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RESUMO 

O presente Artigo é resultado do estudo acadêmico para conclusão do Curso de Graduação 
em Direito e se trata da aplicabilidade do direito de arrependimento nas contratações no 
Comércio Eletrônico, vez que, por meio de interpretação analógica às contratações que 
ocorrem foram do Estabelecimento Comercial, especialmente, por telefone e em domicílio, o 
Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor acaba por ser aplicado aos negócios 
jurídicos de consumo celebrados no âmbito eletrônico. Em virtude disso, verifica-se o 
proposto no Projeto de Lei do Senado nº 281/2012, que regulamenta o direito de 
arrependimento nas contratações por meio eletrônico, com o objetivo de maior proteção aos 
consumidores que fazem uso do meio virtual para contratação, solucionando os conflitos 
judiciais existentes relacionados os contratos firmados pelo comércio eletrônico. 
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ABSTRACT 

This article is a result of the academic study for completion of the Law Graduation Course on 
the applicability of the right of repentance in the hiring of e-commerce, since, by means of an 
analogue interpretation of the contractions occurring were from the commercial 
establishment, especially by telephone and domicile, article 49 of the Consumer Code of 
defence ends up being applied to the legal business of consumption concluded in the 
electronic sphere; By virtue of this, the proposed in the Senate Bill nº 281/2012 regulates the 
right of repentance in the hiring’s by electronic means, with the objective of greater protection 
to consumers making use of the virtual environment for hiring, solving existing judicial 
conflicts related to contracts signed by e-commerce. 
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INTRODUÇÃO 

O presente Artigo decorre de um estudo do Trabalho de Conclusão do Curso 

de Graduação e pretende apresentar a discussão acerca do direito de 

arrependimento nos contratos a distância realizados no Comércio Eletrônico, sem a 

pretensão de esgotar o assunto; porém, é importante ressaltar que, com o avanço 

da Tecnologia da Informação e da Informática, as trocas comerciais puderam ser 

realizadas pela Internet, modificando o comportamento e a forma dos consumidores 

e fornecedores se relacionarem, isto é, por meio eletrônico. 

Hoje, a Internet deixou de ser apenas um meio virtual no qual as pessoas 

utilizam redes sociais virtuais como Facebook, Twitter, Instagram e, Linkedin, entre 

outras, como canais de comunicação e forma de expressão, e passou a ser, 

também, uma nova forma de utilização pelos consumidores para a aquisição de 

produtos e serviços, surgindo o comércio eletrônico.  

Com o crescimento significativo do comércio eletrônico, o consumidor, por 

meio da rede mundial de computadores, passou a ter acesso ao Mercado de 

consumo, comunicando-se diretamente com os fornecedores e, com isso, 

eliminando a necessidade de deslocamento, facilitado pelo uso dos aplicativos de 

vendas em smartphones. 

Conforme levantamento feito pelo E-Commerce, em maio de 2016, houve 

uma queda de 6% no volume de compras realizadas nesse ano em relação ao 

primeiro trimestre de 2015 e, conforme estimativas, o Comércio Eletrônico deverá 

crescer 8% com o uso de aplicativos em dispositivos móveis.  

Atualmente, o Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei nº 8.078, de 11 

de setembro de 1990, assegura o direito de arrependimento do consumidor nas 

relações fora do Estabelecimento Comercial, especialmente por telefone e em 

domicílio e, com o avanço tecnológico, essa nova modalidade de contratação por 

meio eletrônico não tem regulamentação específica, mas é considerada um meio de 

celebrar contratos análogos ao por telefone. 

Em 1990, no tempo de sua elaboração, o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) não previa que o meio virtual tivesse um crescimento exponencial e, após 26 
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anos de vigência, parte da doutrina defende a atualização do CDC, de maneira que 

está em discussão o Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 281/2012, que foi elaborado 

por uma Comissão de Juristas instituída pela Presidência do Senado Federal, com o 

objetivo de oferecer subsídio para a atualização do CDC, para a regulamentação do 

Comércio Eletrônico e para o direito de arrependimento. 

 

1 AS RELAÇÃO DE CONSUMO, A INTERNET E O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

Antes de iniciar propriamente a discussão acerca da aquisição de produtos e 

serviços fora do Estabelecimento do fornecedor, é mister conceituar e analisar a 

Relação Jurídica de Consumo, para que a norma possa ser subsumida à real 

situação fática. 

Maria A. Zanardo Donato conceitua a Relação de Consumo como “a relação 

que o  Direito do Consumidor estabelece entre o consumidor e o fornecedor, 

conferindo ao primeiro um poder e ao segundo um vínculo correspondente, tendo 

como objeto um produto ou serviço” (DONATO, 1993, p. 70); portanto, a falta dos 

elementos subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetos lícitos (produto ou serviço) 

descaracterizam a Relação de Consumo e o Código de Defesa do Consumidor não 

será aplicado. 

O Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/90) define consumidor de 

forma concreta e objetiva no Artigo 2º e de forma mais abstrata no Artigo 29, 

apresentando, neste último, o conceito de consumidor por equiparação3: 

Artigo 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final.  
Parágrafo único. Equipara-se à consumidor a coletividade de pessoas, 
ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 
(...) 
Artigo 29 Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos 
consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas 
nele previstas. 

                                                             
3
 O consumidor por equiparação foi introduzido pelo Legislador para que a Lei pudesse tutelar não só 

o sujeito direto da Relação Consumerista, como também aquele que, embora não esteja na direta 
Relação de Consumo, por ser atingido pelo evento danoso equipara-se à figura de consumidor pelas 
normas dos Arts. 2º, parágrafo único, 17 e 29 do CDC.   

https://jus.com.br/tudo/direito-do-consumidor
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Segundo Rizzatto Nunes, consumidor “[...] é a pessoa física, pessoa natural e 

também a pessoa jurídica, podendo ser microempresa, multinacional, pessoa 

jurídica civil ou comercial, associação, fundação, etc.” (NUNES, 2015, p.119). Ele 

interpreta o verbo “adquirir” de forma mais ampla a título oneroso ou gratuito, como 

também aquelas pessoas que, mesmo não adquirindo, fazem uso ou consomem o 

produto ou serviço  

Do próprio conceito de Consumidor, em virtude da expressão “destinatário 

final”, da redação do Artigo 2º do CDC, surgiram duas grandes correntes doutrinárias 

para analisar o sujeito inserido na Relação de Consumo.  

A primeira delas, a Teoria Maximalista, ao definir consumidor, propõe uma 

interpretação ampliada do conceito. Para essa corrente, a menção feita pelo Artigo 

2º do CDC ao destinatário final diz respeito à destinação final fática – e não utilitária, 

que é dada àquele produto ou serviço. 

Assim, basta que a pessoa retire o bem do Mercado de Consumo para que 

seja considerada consumidora, sem que se perquira sobre a finalidade que dará a 

esse bem; portanto, para essa teoria, seriam considerados consumidores aqueles 

que adquirissem um bem para aliená-lo no mesmo estado (atividade típica do 

comerciante), para transformá-lo e incorporá-lo em outro bem, recolocando-o, 

posteriormente, no Mercado (como, por exemplo, atividades industriais), para usá-lo 

instrumentalmente em uma atividade-fim (é o caso de computadores em uma 

lanhouse) e até mesmo aquele que utiliza como destinatário final o produto ou o 

serviço (PASQUALOTTO, 2005, p. 134). 

Em síntese, para os Maximalistas, seria consumidor o adquirente ou o usuário 

que retira o bem de circulação, independentemente da finalidade que vai atribuir-lhe, 

mesmo que o praticante seja uma Empresa que venha a utilizar o produto como 

insumo de sua produção (PASQUALOTTO, 2005). 

A Corrente Finalista, por outro lado, sustenta que o sentido de "destinatário 

final" deve manter-se restrito ao consumidor literalmente descrito no Artigo 2º do 

CDC, a fim de que não se banalize a tutela proposta pelo Código, que existe 

justamente para proteger uma minoria vulnerável e hipossuficiente. 
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Destarte, vale-se de conceitos da Teoria Econômica, segundo a qual as 

atividades econômicas compreendem produção, circulação, distribuição e consumo 

para delimitar e esclarecer a definição de consumidor, considerando-o, portanto, 

apenas o destinatário final, que adquire o produto ou o serviço para uso estritamente 

próprio ou de sua família (PASQUALOTTO, 2005, p. 135). 

Na concepção Finalista, portanto, não basta que o consumidor adquira, por 

destinação fática, o produto ou serviço, sendo necessário, ademais, que ele se 

configure como destinatário final econômico do bem (PASQUALOTTO, 2005). 

Contudo, uma terceira corrente foi criada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

pacificando o entendimento, que trata de uma Teoria Intermediária denominada 

“Finalista Aprofundada ou Finalista Mitigada”, que não observa apenas a destinação 

do produto ou serviço adquirido, mas leva em consideração, também, o porte 

econômico do consumidor que, segundo Cláudia Lima Marques, é uma nova 

tendência na jurisprudência brasileira, sendo “uma interpretação mais aprofundada e 

madura, que deve ser saudada” (MARQUES, 2006, p. 347). 

A jurisprudência tem considerado o fator vulnerabilidade e a hipossuficiência 

essenciais para a caracterização dessa corrente, conforme julgado do STJ, com 

aplicação da Teoria Finalista Mitigada4. 

Por outro lado, para a composição da Relação Jurídica de Consumo, afinal, o 

conceito de fornecedor está previsto no Artigo 3º do Código de Defesa do 

Consumidor e buscou atingir de forma genérica todo e qualquer modelo de 

fornecedor: 

                                                             
4
 STJ. TERCEIRA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 

328043. REL. MIN. SIDNEI BENETI.  DJE DATA:05/09/2013. EMENTA: RESPONSABILIDADE 
CIVIL. VENDA PELA INTERNET. (...) 1.- A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista 
para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte 
(pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, 
se apresenta em situação de vulnerabilidade, hipótese não observada caso dos autos. 2. No que 
tange ao dever de indenizar, ultrapassar e infirmar a conclusão alcançada pelo Acórdão recorrido - 
existência de relação jurídica entre as partes - demandaria o reexame do contrato, dos fatos e das 
provas presentes no processo, o que é incabível na estreita via especial. Incidem as Súmulas 5 e 7 
desta Corte. 3. Agravo Regimental improvido. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 4ª 
Turma. Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 265845. Relator: Marcos 
Buzzi. Brasília, 1 de agosto de 2013. Disponível em: <http://www.jf.jus.br/juris/unificada/Resposta>. 
Acesso em: 1 dez. 2016. 
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Artigo 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. 

