 
data prevista, era pra ser entregue antes do natal, até porque era presente, como não veio o 
produto o reclamante não tem mais interesse do mesmo e requer o cancelamento da compra e a 
restituição do valor do crédito no seu cartão, e informa porem que a reclamada já recebeu uma 
parcela.  
 
 
Fornecedor: Submarino 
Problema: Não entrega/demora na entrega do produto 
 
A Sra. ***, brasileira, casada, Professora, informa que efetuou a compra no site submarino sob o nº 
do pedido ***, de uma TV 32" da marca Samsung , modelo LCD Full HD c/3 HDMI conversor 
integrado 32B530P2 , no dia 27/10/2009 ás 14:44 h , Nota Fiscal nº ***, no valor de R$ 2533,99 
com garantia de 01 ano. 
Ocorre que por varias vezes entrou em contato com a transportadora, submarino, sem ter sucesso 
no desenrolar das informações. 
Assim, solicita a devolução do valor pago, corrigido, como dispõe o art. 18 da Lei 8.078 de 11 de 
setembro de 1990. 
 
 
Fornecedor: Submarino 
Problema: Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) 
 
O consumidor compareceu nesta diretoria para informar que 16/08/2009 adquiriu da reclamada 
acima através do site 01(um) Maquina de Corte HC-70 – Remington, código: 2150239 no valor de 
R$129,00 (cento e vinte e nove reais), consoante a nota fiscal acostada na presente. 
Ocorre que a referida maquina apresentou vício (esquenta, vibra e lâmina de corte em sentido 
contrario elas travam entre si) no prazo de garantia legal e o reclamante, agindo no principio da 
probidade da boa fé objetiva, entrou em contato com a reclamada via email, então, ficaram de 
recolher o produto para o envio de troca ou devolução, sendo assim, reclamante optou pela troca 
do produto e produto vicioso foi recolhido na data de 25/08/2009, retornando, porém na data 
04/09/2009. Mas, segundo o reclamante ao usar o produto o mesmo apresentou o mesmo vício, 
então, subentende que não foi realizada a troca do produto e novamente, agindo o principio da 
probidade da boa fé, entrou em contato via email, solicitando o reembolso do valor de R$129,00 
(cento e vinte nove reais), a empresa reclamada concordou em fazer o reembolso valor pago pelo 
produto, num prazo de 10 dias, após o recebimento produto em estoque e for analisado por nossa 
equipe de controle de qualidade, que será depositado em conta corrente de titularidade do 
reclamante. 
Ocorre que, o produto foi postado via correios na data de 08/09/2009, na agencia de correios nesta 
cidade conforme instrução da reclamada e recebida pela mesma na data 09/09/2009, conforme 
comprovante de rastreamento junto aos correios nº: *** e até a presente data não foi realizado o 
deposito na conta do reclamante, o que motiva a recorre a tutela desta diretoria para postular o 
atendimento de seu pleito, pois, segunda conversa via email a empresa alega que não recebeu o 
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produto que estava aguardando o envio do produto. De tal forma o reclamante não pode concordar 
com a informação da reclamada uma vez que já informou para mesma o código de rastreamento 
realizado pelos correios. 
 
 
Fornecedor: Submarino 
Problema: Cobrança indevida 
 
O reclamante alega que possui um cartão de crédito do submarino e que, na fatura com 
vencimento para 10/07/2009, veio sendo cobrada uma tarifa sobre limite excedido, algo totalmente 
descabido, já que o reclamante não excedeu o limite do cartão. Alega também que já entrou em 
contato por três vezes por telefone e uma vez por e-mail com a administradora do cartão de crédito 
e a mesma sempre pedia cinco dias de retorno e dizia que na fatura seguinte o valor seria 
estornado, algo que nunca foi feito. Quando veio ao procon, o órgão entrou em contato com a 
ouvidoria do cartão submarino e a atendente ***, de protocolo ***, insistiu no erro, dizendo que o 
valor era devido. Então, diante do absurdo do caso, só restou ao reclamante vir a este órgão de 
defesa para procurar seus direitos. 
 
 
Fornecedor: Catho online 
Problema: Cobrança indevida 
 
O consumidor aderia aos serviços de V.Sas, a título gratuit,o pelo período de sete dias. 
Informa o consumidor que, findo o prazo de dez dias, v.Sas. ofertaram-lhe mais 05 cinco dias a 
título gratuito. 
Relata o consumidor que solicitou o cancelamento um dia após a prazo estipulado, ou seja, ao 
invés do dia 17/11/09 foi solicitado no dia 18/011/09. 
Informa que V.Sas. estão querendo cobrar o valor de 03 parcelas de R$ 49,00 alegando a 
continuidade do contrato, fato improcedente e que não deve prosperar. 
Vale ressaltar que o consumidor não possui qualquer obrigação de cancelar um contrato ofertado a 
título gratuito, pois findo o prazo de vigência o mesmo cancela automaticamente. 
Cabe frisar que mesmo constando no "contrato" de V.Sas a obrigação do consumidor cancelar o 
contrato gratuito e caso não cancele será dada continuidade a prestação de serviço e cobrança de 
valores, tal posicionamento é totalmente abusivo e tal clausula nula de pela no direito. 
Diante do exposto solicitamos a confirmação do cancelamento do contrato cumulado com o 
estorno dos valores que serão lançados no cartão de crédito do consumidor, bem com o de todos 
os encargos eventualmente gerados, conforme preceitua a LEI 8078/90. 
 
