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INTRODUÇÃO

ETAPAS DO PROJETO

Este trabalho é uma síntese dos
resultados parciais do projeto de pesquisa
realizado no Curso de Direito da
Universidade Federal de Santa Maria
sobre o tema: “A proteção do consumidor
na sociedade informacional: o tratamento
da publicidade online”.
A análise da exposição do consumidor à
publicidade no ambiente virtual deu-se
através da observação direta, sistemática
e não participativa nas páginas da
internet e em sites de reclamação, como
o 'Reclame Aqui.com'.

A primeira etapa do projeto consiste na
análise de pesquisa documental e
consulta a material bibliográfico.
A segunda fase utiliza-se de técnica de
observação direta, sistemática e não
participativa a sites, jogos virtuais, blogs e
redes de relacionamento.
A fase seguinte consiste no estudo dos
dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor,
do
Código
de
Autorregulamentação Publicitária e da
legislação sobre o tema na União
Europeia.

OBJETIVO DO PROJETO

CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho é analisar a
proteção do consumidor diante da
publicidade presente no ambiente virtual,
identificando pontos de fragilidade da
legislação existente em comparação com
o direito da integração.

Através do presente trabalho é possível
verificar que a internet é um ambiente
livre de qualquer filtragem e que pode se
revelar incompatível com os dispositivos
da legislação consumerista.
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