O uso do termo “atividade” está ligado ao sentido tradicional, descrita 

tipicamente no Estatuto do Comerciante regularmente estabelecido. Evidente que 

basta que a atividade seja regular ou eventual para configurar Relação de Consumo, 

visando esta, regularmente, à obtenção de lucro (NUNES, 2015). 

O conceito de fornecedor do CDC é muito mais amplo e não se confunde com 

o conceito de empresário, descrito no Artigo 996 do Código Civil. Para fins de 

Relação de Consumo, é importante destacar que o fornecedor pode ser pessoa 

natural, bastando exercer atividade contínua a oferecer produto ou serviço (NUNES, 

2015). 

O Legislador também inclui o Ente Despersonalizado no conceito de 

fornecedor, isto é, ainda que o fornecedor não tenha Personalidade Jurídica e 

exerça suas atividades informalmente, também é considerado fornecedor para fins 

de Relação de Consumo (NUNES, 2015). 

Ademais, em uma reflexão da atual situação econômico-financeira do país, 

com o crescimento recorde da taxa de desemprego5, as atividades informais, sejam 

para complementar ou suprir a renda familiar, vêm crescendo, de maneira que 

aquele indivíduo que resolve intermediar compra e venda de produtos via Internet, 

por qualquer meio6, de maneira profissional e contínua, é considerado fornecedor, 

nos termos do CDC. 

O CDC definiu “produto” no § 1º do Artigo 3º, de maneira adequada, que está 

ligado à ideia de bem e se o vínculo obrigacional entre o consumidor e fornecedor 

for uma obrigação de dar o objeto será produto (NUNES, 2015, p. 137). 

O CDC definiu “serviço” no § 2º do Artigo 3º e buscou apresentá-lo da forma 

mais completa possível, de maneira que serviço é qualquer atividade prestada no 

                                                             
5
 VALOR ECONÔMICO. 29 nov. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4790657/taxa-de-

desemprego-sobe-118-no-trimestre-ate-outubro>. Acesso em: 2 dez. 2016. 
6
 Vide capítulo 1, item 16, com os comentários sobre b2c, b2b. 

http://www.valor.com.br/brasil/4790657/taxa-de-desemprego-sobe-118-no-trimestre-ate-outubro
http://www.valor.com.br/brasil/4790657/taxa-de-desemprego-sobe-118-no-trimestre-ate-outubro
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Mercado de Consumo e ser o vínculo obrigacional for de fazer o objeto será um 

serviço (NUNES, 2015, p. 142). 

Importante destacar que para que seja estabelecida uma Relação de 

Consumo e, portanto, a subsunção da norma do CDC, todos os elementos, objetivos 

e subjetivos, devem estar presentes. Assim, excetuam-se as relações civis, como, 

por exemplo: 

Uma cabeleireira que adquire um secador de cabelos para utilizar em seu 
salão de belezas não é considerada consumidora, pois ela não é 
destinatária final, o destinatário final será o cliente do salão, o secador não 
será para seu uso pessoal ou de sua família, mas sim para ser utilizado 

como ferramenta de seu trabalho
7. 

A Internet tem se desenvolvido ao longo dos últimos anos e, com isso, alterou 

a forma da população mundial fazer negócios; portanto, devemos diferenciar o 

conceito de Internet e o de comércio eletrônico. 

Segundo Maria Cecília de Andrade Santos: 

[...] a informática é a ciência do tratamento racional, veloz e controlado da 
informação, principalmente por meio de máquinas automáticas, assumindo 
um papel importante na sociedade por meio de um processo tecnológico 
que promove o progresso da humanidade e novas situações jurídicas 
(SANTOS, 1999, p. 34). 

A Internet nasceu completamente diferente do que é hoje, com imagens, sons 

e vídeos, pois consistia em uma essência de um Sistema de Comunicação para o 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, durante a Guerra Fria, em 1969, e 

que visava a manter comunicações entre os diversos órgãos do governo, 

interligando computadores militares em caso de ataque nuclear e expansão de 

domínios políticos e econômicos (JUNIOR, 2007, p. 15). 

No Brasil, a primeira conexão à rede foi realizada em 1988, pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), vinculada à Secretaria 

Estadual de Ciência e Tecnologia, em parceria com um Centro de Pesquisa 

Científica dos Estados Unidos, o Fermilab.  

                                                             
7
 Fonte: <http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7852/Relacoes-de-consumo>. Acesso em: xx xxx. 

20xx. 
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No ano seguinte, a conexão foi inaugurada oficialmente por professores da 

Universidade de São Paulo (USP) e, na mesma época, a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) e o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) 

também se conectaram à Internet  por meio de links com universidades americanas 

(VIEIRA, 2003, p. 8-9). 

Em 1990, a Internet deixou de ser exclusividade militar e passou a ser de 

domínio público. A popularização da Internet deu-se com a criação da World Wide 

Web (WWW), rede mundial de computadores, desenvolvida por um programador 

inglês, Tim Bernes-Lee, sendo um sistema de hipertexto que permite “obter e 

acrescentar informações de e para qualquer computador conectado através da 

Internet” (CASTELLS, 2003, p. 15). 

Em 1991, começou a ser montada uma infraestrutura de distribuição de 

acesso à rede para a comunidade acadêmica pela Rede Nacional de Pesquisa 

(RNP), criada em 1989, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). 

Atualmente, a RNP oferece gratuitamente conexão à Internet a instituições 

federais de Ensino Superior vinculadas ao Ministério da Educação (MEC), fundações 

de pesquisa federais vinculadas ao MCT, agências do MEC e do MTC e outras 

Instituições de Ensino e Pesquisa Públicas e Privadas, além de conexões 

internacionais para os Estados Unidos. A RNP tem pontos de conexão em todos os 

estados brasileiros e estima que mais de um milhão de usuários da comunidade 

acadêmica brasileira se beneficia dessa infraestrutura (VIEIRA, 2003, p. 9). 

O Ministério das Comunicações e o Governo Federal reconhecem que a 

inclusão digital é um grande desafio e, por isso, principalmente, desde 2010, ano de 

lançamento do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), estão sendo realizadas 

ações para massificar o acesso à Internet no país. Segundo o Ministério, entre 2010 

e 2015, o número de usuários de Internet no Brasil passou de 65,9 milhões para 

96,4 milhões (COMPUTERWORLD, 2016)8.  

                                                             
8

 Disponível em: <http://computerworld.com.br/quantos-usuarios-de-internet-tem-no-brasil-banco-
mundial-e-minicom-divergem>. Acesso em: xx xxx. 20xx.  
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Em 23 de junho de 2014, entrou em vigor a Lei 12.965, de 23/04/2014, 

conhecida como o “Marco Civil na Internet ”e também como “Constituição da 

Internet”, estabelecendo princípios, garantias, direito e deveres para o uso da 

Internet no Brasil. Considera-se importante a entrada em vigor dessa Legislação 

para a definição dos direitos e dos deveres dos internautas, usuários da rede 

mundial de computadores, sejam eles consumidores ou não (MARQUES, 2014). 

A Lei que regulamenta o uso da Internet no Brasil vai ao encontro da ideia de 

proteção prevista no PLS 281/2012, fazendo menção expressa, no parágrafo único 

do Artigo 3º, de que “Os princípios expressos nesta lei não excluem outros previstos 

no ordenamento jurídicos pátrio relacionados à matéria ou nos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, realizando um 

verdadeiro “diálogo das fontes” com o Código de Defesa do Consumidor e a 

Constituição da República de 1988 (KLEE, 2014). 

Das características, portanto, da Internet, destaca-se a ausência de um 

mecanismo de controle centralizado ou de um órgão regulador, sendo que, qualquer 

pessoa que tenha condições de pagar uma prestação a um provedor e que possua 

um computador, torna-se apto a se comunicar, a trocar dados e informações pela 

rede. De acordo com o avanço tecnológico, bem provável que num futuro próximo, 

todos terão acesso totalmente gratuito à Internet (HEY, 1995, p. 41). 

Atualmente, a população pode contar com um Programa de Inclusão Digital 

implantado em janeiro de 2014, pela Prefeitura de São Paulo, em parceria entre a 

Secretaria de Serviços e a PRODAM, o programa “WiFiLivreSP", que tem como 

objetivo levar Internet gratuita e de qualidade, disponibilizando um sinal WiFi nas 

principais praças de cada distrito da Capital, prevendo uma conexão de até 250 

usuários simultâneos, com velocidade de 512 kbps por usuário9 (PREFEITURA SP, 

2016). 

A ausência de controle facilita o acesso à Informação, mas, por outro lado, 

dificulta o controle de identificação do usuário do computador, do qual provém a 

                                                             
9

Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/inclusao_digital/index.php?p=152219. 
Publicado em 2016>. Acesso em: 22 nov. 2016. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/servicos/inclusao_digital/index.php?p=152219
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declaração de vontade e, por meio dessas páginas, as empresas podem captar 

clientes do mundo inteiro, ficando suas informações vinte e quatro horas no ar, 

alcançando pessoas de diferentes faixas etárias e de diferentes países, estando 

apenas conectados à Internet (KLEE, 2014, p. 70). 

Nesse sentido, o fornecedor consegue elevar seus ganhos com as mais 

diversas estratégias e, por outro lado, a vulnerabilidade do consumidor ultrapassa, 

em sentido fático, a vulnerabilidade legalmente presumida por ser incapaz de 

controlar as ofertas e serviços e, ainda, saber se é confiável e seguro. 

A despersonalização é uma das características da Internet e, conforme 
Marques: 

[...] nos contratos eletrônicos, o fornecedor não tem mais “rosto”, não mais 
aparece (ou podendo mesmo não existir) fisicamente ou territorialmente, 
pois alguns fornecedores globais são redes de distribuição sem sede fixa. 
São contratos a distância sem a presença física simultânea no mesmo local 
dos dois contraentes (MARQUES, 2004, p. 66). 