 
Fornecedor: Catho online 
Problema: Cobrança indevida 
 
A consumidora supracitada vem à presença desta Fundação para expor e reclamar o quanto 
segue: 
Segundo a consumidora, na data de 29 de outubro de 2009 - ontem, por meio do vosso sitio - "site" 
-na internet, cadastrou seu curriculum para divulgação. Frisa que para poder-se cadastrar na 
promoção sete dias gratuitos, é obrigada a preencher o cadastro referente a 
assinatura/contratação do vosso serviço. Em sendo assim, esclarece que ao cadastrar-se, entre 
outros termos, é obrigatório o preenchimento da forma de pagamento. 
Assevera a consumidora que, no intuito de divulgar o curriculum na promoção de sete dias 
gratuitos, optou por cadastrar-se e preencheu a forma de pagamento de seis vezes de R$ 46,00. 
No entanto, informa a consumidora que após reflexão, arrependeu-se do ato de assinar e 
cadastrar-se aos vossos serviços para que pudesse divulgar seu curriculum sete dias gratuitos; 
portanto, relata que contatou os senhores e solicitou o cancelamento da assinatura/contratação. 
Não obstante, informa a consumidora que os senhores apesar de confirmarem o cancelamento da 
assinatura/cadastro, alegaram-na que deverá pagar as seis prestações no valor de R$ 46,00, as 
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quais serão debitadas em sua conta bancária.A consumidora não concorda com o procedimento 
dos senhores. 
 
 
Fornecedor: Catho online 
Problema: Cobrança indevida 
 
O consumidor comparece ao Procon municipal afirmando que fez contrato com a empresa CATHO. 
Todavia, o consumidor no ato da inscrição, solicitou o plano gratuito de 7 ( sete ) dias, conforme o 
contrato oferece. Porém, no final da inscrição, o consumidor constatou que foi gerado um novo 
contrato, gerando valores para o mesmo pagar (6 parcelas de R$ 46,50) 
No dia seguinte, o Sr. ** tentou entrar em contato com a empresa para solicitar o cancelamento 
mas foi informado de que isso não seria possível, pois já tinha finalizado o processo. Uma 
atendente da empresa informou que ele deveria pagar a primeira prestação, na qual o fez e depois 
solicitar o cancelamento do contrato, mas o mesmo teria que pagar uma multa de 20 % sobre o 
valor do contrato. 
Face ao exposto, o consumidor solicita o cancelamento do contrato, sem ônus, pois ele solicitou a 
promoção gratuita, e por erro do sistema gerou um outro tipo de contrato. 
 
 
Fornecedor: Stop Play 
Problema: Não entrega/demora na entrega do produto 
 
Consumidora informa que, no dia 10.06.2008, efetuou a compra de uma câmera digital Sony DSC-
S730, 7.2 megapixels, no valor de R$ 499,00, sob pedido nº ***, com previsão de entrega de 5 a 20 
dias úteis. Ocorre que, passaram-se cerca de 37 dias úteis, e a consumidora não recebeu o 
produto. 
A mesma entrou em contato com a empresa, onde foi informada que o produto ainda não havia 
sido encaminhado para entrega, que ainda estava na empresa, em decorrência de um possível 
atraso na importação do produto, e em seguida alegaram problemas em decorrência da greve dos 
correios, fato que não justifica, uma vez que o produto permanece na empresa. 
No dia 30.07.2008, fora feito contato com a empresa, por intermédio deste órgão, através da 
atendente ***, que nos informou indisponibilidade do produto nos estoque, por problemas com o 
fornecedor. Atendimento registrado pela FA nº ***. 
Diante o exposto, consumidora REQUER, o cumprimento forçado da oferta, com o envio imediato 
do produto que fora oferecido, sem custas adicionais, com entrega no seguinte endereço: ***. 
 
 
Fornecedor: Stop Play 
Problema: Não entrega/demora na entrega do produto 
 
Consumidor informa que no dia 16/12/2008 adquiriu uma Impressora Multifuncional da HP no valor 
de R$464,03 - Pedido: **. Relata consumidor que o boleto bancário referente à compra foi pago no 
dia 17/12/2008 e o pagamento foi confirmado e até a presente data não recebeu o produto em sua 
residência conforme acordado. Já foram realizados vários contatos solicitando o cancelamento da 
compra e devolução do valor pago, mas não teve o pleito atendido. Consumidor solicita devolução 
do valor pago com urgência. 

 
 
Fornecedor: Stop Play 
Problema: Desistência de compra (cancelamento de co mpra) 
 
Consumidor relata que comprou um Notebook Toschiba A205-S4607 Core 2 Duo dia 18/02/2008. 
Foi feito um depósito no dia 19/02/2008 no valor de R$2.903,69. Até a presente data o produto não 
foi entregue. Consumidor entrou em contato com a Stop Play por várias vezes e na da foi 
resolvido. Dia 28/04/2008 consumidor efetuou o cancelamento da compra pela internet, mas a Stop 
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Play informou que não devolveria o dinheiro. Consumidor quer que o valor pago seja devolvido 
corrigido monetariamente. 
 