A desumanização também é uma característica da Internet, mas há quem 

entenda que as atividades do Computador não podem ser consideradas 

“desumanizadas”, vez que os homens conduzem as atividades dos computadores, 

como, por exemplo, inserindo dados na memória, desenvolvem processos lógicos de 

informações e processamentos diversos, tornando a máquina dependente de um 

“humano” para o seu manuseio (KLEE, 2014). 

Por outro lado, é importante ressaltar que a expressão “Comércio Eletrônico” 

é utilizada para toda e qualquer forma de transação comercial em que as partes 

interagem eletronicamente, em vez de estabelecer contato físico, presencial, 

pessoal, direto e simultâneo, isto é, no Comércio Eletrônico, as relações entre as 

partes se desenvolvem a distância, por meio eletrônico (KLEE, 2014). 

O Comércio Eletrônico encontra-se assentado nas mesmas bases que o 

Comércio Tradicional, possuindo as mesmas finalidades, diferenciando-se apenas 

no tocante ao ambiente no qual o negócio é lançado, discutido e materializado, que 

é a Internet ou qualquer outro meio eletrônico; portanto, o contrato eletrônico não 

constitui uma nova espécie de contrato distinto dos já conhecidos, pois o que é 
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verdadeiramente novo é o meio por meio do qual o contrato se efetiva ou se 

representa, ou seja, o meio eletrônico (ANDRADE, 2004). 

Claudia Lima Marques, assim o conceitua: 

É o comércio “clássico” de atos negociais entre empresários e clientes para 
vender produtos e serviços, agora realizados através de contratações a 
distância, conduzidas por meios eletrônicos (e-mail, mensagens de texto 
etc.), por Internet (on-line) ou por meios de telecomunicação de massa 
(telefones fixos, televisão a cabo, telefones celulares etc.) (MARQUES, 

2004, p. 35-6). 

 Ricardo Luis Lorenzetti também define Comércio Eletrônico, ou relações 

jurídicas por meios eletrônicos, como “Uma modalidade de compra e venda a 

distância, constituída pela aquisição de produtos e/ou serviços por meio de 

equipamentos eletrônicos de transmissão de dados, pelos quais são transmitidas e 

recebidas as informações”. Sendo assim, os negócios jurídicos realizados por meio 

eletrônico são denominados contratos a distância no Comércio Eletrônico 

(LORENZETTI, 2004, p. 33).  

O “Comércio Eletrônico indireto consiste na celebração de contratos em que a 

declaração de vontade negocial é emitida por meios eletrônicos, mesmo que o 

cumprimento da obrigação seja feito por canais tradicionais”, de bens corpóreos, 

como, por exemplo: livros, eletrodomésticos etc., entregues fisicamente pelos 

serviços postais ou privados expressos (KLEE, 2014). 

Já no “Comércio Eletrônico direto, todo o processo de compra, desde a 

declaração de vontade do consumidor, até o pagamento e a entrega do produto ou 

serviço, é realizado on-line, podendo ser bens incorpóreos ou a prestação de 

serviços como download de um software, de um jogo, de uma música, de um filme 

etc.” (KLEE, 2014, p. 72). 

Com o avanço significativo do Comércio Eletrônico, pode-se dizer que é o 

meio mais utilizado, pela praticidade, e uma melhor condição de comparar produtos, 

preços e ofertas, revolucionando a relação entre consumidor e fornecedor (KLEE, 

2014). 

Letícia Canut menciona que o Comércio Eletrônico é considerado a mais forte 

onda de mudança na chamada “nova Economia”, caracterizada como uma 
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organização global de produção e consumo, baseada em tecnologia, comunicação e 

conhecimento (CANUT, 2007, p. 134), e dessa atual globalização no meio 

eletrônico, surgem dúvidas de como serão protegidos e resguardados os princípios 

da dignidade, da saúde e da segurança do consumidor ao se relacionar com os 

fornecedores de produtos e serviços pela Rede de Computadores (KLEE, 2014, p. 

63). 

Para evitar o desrespeito por parte dos fornecedores que se aproveitam das 

brechas legislativas, em 2013, entrou em vigor o Decreto 7.962/201310, que veio 

para somar forças com o CDC, buscando corrigir e diminuir atitudes incorretas por 

parte dos fornecedores no Comércio Eletrônico, principalmente, em relação às 

vendas coletivas (vendas em grandes escalas), com o dever de informar os dados 

cadastrais do fornecedor, endereço físico e eletrônico, características do produto e 

serviço, discriminação do preço e despesas acessórias e informações claras e 

ostensivas sobre a oferta11.  

O Decreto em questão tem o cunho apenas de complementar o CDC e, por 

ser hierarquicamente inferior às Leis, o poder de regulamentar não pode inovar a 

Lei, pois nesse caso estaria entrando na competência do Poder Legislativo, correndo 

risco de caracterizar abuso de poder regulamentar.  

No mesmo sentido, Carmen Lúcia – Ministra do Supremo Tribunal Federal – 

disciplina que “O decreto conterá norma de mera aplicação objetiva, vinculada e 

formal da Lei, sem qualquer inovação possível, sob pena de abuso do poder 

regulamentar, passível de fiscalização e controle pela via legislativa ou judicial”12 

                                                             
10

 Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013. Regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990, para dispor sobre a contratação no Comércio Eletrônico. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-7962-15-marco-2013-775557-norma-
pe.html>. Acesso em: 1 dez. 2016. 
11

 Art. 2º do Decreto nº 7.962, de 15 de março de 2013. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-7962-15-marco-2013-775557-
publicacaooriginal-139266-pe.html>. Acesso em: 23 nov. 2016. 
12

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.568. 
Requerente: Partido Popular Socialista e Outro (a/s). Relator: Ministra Cármen Lúcia. Brasília, DF, 03 
de novembro de 2011. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 30 mar. 2012. n. 65. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1870956>. Acesso em: 23 nov. 
2016. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-7962-15-marco-2013-775557-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-7962-15-marco-2013-775557-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-7962-15-marco-2013-775557-publicacaooriginal-139266-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2013/decreto-7962-15-marco-2013-775557-publicacaooriginal-139266-pe.html
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O fornecedor ainda se beneficia com as lacunas existentes na Lei, vez que 

para a efetivação da oferta nas vendas coletivas deve ser atingido um número 

mínino de compradores e, em caso da não efetivação da oferta ou manifestado o 

direito de arrependimento, o fornecedor acaba não devolvendo o dinheiro, apenas 

disponibiliza o valor em créditos para uma futura compra de produtos ou serviços 

(OLIVEIRA, 2012). 

A exemplo, a decisão do Recurso Especial nº 401.358/PB, que determinou a 

indenização em favor do consumidor que adquiriu um produto no site de vendas 

coletivas, ao não receber a devolução de quantia paga, em razão de cancelamento 

da oferta unilateral pelo fornecedor, sem qualquer aviso.13 

É importante ressaltar que “O consumidor está amparado pela Legislação já 

existente” (LONGONI, 2014, p. 81): Constituição da República, de 1988 (estabelece 

os princípios, direitos e garantias fundamentais); Código de Defesa do Consumidor14 

(situações análogas no Artigo 49) e Código Civil, em diálogo com a Lei 12.965, de 

23.04.2014, que entrou em vigor em 23.06.2014, conhecida como “Marco Civil da 

Internet ” (estabelece princípios, garantias e deveres para o uso da Internet  no 

Brasil) (KLEE, 2014). 

No momento, tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 281, de 

03.08.2012 (BRASIL, 2016) que propõe uma reforma significativa na Legislação 

atual sobre o exercício do Direito de Arrependimento, regulamentado pelo Artigo 49, 

que será analisado mais adiante. 

Segundo dados estatísticos, o Mercado Eletrônico está totalmente 

consolidado, sendo a média de gastos e investimentos de 103% nos últimos 10 

                                                             
13

 INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. ENTREGA NÃO 
EFETIVADA. DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR. DANO MORAL [...] Falha na prestação do 
serviço oferecido pela ré, atraindo-lhe a responsabilidade pelos danos advindos de sua conduta 
negligente, pois cancelou a oferta divulgada em site de compra coletiva, sendo que não realizou a 
devolução administrativa da importância paga pelo consumidor, a qual deve ocorrer, agora, nos 
termos do Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.” (71003794757 RS, Relator: Fernanda 
Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 06/06/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 12/06/2012). Supremo Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 
401.358/PB. Disponível em: <http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4029548/recurso-especial-resp-
401358-pb-2001-0169166-0>. Acesso em: 23 jan. 2016. 
14

 O Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública e não pode ser derrogado pela 
vontade das partes, justamente em razão da previsão constitucional. 

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4029548/recurso-especial-resp-401358-pb-2001-0169166-0
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/4029548/recurso-especial-resp-401358-pb-2001-0169166-0
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anos, revelada pela Pesquisa de Comércio Eletrônico no Mercado brasileiro, 

organizado pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada (GVcia) da Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas 

(FGV/EAESP). O estudo aponta, ainda, que as transações negócio a negócio, 

conhecidas como B2B, e negócio a consumidor – B2C, também aumentaram em 

uma década – 128% e 279%, respectivamente (E-COMMERCE, 2016). 

O estudo feito pelo professor Alberto Luiz Albertin mostra um crescimento do 

Comércio Eletrônico no Brasil, em relação ao ano passado, de +2,83%, com 

transações B2B e + 5,01% nas transações B2C, mesmo com o ambiente 

negativamente influenciado pela crise econômica (E-COMMERCE, 2016). 

O e-commerce, no Brasil, é extremamente promissor. Apenas em 2014, o 

segmento cresceu mais de 25% em relação a 2013, com mais de 57 milhões de 

pessoas efetuando R$ 49 bilhões em compras. Em 2015, o crescimento girou em 

torno de 26%. Com números como esses, é natural que a cada dia o Comércio 

Eletrônico brasileiro tenha novos entrantes, empresas que são atraídas pelo alto 

índice de crescimento15 (E-COMMERCE, 2016). 

 Em 2016, para lidar com a crise financeira, o empreendedor deve ser 

multifacetado, deve entender de questões de Gestão Orçamentária, Finanças, 

Gestão de Estoque, Atendimento e Qualidade de TI, entre outros, para que sua loja 

virtual seja bem-sucedida; também deve estar atento quanto às inovações e as 

novas tecnologias, tornando a experiência de compra do e-consumidor a melhor 

possível (SEBRAE, 2016). 

A Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) estima que 30% 

das compras virtuais, em 2016, no país, serão feitas com uso de dispositivos móveis, 

o que representa algo perto de 17 bilhões. No ano passado, as vendas por 

dispositivos móveis responderam por 20% do faturamento total do comércio 

eletrônico, ou seja, R$ 9,6 bilhões (E-COMMERCE, 2016).  

                                                             
15

 MITHIDIERI, Thiago. In: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/a-evolucao-do-e-commerce-
no-brasil. Publicado em 2015>. Acesso em: 20 set. 2016. 
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As transações feitas via mobile cresceram 70% no Brasil, no primeiro 

semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2015. É o que indica o 

estudo H1 2016 State of Mobile Commerce Report, da Criteo, Empresa Global de 

Tecnologia especializada em publicidade digital e marketing de performance, que 

realizou mais uma pesquisa para entender a evolução do varejo mobile, nos 

primeiros seis meses de 2016.  

O relatório mostra que os aplicativos são os canais mais eficientes para a 

geração de vendas nesse ambiente. Além disso, identificou, também, que os apps 

dominam todos os estágios do funil de compra e convertem três vezes mais que a 

navegação em mobile. O Sistema Operacional mais utilizado é o Android, que 

dobrou sua participação de 7,2%, na primeira metade de 2015, para 14,4%, em 

2016. As transações via iOS representam 4,7% (E-COMMERCE, 2016). 

Com os números revelando crescimento exponencial, o Direito deve alcançar 

e tutelar as referidas relações. Ao se pensar nas compras realizadas por meio de 

aplicativos, como o consumidor exercerá o direito de arrependimento? Portanto, faz-

se necessária uma reestruturação com a nova realidade fática, pois, segundo 

Antônia Espíndola Klee, “O sistema jurídico brasileiro não pode impedir o progresso 

econômico e social, tornando instrumentos juridicamente inoperantes” (KLEE, 2014, 

p. 208). 

Diante de tal cenário, com intensa criatividade e alteração das relações 

jurídicas em virtude da Tecnologia, o alcance da Norma, em especial, Consumerista, 

deve ser definido e eficaz. 

Segundo Norberto Bobbio, para que não existam antinomias jurídicas e 

conflitos normativos de coexistência entre o Código Civil de 2002 e o Código de 

Defesa do Consumidor, deve haver coerência lógica do Sistema Jurídico e da 

existência do conflito normativo: 

É evidente que quando duas normas contraditórias são ambas válidas, e 
pode haver indiferentemente a aplicação de uma ou de outra, conforme o 
livre-arbítrio daqueles que são chamados a aplicá-las, são violadas duas 
exigências fundamentais em que se inspiram ou tendem a inspirar-se os 
ordenamentos jurídicos: a exigência da certeza (que corresponde ao valor 
da paz ou da ordem), e a exigência da justiça (que corresponde ao valor da 
igualdade). Onde existem duas normas antinômicas, ambas válidas, e, 

http://www.criteo.com/
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portanto, ambas aplicáveis, o ordenamento jurídico não consegue garantir 
nem a certeza, entendida como possibilidade, por parte do cidadão, de 
prever com exatidão as conseqüências jurídicas da própria conduta, nem a 
justiça, entendida como o igual tratamento das pessoas que pertencem à 
mesma categoria (BOBBIO, 1999. p.113) 

Surge, então, o “diálogo das fontes” que, segundo Marques, visa, por meio da 

coordenação e da comunicação harmônica das fontes do sistema jurídico, a “[...] 

uma solução flexível e aberta de interpenetração ou mesmo a solução mais 

favorável aos mais fracos da relação” (MARQUES, 2005, p. 17). 

Dessa forma, alternar-se-á entre as normas de ambos os diplomas na 

regulação das relações de consumo, aplicando-se ora as regras do Código Civil, ora 

as do Código de Defesa do Consumidor, esgotando-se, primeiro, a aplicação de 

uma Lei, e depois, no que couber, para beneficiar o consumidor, utiliza-se 

complementar e subsidiariamente a outra (MARQUES, 2005, p. 17). 

O campo de incidência das normas consumeristas está limitado em relação à 

matéria e ao território, sendo aplicado no âmbito material quando a Relação de 

Consumo estiver aperfeiçoada, com a presença de todos os elementos: consumidor, 

fornecedor e objeto (produto ou serviço). Por exemplo, na hipótese de um aluguel de 

um determinado imóvel para passagem de férias na praia, realizado via Internet 

entre dois particulares, qualquer problema em relação ao aluguel, por mais que 

tenha sido realizado pela Internet , não seria resolvido com base no CDC, mas sim, 

com base na Legislação específica que trata de locação  (JUNIOR, 2007, p. 17). 

Antonia Espíndola Longoni Klee (2014, p. 49) entende que, a partir do 

momento em que as empresas passaram a utilizar a Internet para desenvolver suas 

atividades, a Rede tornou a possibilidade de negociar sem fronteiras, tanto nas 

relações regidas pelo Direito Público, envolvendo em um dos polos a Administração 

Pública e, no outro, empresas ou consumidores, com as seguintes plataformas: 

 B2G (Business to Government); 

 C2G (Consumers to Governmet). 

Como também, negócios regidos pelo Direito Privado: 

 B2B (Business to Business); 
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 C2C (Consumers to Consumers); 

 B2C (Business to Consumers). 

Sendo o Business to Consumers (B2C), que interessa para o presente trabalho, 

conceituado como Negócios Jurídicos de Consumo no Comércio Eletrônico que acontece 

entre fornecedores e consumidores, tutelados pela Legislação consumerista (MARQUES, 

2004). O Poder Público pode configurar como fornecedor, conforme Artigo 3º do CDC; no 

entanto, no que tange às relações tecnológicas, não há notícias de Relação de Consumo. 

Nesse mesmo raciocínio, Rodrigo Benevides de Carvalho afirma que os 

contratos Business to Consumers (B2C) são “Os negócios efetuados através da 

Internet  entre as empresas, na qualidade de produtoras, fabricantes, fornecedores 

etc. e o consumidor final, destinatário derradeiro dos respectivos produtos e 

serviços” (CARVALHO, 2001, p. 97). 

Nessas relações comerciais, nas quais se negociam e adquirem bens típicos 

de produção, o CDC não pode ser aplicado, pelo fato de não estarem dentro dos 

princípios e finalidades de “destinatário final” (NUNES, 2015). 

 

2 CONTRATO ELETRÔNICO 

O Contrato celebrado pela Internet, a distância e por meios eletrônicos, é, 

sobretudo, um Contrato. Por isso, aplicam-se aos Contratos Eletrônicos os Princípios 

e as Regras Gerais da Teoria dos Contratos presentes em nosso ordenamento 

jurídico, com relação à sua celebração, à sua execução e a seus efeitos. 

De acordo com Fábio Ulhoa Coelho: 

[...] o contrato pode ter, hoje, dois diferentes suportes: o papel, no qual se 
lançam as assinaturas de punho dos contratantes (contrato-p), e o registro 
eletrônico, em que as partes manifestam suas vontades convergentes por 
meio de transmissão e recepção eletrônica de dados (contrato-e) 

(COELHO, 2015, p. 53). 

O que diferencia o Contrato Eletrônico do Tradicional é apenas o meio 

empregado, mas com suas peculiaridades (dispensa papel, assinatura, concluídos 
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mediante uso de rede de computadores etc.), avençado ou executado pela via 

eletrônica, sendo uma nova técnica de formação a distância (COELHO, 2015). 

Nessa forma de comércio realizado pela Internet , o Contrato normalmente é 

fechado com o “click do mouse”, conhecido tipicamente por Contrato de Adesão, 

sendo vedada discussão de qualquer cláusula pelo consumidor (JUNIOR, 2007, p. 

21). 

Segundo Lucca, quando o CDC estava sendo criado, a Internet estava dando 

seus primeiros passos no meio acadêmico e o meio virtual não era utilizado para a 

realização de Contratos de Consumo; portanto, o Código não trata diretamente do 

assunto. Mesmo assim, para esses tipos de contratos celebrados via Internet, deve 

ser aplicada a Legislação Consumerista, tendo seus efeitos jurídicos equiparados 

aos contratos celebrados por outros meios de comunicação como o telefone, o fax, a 

carta ou o telegrama (LUCCA, 2003, p.19). 

Cabe ressaltar que os requisitos de validade dos contratos realizados por 

meio eletrônico são os mesmos estabelecidos para os contratos tradicionais, sendo: 

duas ou mais pessoas, vontade livre de contratar manifestada e capacidade civil 

para o ato (NUNES, 2015). 

Segundo Rodrigues (2004), “O contrato é negócio jurídico bilateral, tem como 

elemento a “vontade humana” e resulta de duas manifestações de vontade: a 

proposta (oferta) e a aceitação, dando início à formação do contrato”. 

Do ponto de vista subjetivo, a vontade pode ser analisada como psicológico, 

interno, um querer e, do ponto de vista objetivo, essa vontade pode ser refletida por 

meio da declaração, sendo um elemento essencial para a formação dos contratos, 

também chamado de consentimento, podendo ser expresso ou tácito (RODRIGUES, 

2004, p. 65). 

A manifestação da vontade é expressa quando se revela pela palavra, oral ou 

escrita, ou por gestos. O consentimento é tácito, quando se revela por atos do 

agente, por gestos e mímica, incompatíveis com a decisão contrária (RODRIGUES, 

2004). 
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Para que tenha validade e produza seus efeitos aquisitivo, modificativo e 

extintivo de direitos, os contratos por meio eletrônico devem seguir os requisitos dos 

contratos tradicionais, sendo subjetivos (capacidade dos contratantes, vontade), 

objetivos (lícito, possível e determinado ou determinável) e formais (não dependerá 

de forma específica, senão quando a Lei expressamente exigir), caso contrário, 

poderão ser nulos ou anuláveis (GONÇALVES, 2010, p. 34).  

Nessa mais nova forma de contratação (por meio eletrônico), a partir do 

momento em que o fornecedor lança a sua oferta na Internet, o consumidor 

consente tacitamente com a proposta ao “clicar”, com o intuito de formalizar a 

compra desejada, na qual acaba se vinculando ao proponente. Na maioria das 

compras realizadas pela Internet, o consumidor acaba sendo obrigado a formalizar 

um aceite em blocos das cláusulas de um Contrato de Adesão, todos eles 

elaborados unilateralmente pelo fornecedor de produtos e serviços (RODRIGUES, 

2004). 

Pela Globalização dos serviços e do fornecimento de produtos em massa, 

Lorenzetti (2004, p. 372) entende que “O consumidor que contrata a distância por 

meios eletrônicos deve receber o mesmo nível de proteção que ele possui em seu 

país no comércio convencional”.  

A aceitação determina o momento da conclusão do Contrato e a oferta é o 

elemento decisivo na fixação do lugar do Contrato, de acordo com o Artigo 435 do 

CC: “Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto”, sendo que, 

nesses contratos celebrados com os consumidores, aplica-se o CDC, por força do 

Artigo 1º, por ser a Lei mais favorável ao consumidor, nos termos do Artigo 5º, 

XXXII, 170, V, da CF, Artigo 48 do ADCT e Artigo 9º da LINDB (KLEE, 2014, p. 134). 

 

3 O DIREITO DE ARREPENDIMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

3.1 Natureza jurídica 
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O Código de Defesa do Consumidor, em seu Artigo 49, prevê o exercício do 

“[...] direito de arrependimento pelo consumidor nas contratações celebradas fora do 

estabelecimento empresarial, especialmente por telefone, em domicilio, de porta em 

porta, a distância, por meios eletrônicos e pela Internet”.  

Essa previsão permite o desfazimento do Contrato de modo injustificado pelo 

consumidor, dentro do período de sete dias, sem que sofra qualquer consequência, 

desde que presentes os pressupostos de contratação fora do estabelecimento 

comercial, por telefone ou em domicílio (KLEE, 2014): 

Artigo 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a 
contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, 
sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer 
fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a 
domicílio. 
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento 
previsto neste Artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, 
durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente 
atualizados. 

É verdade que a norma cita apenas por telefone e em domicílio; contudo, a 

citação é evidentemente exemplificativa, sendo que na época da feitura da Lei 

(1990) chamavam mais atenção do Legislador esses dois tipos, mas, atualmente, a 

Internet tornou-se o principal canal de vendas fora do estabelecimento comercial 

(NUNES, 2015). 

Em virtude disso, alguns empresários se valem do marketing agressivo, na 

oferta de produtos ou serviços aos consumidores, utilizando técnicas de vendas, em 

diferentes graus, inibindo a reflexão sobre a conveniência e a oportunidade ao ato 

de consumo, precipitando a decisão da compra e reduzindo o tempo para o 

consumidor meditar sobre a real necessidade do produto ou do serviço. Apelos 

como “ligue já” ou “os primeiros que ligarem levam outro produto grátis” são 

característicos desse gênero de marketing (COELHO, 2015). 

Segundo Cláudia Lima Marques: “[...] essa técnica de venda deixa clara a 

vulnerabilidade do consumidor, o que justifica a regra específica criada pelo 

legislador para maior proteção daquele que contrata fora do estabelecimento 

comercial” (MARQUES, 2006, p. 837). 
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Portanto, para Marques, Benjamin e Miragem, a “[...] finalidade do direito de 

arrependimento do consumidor é proteger a sua declaração de vontade, para que 

esta possa ser decidida e refletida com calma, protegida das técnicas agressivas de 

vendas” (MARQUES; BENJAMIN; MIRAGEM, 2006, p. 670) e os riscos claros e 

evidentes de “incumprimento ou decepção”, que decorre da alegada falta de 

correspondência do produto ou do serviço com a oferta na contratação à distância, 

“podendo o consumidor se desvincular do contrato” (BITTAR, 2003). 

Ressalta-se que a norma não exige qualquer justificativa por parte do 

consumidor: basta a manifestação objetiva da desistência, pura e simplesmente. 

Óbvio que intimamente o consumidor terá suas razões para desistir, mas elas não 

contam e não precisam ser anunciadas (NUNES, 2015).  

O arrependimento é o modo pelo qual a parte sai do contrato e o extingue, 

exercendo o direito de retirar o consentimento dado (AGUIAR JUNIOR, 2011). 

Assim, para o exercício do direito de arrependimento, o Código de Defesa do 

Consumidor confere algumas particularidades, bem explicadas por Aguiar Júnior 

(2011, p. 295): 

a) Apenas o consumidor tem o direito de exercer o arrependimento, 

invocando o Artigo 49 do CDC; 

b) O contrato de fornecimento de produto ou de serviço pode perfectibilizar-

se com a execução das prestações de ambas as partes, o que não impede o direito 

ao arrependimento pelo consumidor; 

c) Depois do exercício do direito de arrependimento por parte do 

consumidor, ambas as partes devem ser repostas na situação em que se 

encontravam antes de contratar, com a recíproca restituição do que receberam; 

d) O consumidor não está obrigado a indenizar perdas e danos ao 

fornecedor, mas deve ficar atento ao princípio da vedação ao enriquecimento sem 

causa, previsto no ordenamento jurídico brasileiro, no Artigo 884 e parágrafo único 

do Código Civil (AGUIAR JÚNIOR, 2011). 
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Fábio Ulhoa Coelho diz que o Artigo 49 do CDC “[...] não deve ser aplicado ao 

Comércio Eletrônico, por não se tratar de negócio concretizado fora do 

estabelecimento do fornecedor” (COELHO, 2015, p. 65). 

O consumidor está em casa, ou no trabalho, mas acessa o estabelecimento 

virtual do empresário; encontra-se, por isso, na mesma situação de quem se dirige 

ao estabelecimento físico 16. 

Então, é aplicável o Artigo 49 do CDC quando o website é desenhado de 

modo a estimular o internauta a se precipitar nas compras, por exemplo, com a 

interposição de chamativos ícones movimentados, em que as promoções sujeitam-

se a brevíssimos prazos, assinalados com relógios de contagem regressiva, fora as 

técnicas agressivas, o direito de arrependimento não se justifica (COELHO, 2015, p. 

48); porém, a posição majoritária é no sentido de que cabe aplicar o direito de 

arrependimento aos Contratos Eletrônicos.  

Newton de Lucca diz que “não por causa das compras por impulso, motivadas 

pelo marketing agressivo, mas pela simples possibilidade do produto não 

corresponder às expectativas do consumidor que não pode verificar pessoalmente o 

produto” (LUCCA, 2003, p. 112) na hora de contratar à distância. O prazo de 

reflexão seria para que o consumidor insatisfeito manifeste a não concordância com 

o objeto de sua contratação. 

No início da redação do Artigo 49, está disposto que “O consumidor pode 

desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias (...)”, é o chamado prazo de reflexão 

ou de arrependimento (NUNES, 2015). 

A ideia de um “[...] ‘prazo de reflexão’ pressupõe o fato de que, como a 

aquisição não partiu de uma decisão ativa, plena, do consumidor, e também como 

este ainda não ‘tocou’ concretamente o produto ou testou o serviço” (NUNES, 2015, 

p. 723), o consumidor pode querer desistir do negócio depois que o avaliou melhor. 

                                                             
16

 Estabelecimento Comercial é o conjunto de bens reunidos pelo empresário para a exploração da 
atividade econômica. Abrange tanto os bens materiais (estoque de mercadorias, mobiliários, veículos 
etc.), quanto os imateriais (marca, tecnologia, ponto etc.), normalmente, empregados na organização 
de uma Empresa (COELHO, 2015, p. 48). 
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Resumindo, a Lei dá oportunidade para que o consumidor, uma vez tendo recebido 

o produto ou testado o serviço, possa, no prazo de 7 dias, desistir da aquisição feita.  

Na contagem do prazo, é aplicado supletivamente o disposto no Artigo 13217 

do Código Civil. Assim, exclui-se o dia do início e se inclui o último dia. Se o dia da 

contagem inicial for domingo ou feriado, posterga-se o início para o primeiro dia útil 

subsequente. Da mesma maneira, se o último dia cair em dia não útil, o vencimento 

fica prorrogado para o primeiro dia útil posterior (NUNES, 2015). 

Dessa forma, o prazo decadencial pode “iniciar-se da assinatura do contrato, 

quando o produto ou serviço é entregue ou realizado, imediatamente à compra, ou 

da entrega, quando há um lapso temporal entre a assinatura do contrato e o 

recebimento do produto” (NERY JÚNIOR, 2011, p. 562), o que geralmente ocorre. 

Isso porque, somente após o recebimento, o consumidor terá a chance de verificar 

se o produto satisfaz suas expectativas  

Em regra, o prazo de sete dias é curto e escoa muito rápido; portanto, o 

consumidor tem de ser cauteloso. A Lei não obriga a nenhuma maneira específica 

de manifestação de desistência, mas Rizzatto Nunes (2015, p. 725) diz que podem 

ser utilizados os mesmos meios disponíveis para a contratação: 

a) Avisando o fornecedor pelo telefone;  

b) Comunicando-o pela Internet;  

c) Notificando-o por correspondência por meio dos Correios; 

d) Por carta entregue pessoalmente no domicílio do fornecedor, de seu 

preposto ou representante;  

e) Por telegrama enviado pelo posto do Correio ou por telefone (“fonegrama”);  

f) Por notificação via Cartório de Títulos e Documentos, caso queira etc. 

                                                             
17

 Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o 
dia do começo, e incluindo o do vencimento. § 1º Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-
se-à prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. 
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“A manifestação do arrependimento deve ser levada ao conhecimento do 

fornecedor sem qualquer formalidade” (AGUIAR JÚNIOR, 2011, p. 297), mas é 

importante que o consumidor possa provar a comunicação.  

Nesse sentido, segundo Wiston Neil Bezerra de Alencar: 

A comunicação de desistência pode ser feita por escrito mediante carta com 
aviso de recebimento e até e-mail, quando esse meio de contato for 
oferecido pelo fornecedor. O importante é que a forma escolhida possibilite 
ao consumidor ficar com alguma prova de que o direito foi exercido 
(ALENCAR, 2011). 

A condição estabelecida no Artigo 49 do CDC é do tipo que, uma vez 

exercida, faz com que o efeito retroaja ao início do negócio, para caracterizá-lo como 

se nunca tivesse existido. Dessa forma, operada a desistência, os efeitos da 

revogação do ato são ex tunc, ou seja, retroagem ao início para repor as partes ao 

status quo ante, como se nunca tivessem efetuado a compra e venda (NUNES, 

2015). 

Aguiar Júnior menciona uma situação não regulada no Código de Defesa do 

Consumidor, que ocorre com relação ao direito de arrependimento do consumidor: é 

o caso do Contrato de Fornecimento de Serviço quando a prestação do fornecedor, 

por já ter sido feita a beneficio do consumidor, é irrestituível. Entende-se que, 

tratando-se de Contratos de Prestação de Serviços celebrados a distância e por 

meios eletrônicos, análogos aos contratos pactuados fora do estabelecimento 

empresarial ou em domicílio, em que não há como as partes voltarem ao status quo 

ante, não deve ser permitido o exercício do direito de arrependimento pelo 

consumidor (AGUIAR JÚNIOR, 2011). 

Concretizada a desistência, qualquer importância que, eventualmente, já 

tenha sido paga (entrada, adiantamento, desconto do cheque, pagamento com 

cartão etc.) deve ser devolvida em valores atualizados. Se, por exemplo, foi feita a 

autorização para débitos parcelados no Cartão de Crédito e apenas o primeiro (do 

ato da compra) lançado, esse tem de ser devolvido em dinheiro como crédito no 

Cartão, e os demais têm de ser cancelados pela vendedora junto à Administradora 

do Cartão de Crédito (NUNES, 2015). 
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O consumidor também tem direito à devolução dos valores pagos com frete, 

postagem e outros encargos. Essas despesas devem ficar por conta do fornecedor 

que, ao optar pelas vendas fora do Estabelecimento Comercial, corre o risco do 

negócio (NERY JÚNIOR, 2011). 

Rizzatto Nunes também alega o risco do negócio para justificar que os custos 

com a devolução cabem ao fornecedor e diz que:  

Como o risco do empreendimento é do fornecedor, que vende e entrega o 
produto ou serviço com a possibilidade legal da devolução, e como o efeito 
da desistência é ex tunc, toda e qualquer despesa necessária à devolução 
do produto ou serviço é de responsabilidade do vendedor, inclusive 
transporte, caso seja preciso (NUNES, 2015. p. 729). 

Claudia Lima Marques afirma que “[...] quando ocorre o direito de 

arrependimento, não só o Contrato Principal será cancelado, mas também o 

Contrato Acessório de Financiamento” (MARQUES, 2004, p. 280).  

A jurisprudência tem seguido o mesmo entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente 
ação indenizatória moral. Contrato de financiamento que é acessório 
daquele de compra e venda. Arrependimento do apelado amparado pelo 
Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Inscrição indevida do nome 
do apelado nos cadastros de devedores do SCPC e do SERASA que gerou 
restrição em seu crédito. Dano moral devidamente configurado. Indenização 
reduzida. Ônus da sucumbência mantido, nos termos da Súmula 326 do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada. 
(TJSP – Apelação com Revisão nº 0024796-51.2006.8.26.0000, Relator: 
Mario A. Silveira, 33ª Câmara do D. Sétimo Grupo (Ext. 2º TAC), julgado em 
01/08/2007) . 
DECLARATÓRIA – Contrato – Aquisição de equipamento rastreador de 
veículo – Arrependimento do consumidor – Possibilidade – Inteligência do 
Artigo 49, do CDC - Julgamento antecipado – Cerceamento de defesa que 
não ocorre – Inversão do ônus probatório – Obrigação de indenizar 
caracterizada – Responsabilidade solidária do fornecedor e da instituição 
financeira – Danos material e moral – Cabimento – Prova decorrente da 
experiência comum - Inteligência do Artigo 335 do CPC – Recurso provido. 
(TJSP - Apelação nº 9066819-19.2007.8.26.0000, Relator: Sebastião 
Junqueira, 19ª Câmara de Direito Privado, julgado em 30/06/2008).  
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. 
PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO NO CARTÃO DE CRÉDITO. 
CANCELAMENTO. PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS. Legitimidade 
passiva da vendedora, uma vez que impossível identificar o verdadeiro 
causador do dano. Exegese do Artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Compra 
efetivada via Internet. Tendo sido legitimamente exercido o direito de 
desistência do negócio, em razão de suas características (Artigo 49 do 
CDC), revelou-se indevida a cobrança das parcelas relativas ao negócio 
desfeito. Direito à declaração de extinção do contrato e inexigibilidade das 
parcelas. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. RECURSO 
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DESPROVIDO. (TJDFT – Recurso Cível Nº 71000955773, Terceira Turma 
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado 
em 03/10/2006). 

Pode-se afirmar que as relações jurídicas estabelecidas no meio virtual são 

análogas àquelas que acontecem por telefone, reguladas pelo Artigo 49, mas, 

atualmente, esse Artigo é objeto de atualização pelo anteprojeto da Comissão de 

Juristas, que elaborou o Projeto de Lei em tramitação no Senado pelo nº 281/2012, 

que propôs um texto completamente novo, com mais garantias do que o atualmente 

em vigor (KLEE, 2014). 

O Projeto de Lei altera o caput do Artigo 49 do CDC, renumerando o 

parágrafo único em § 1º e acrescentando mais outros oitos parágrafos, estando com 

texto final nos seguintes termos:  

Artigo 49. O consumidor pode desistir da contratação a distância, no prazo 
de sete dias a contar da aceitação da oferta ou do recebimento ou 
disponibilidade do produto ou serviço, o que ocorrer por último. 
(...)  
§ 2º - por contratação a distância entende-se aquela efetivada fora do 
estabelecimento, ou sem a presença física simultânea do consumidor e 
fornecedor, especialmente em domicílio, por telefone, reembolso postal, por 
meio eletrônico ou similar.  
§ 3º - equipara-se à modalidade de contratação prevista no § 2º deste Artigo 
aquela em que, embora realizada no estabelecimento, o consumidor não 
teve a prévia oportunidade de conhecer o produto ou serviço, por não se 
encontrar em exposição ou pela impossibilidade ou dificuldade de acesso a 
seu conteúdo.  
§ 4º - a desistência formalizada dentro do prazo previsto no caput implica na 
devolução do produto com todos os acessórios recebidos pelo consumidor e 
nota fiscal;  
§ 5º - caso o consumidor exerça o direito de arrependimento, os contratos 
acessórios de crédito são automaticamente rescindidos, devendo ser 
devolvido ao fornecedor do crédito acessório o valor que lhe foi entregue, 
acrescido de eventuais juros incidentes até a data da efetiva devolução e 
tributos.  
§ 6º - sem prejuízo da iniciativa do consumidor, o fornecedor deve 
comunicar de modo imediato a manifestação do exercício de 
arrependimento à instituição financeira ou à administradora do cartão de 
crédito ou similar, a fim de que:  
I – a transação não seja lançada na fatura do consumidor; 
II – seja efetivado o estorno do valor, caso a fatura já tenha sido emitida no 
momento da comunicação;  
III – caso o preço já tenha sido total ou parcialmente pago, seja lançado o 
crédito do respectivo valor na fatura a ser emitida posteriormente à 
comunicação.  
§ 7º Se o fornecedor de produtos ou serviços descumprir o disposto no § 1º 
ou no § 6º, o valor pago será devolvido em dobro. § 8º - o fornecedor deve 
informar, de forma prévia, clara e ostensiva, os meios adequados, 
facilitados e eficazes disponíveis para o exercício do direito de 
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arrependimento do consumidor, que devem contemplar, ao menos, o 
mesmo modo utilizado para a contratação.  
§ 9º - o fornecedor deve enviar ao consumidor confirmação individualizada e 
imediata do recebimento da manifestação de arrependimento. 

Como se depreende do texto legal, o PLS faz menção regulamentada com 

particularidades ao exercício do direito de arrependimento, já previsto no CDC, 

aperfeiçoando as compras efetivadas por meios eletrônicos.  

O próprio caput do Artigo 49 do Projeto dispõe sobre um novo requisito que 

permite a abertura da contagem do prazo de sete dias, isto é, a partir da aceitação 

da oferta, ou seja, que pode ocorrer com um simples click, e não mais da assinatura 

do Contrato.  

A respeito desse assunto, os doutrinadores Alberto do Amaral Júnior e 

Luciane Klein Vieira ressaltam que:  

De qualquer modo, mantém-se o requisito anteriormente previsto, que se 
refere ao recebimento do produto ou serviço contratado, adicionando-se a 
este o fato de que a disponibilização dos mesmos autoriza o início da 
contagem do prazo, ou seja, a partir do momento em que o fornecedor 
colocar à disposição do consumidor a mercadoria ou o serviço adquirindo, 
autoriza-se o início da contagem do prazo para o exercício do direito de 
arrependimento. Destarte, é necessário aduzir que esta disponibilização do 
produto ou do serviço pode não ocorrer no lugar onde o consumidor estiver 
domiciliado, o que lhe dificultará o acesso ao bem adquirido. Logo, para 
evitar distorções nesta seara e indo ao encontro do princípio que prevê a 
máxima proteção do consumidor, o prazo de sete dias será contabilizado a 
partir do último ato realizado, seja esta a aceitação da oferta, o recebimento 
ou a disponibilização do produto ou serviço (AMARAL JUNIOR; VIEIRA, 
2013, p. 228). 

A alteração do Artigo 49 do CDC regulamenta o direito de arrependimento do 

consumidor no meio eletrônico, no sentido de que os fornecedores respeitem e 

resguardem o direito de reflexão dos consumidores quando quiserem e puderem 

exercer, sem que os fornecedores se sintam lesados (KLEE, 2014). 

A proposta de alteração da redação do Artigo 49 feita pela Comissão de 

Juristas de Atualização do Código de Defesa do Consumidor está em consonância 

com o avanço tecnológico dos meios de contratação e a necessária adaptação do 

nosso Diploma Consumerista. A Comissão manteve o período de reflexão de sete 

dias, pois considerou que esse não era o momento oportuno para alargar o prazo 

para dez ou quatorze dias, como na Europa (KLEE, 2014). 
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Durante a tramitação do PLS 281/2012, no Congresso Nacional, houve a 

inclusão de um Artigo no texto de seu substitutivo, a que se deu o número 49-A, 

prevendo o direito de arrependimento do consumidor nos Contratos de Compra de 

passagens aéreas em prazo diferenciado.  

A redação é a seguinte: 

Artigo 49-A. Sem prejuízo do direito de rescisão do contrato de transporte 
aéreo antes de iniciada a viagem (Artigo 740, § 3º do Código Civil), o 
exercício do direito de arrependimento do consumidor de passagens aéreas 
poderá ter seu prazo diferenciado, em virtude das peculiaridades do 
contrato, por norma fundamentada das agências reguladoras.  
Parágrafo único: A regulamentação prevista no caput deverá ser realizada 
no prazo máximo de cento e oitenta dias após a entrada em vigor desta Lei. 

É muito provável que, com a aprovação do PLS, não reste dúvida de que o 

consumidor será tutelado de forma satisfatória nas relações de consumo no meio 

eletrônico, com a inclusão dos dispositivos específicos sobre o Comércio Eletrônico 

para a proteção dos direitos dos consumidores, trazendo ambiente mais confiável e 

seguro ao meio virtual, com o direito de arrependimento devidamente regulamentado 

com a nova redação do Artigo 49 do CDC, adequando-o à nova realidade 

econômica, social e jurídica do país. 

 

CONCLUSÃO 

Aquele que, em primeira e superficial análise, parece representar um tema 

sem relevância diante dos princípios constitucionais e de Direito do Consumidor, o 

direito de arrependimento nos contratos a distância no Comércio Eletrônico na 

Legislação atual pode sim, como de fato ocorre, criar ambiente aberto para 

discussões e dúvidas em relação ao conceito de Estabelecimento, excetuando o 

ambiente eletrônico. 

A regulamentação do Comércio Eletrônico e o direito de retratação face ao 

proposto no Projeto de Lei do Senado nº 281/2012, que altera do Código de Defesa 

no Consumidor, colocaria um final à discussão. 

Com a evolução da Internet, houve verdadeira revolução no Comércio 

Tradicional, permitindo que os fornecedores explorassem o novo meio de 
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contratação eletrônica visando à maior lucratividade e, por outro lado, trouxe maior 

comodidade e praticidade aos consumidores, facilitando a aquisição de produtos e 

serviços, acentuando a vulnerabilidade do consumidor nessas relações de consumo 

fora do Estabelecimento Comercial. 

Em virtude disso, faz-se necessária atualização no ordenamento jurídico, com 

a finalidade de proteger o consumidor dos avanços tecnológicos, com uma 

Legislação específica para garantir maior justiça e segurança às relações, com 

direitos e deveres devidamente regulamentados. 

Diante desse cenário, o Senado Federal propôs um Projeto de Lei nº 

281/2012, que altera o Código de Defesa do Consumidor, regulamentando na Seção 

V o tema do Comércio Eletrônico, trazendo direitos específicos para quem deseja 

usar o meio eletrônico para adquirir produtos e serviços, regulamentando a 

aplicação do direito de arrependimento no Comércio Eletrônico, alterando o caput do 

Artigo 49 do CDC, modificando o parágrafo único e inserindo oito parágrafos e o 

Artigo 49-A, garantindo maior proteção ao consumidor que contrata a distância e por 

meio eletrônico.   

Em um primeiro momento, o Projeto previa alargamento no prazo de reflexão 

de sete para quatorze dias, mas, conforme emendas e votações no Senado, 

entenderam necessário apenas atualizar e não inovar. 

Assim, para preencher uma lacuna existente em nosso ordenamento jurídico, 

é necessária a reforma proposta pelo PLS 281/2012, que altera o Código de Defesa 

do Consumidor, para que o consumidor exerça o direito de arrependimento, 

independente de justificativa, nas compras realizadas pela Internet, garantindo que a 

devolução por parte do consumidor não fique prejudicada. 

Muito embora a jurisprudência, por analogia aos contratos por telefone, 

aplique o direito de arrependimento nas relações pela Internet, há necessidade, ao 

menos técnica, de precisar tais relações, tendo em vista que, antes do aparecimento 

do comércio eletrônico, o Estabelecimento Empresarial – conjunto de bens reunidos 

do empresário para a exploração da atividade econômica – era sempre físico, ou 

seja, a Empresa encontrava-se instalada em imóvel fisicamente acessível ao 
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consumidor; com o avanço da Tecnologia e, consequentemente, do Comércio 

Eletrônico, surge um novo canal de vendas, no qual a manifestação de vontade e a 

aceitação se dão por meio de transmissão eletrônica de dados, ou seja, 

metaforicamente equiparada a uma nova espécie de estabelecimento, o virtual. 
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ANEXO A 

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 281/2012 

 

Ofício nº 1.609 (SF)               Brasília, em 4 de novembro de 2015.  

 

A Sua Excelência o Senhor  

Deputado Beto Mansur  

Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados  

 

Assunto: Projeto de Lei do Senado à revisão.  

 

Senhor Primeiro-Secretário,  

 

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à revisão da Câmara dos 

Deputados, nos termos do Artigo 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei do Senado nº 

281, de 2012, de autoria do Senador José Sarney, constante dos autógrafos em anexo, que 

“Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para 

aperfeiçoar as disposições gerais do Capítulo I do Título I e dispor sobre o comércio 

eletrônico, e o Artigo 9º do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro), para aperfeiçoar a disciplina dos contratos 

internacionais comerciais e de consumo e dispor sobre as obrigações extracontratuais”. 

Atenciosamente,  
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Senador Renan Calheiros 

Presidente do Senado Federal 

 

Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 
(Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar 
as disposições gerais do Capítulo I do Título I e dispor 
sobre o comércio eletrônico, e o Artigo 9º do 
DecretoLei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro), para 
aperfeiçoar a disciplina dos contratos internacionais 
comerciais e de consumo e dispor sobre as obrigações 
extracontratuais. 

 

 O Congresso Nacional decreta:  

Artigo 1º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor), passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Artigo 3º-A. As normas e os negócios jurídicos devem ser interpretados e integrados 
da maneira mais favorável ao consumidor.”  

“Artigo 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida 
e a proteção do meio ambiente, bem como a transparência e a harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios:  

.................................................................................................................  

II-.......................................................................................................... 
................................................................................................................. 

a) pelo incentivo a padrões de produção e consumo sustentáveis; 

................................................................................................................ 

 IX - promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis, de forma a atender 
às necessidades das atuais gerações, permitindo melhores condições de vida e 
promovendo o desenvolvimento econômico e a inclusão social, sem comprometer a 
qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras.” (NR) 
“Artigo5º ....................................................................................................  

VI - conhecimento pelo Poder Judiciário, no âmbito do processo em curso e 
assegurado o contraditório, de violação a normas de defesa do consumidor; 

 VII - instituição de Câmaras de Conciliação das Relações de Consumo de Serviços 
Públicos, no âmbito da Advocacia Pública federal, estadual e municipal, garantida a 
efetiva participação do órgão de defesa do consumidor local. 
......................................................................................................” (NR)  
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“Artigo6º.................................................................................................... 
.................................................................................................................  

XI - a privacidade e a segurança das informações e dados pessoais prestados ou 
coletados, por qualquer meio, inclusive o eletrônico, assim como o acesso gratuito do 
consumidor a estes e a suas fontes;  

XII - a liberdade de escolha, em especial frente a novas tecnologias e redes de 
dados, vedada qualquer forma de discriminação e assédio de consumo;  

XIII - a informação ambiental veraz e útil, observados os requisitos da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. 
......................................................................................................” (NR)  

“Artigo 10-A. As regras preventivas e precautórias dos arts. 8º, 9º e 10 deste Código 
aplicam-se aos riscos provenientes de impactos ambientais decorrentes de produtos 
e serviços colocados no mercado de consumo.”  

“Artigo39...................................................................................................  

XIV - ofertar produto ou serviço com potencial de impacto ambiental negativo sem 
tomar as devidas medidas preventivas e precautórias; XV - cobrar tarifa de cadastro 
e de abertura de crédito, sob qualquer designação. 
......................................................................................................” (NR)  

 

“Seção VII 

Do Comércio Eletrônico” 

 “Artigo 45-A. Esta seção dispõe sobre normas gerais de proteção do consumidor no 
Comércio Eletrônico e a distância, visando a fortalecer sua confiança e assegurar 
sua tutela efetiva, mediante a diminuição da assimetria de informações, a 
preservação da segurança nas transações e a proteção da autodeterminação e da 
privacidade dos dados pessoais.”  

“Artigo 45-B. Sem prejuízo do disposto neste Código, os sítios e demais meios 
eletrônicos, bem como as comunicações remetidas ao consumidor, utilizados para 
oferta ou conclusão de contrato de consumo devem disponibilizar, em local de 
destaque e de fácil visualização, entre outras, as seguintes informações:  

I - nome empresarial e número de inscrição do fornecedor, quando houver, no 
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;  

II - endereços físico e eletrônico e demais informações necessárias para sua 
localização e contato;  

III - discriminação, no preço, de quaisquer despesas adicionais ou acessórias, tais 
como as de entrega;  

IV - condições integrais da oferta, incluindo modalidades de pagamento, 
disponibilidade e forma e prazo da execução do serviço ou da entrega ou 
disponibilização do produto ou serviço;  
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V - características essenciais do produto ou serviço, incluídos os riscos à saúde e à 
segurança dos consumidores;  

VI - prazo de validade da oferta, inclusive do preço;  

VII - informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições à fruição da 
oferta.” 

 “Artigo 45-C. Os sítios e demais meios eletrônicos utilizados para ofertas de 
compras coletivas ou modalidades análogas de contratação deverão conter, além 
das informações previstas no Artigo 45-B, as seguintes: 

 I - quantidade mínima de consumidores para a efetivação do contrato;  

II - prazo para utilização da oferta pelo consumidor;  

III - identificação do fornecedor responsável pelo sítio eletrônico e do fornecedor do 
produto ou serviço ofertado. Parágrafo único. O fornecedor de compras coletivas, 
como intermediador legal do fornecedor responsável pela oferta do produto ou 
serviço, responde solidariamente pela veracidade das informações publicadas e por 
eventuais danos causados ao consumidor.”  

“Artigo 45-D. É obrigação do fornecedor que utilizar meio eletrônico ou similar: 

 I - apresentar sumário do contrato antes da contratação, com as informações 
necessárias ao pleno exercício do direito de escolha do consumidor, destacadas as 
cláusulas que limitem direitos;  

II - manter disponível, por meio como o eletrônico ou o telefônico, serviço adequado, 
facilitado e eficaz de atendimento que possibilite ao consumidor enviar e receber 
comunicações, inclusive notificações, reclamações e demais informações 
necessárias à efetiva proteção de seus direitos;  

III - confirmar imediatamente o recebimento de comunicações relevantes, como a 
manifestação de arrependimento e cancelamento do contrato, utilizando o mesmo 
meio empregado pelo consumidor ou outros costumeiros;  

IV - assegurar ao consumidor meios técnicos adequados, eficazes e facilmente 
acessíveis que permitam a identificação e a correção de eventuais erros na 
contratação, antes de finalizá-la, sem prejuízo do posterior exercício do direito de 
arrependimento; V - utilizar mecanismos de segurança eficazes para pagamento e 
para tratamento de dados do consumidor;  

VI - informar aos órgãos de defesa do consumidor e ao Ministério Público, sempre 
que requisitado, o nome, o endereço eletrônico e demais dados que possibilitem o 
contato com o provedor de hospedagem, bem como com os prestadores de serviços 
financeiros e de pagamento;  

VII - informar imediatamente às autoridades competentes e ao consumidor sobre 
vazamento de dados ou comprometimento, mesmo que parcial, da segurança do 
sistema.”  

“Artigo 45-E. Na contratação por meio eletrônico ou similar, o fornecedor deve enviar 
ao consumidor:  
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I - em momento prévio à contratação, o contrato, em língua portuguesa, em 
linguagem acessível e com fácil visualização em sua página;  

II - confirmação imediata do recebimento da aceitação da oferta;  

III - via do contrato em suporte duradouro, assim entendido qualquer instrumento, 
inclusive eletrônico, que ofereça as garantias de fidedignidade, inteligibilidade e 
conservação dos dados contratuais e que permita sua fácil reprodução;  

IV - formulário, ou link para formulário, facilitado e específico para preenchimento 
pelo consumidor em caso de exercício do direito de arrependimento.  

Parágrafo único. Caso a confirmação e o formulário previstos, respectivamente, nos 
incisos II e IV não tenham sido enviados pelo fornecedor, o prazo previsto no caput 
do Artigo 49 deverá ser ampliado por mais 14 (quatorze) dias.”  

“Artigo 45-F. É vedado ao fornecedor de produto ou serviço enviar mensagem 
eletrônica não solicitada a destinatário que:  

I - não possua Relação de Consumo anterior com o fornecedor e não tenha 
manifestado consentimento prévio e expresso em recebê-la;  

II - esteja inscrito em cadastro de bloqueio de oferta;  

III - tenha manifestado diretamente ao fornecedor a opção de não recebê-la.  

§ 1º Se houver prévia Relação de Consumo entre o remetente e o destinatário, 
admite-se o envio de mensagem não solicitada, desde que o consumidor tenha tido 
oportunidade de recusá-la. 

§ 2º O fornecedor deve informar ao destinatário, em cada mensagem enviada:  

I - o meio adequado, simplificado, seguro e eficaz que lhe permita, a qualquer 
momento, recusar, sem ônus, o envio de novas mensagens eletrônicas não 
solicitadas; II - o modo como obteve seus dados.  

§ 3º O fornecedor deve cessar imediatamente o envio de ofertas e comunicações 
eletrônicas ou de dados a consumidor que manifeste recusa a recebê-las.  

§ 4º Para os fins desta seção, entende-se por mensagem eletrônica não solicitada 
aquela relacionada à oferta ou publicidade de produto ou serviço e enviada por 
correio eletrônico ou meio similar.  

§ 5º É vedado também:  

I - remeter mensagem que oculte, dissimule ou não permita de forma imediata e fácil 
a identificação da pessoa em nome de quem é efetuada a comunicação e a sua 
natureza publicitária;  

II - veicular, exibir, licenciar, alienar, compartilhar, doar ou de qualquer forma ceder 
ou transferir dados, informações ou identificadores pessoais sem expressa 
autorização e consentimento informado de seu titular.  

§ 6º Na hipótese de o consumidor manter Relação de Consumo com fornecedor que 
integre conglomerado econômico, o envio de mensagem por qualquer sociedade que 
o integre não se insere nas vedações do caput deste Artigo, desde que o consumidor 
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tenha tido oportunidade de recusá-la e não esteja inscrito em cadastro de bloqueio 
de oferta.  

§ 7º A vedação prevista no inciso II do § 5º não se aplica aos fornecedores que 
integrem um mesmo conglomerado econômico.”  

“Artigo 45-G. Na oferta de produto ou serviço por meio da rede mundial de 
computadores (Internet) ou qualquer modalidade de comércio eletrônico, somente 
será exigida do consumidor, para a aquisição do produto ou serviço ofertado, a 
prestação das informações indispensáveis à conclusão do contrato.  

Parágrafo único. Quaisquer outras informações além das indispensáveis terão 
caráter facultativo, devendo o consumidor ser previamente avisado dessa condição.”  

“Artigo 49. O consumidor pode desistir da contratação a distância no prazo de 
7 (sete) dias a contar da aceitação da oferta, do recebimento ou da 
disponibilidade do produto ou serviço, o que ocorrer por último.  

§ 1º ..........................................................................................................  

§ 2º Por contratação a distância entende-se aquela efetivada fora do 
estabelecimento ou sem a presença física simultânea do consumidor e do 
fornecedor, especialmente em domicílio, por telefone, por reembolso postal ou 
por meio eletrônico ou similar.  

§ 3º Equipara-se à modalidade de contratação prevista no § 2º deste Artigo 
aquela em que, embora realizada no estabelecimento, o consumidor não tenha 
tido a prévia oportunidade de conhecer o produto ou serviço, por não se 
encontrar em exposição ou pela impossibilidade ou dificuldade de acesso a 
seu conteúdo.  

§ 4º A desistência formalizada dentro do prazo previsto no caput implica a 
devolução do produto, com todos os acessórios recebidos pelo consumidor e 
a nota fiscal. 

 § 5º Caso o consumidor exerça o direito de arrependimento, inclusive em 
operação que envolva retirada de recursos ou transação de financiamento, os 
contratos acessórios de crédito são automaticamente rescindidos, devendo ser 
devolvido ao fornecedor do crédito o valor total financiado ou concedido que 
tiver sido entregue, acrescido de eventuais juros incidentes até a data da 
efetiva devolução, tributos e tarifas, sendo estas cobradas somente quando 
aplicável. 

§ 6º Sem prejuízo da iniciativa do consumidor, o fornecedor deve comunicar de 
modo imediato a manifestação do exercício de arrependimento à instituição 
financeira ou à administradora do cartão de crédito ou similar, a fim de que:  

I - a transação não seja lançada na fatura do consumidor;  

II - seja efetivado o estorno do valor, caso a fatura já tenha sido emitida no 
momento da comunicação;  

III - caso o preço já tenha sido total ou parcialmente pago, seja lançado o 
crédito do respectivo valor na fatura a ser emitida posteriormente à 
comunicação.  
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§ 7º Se o fornecedor do produto ou serviço descumprir o disposto no § 1º ou 
no § 6º, o valor pago será devolvido em dobro.  

§ 8º O fornecedor deve informar, de forma prévia, clara e ostensiva, os meios 
adequados, facilitados e eficazes disponíveis para o exercício do direito de 
arrependimento do consumidor, que devem contemplar, ao menos, o mesmo 
modo utilizado para a contratação.  

§ 9º O fornecedor deve enviar ao consumidor confirmação individualizada e 
imediata do recebimento da manifestação de arrependimento.” (NR)  

“Artigo 49-A. Sem prejuízo do direito de rescisão do contrato de transporte 
aéreo antes de iniciada a viagem, nos termos do Artigo 740, § 3º, da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), o exercício do direito de 
arrependimento do consumidor de passagens aéreas poderá ter seu prazo 
diferenciado, em virtude das peculiaridades do contrato, por norma 
fundamentada das agências reguladoras.  

Parágrafo único. A regulamentação prevista no caput deverá ser realizada no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após a entrada em vigor desta Lei” 
(grifos nossos).  

 

CAPÍTULO VII 

“DAS SANÇÕES” 

 “Artigo56...................................................................................................  

XIII - suspensão temporária ou proibição de oferta e de comércio eletrônico. 
“Artigo59...................................................................................................  

§ 4º Caso o fornecedor que utilize meio eletrônico ou similar descumpra a pena de 
suspensão ou de proibição de oferta e de comércio eletrônico, sem prejuízo de 
outras medidas administrativas ou judiciais de prevenção de danos, o Poder 
Judiciário poderá determinar, no limite estritamente necessário para a garantia da 
efetividade da sanção, que os prestadores de serviços financeiros e de pagamento 
utilizados pelo fornecedor, de forma alternativa ou conjunta, sob pena de pagamento 
de multa diária:  

I - suspendam os pagamentos e transferências financeiras para o fornecedor de 
comércio eletrônico;  

II - bloqueiem as contas bancárias do fornecedor.” (NR)  

“Artigo 60-A. O descumprimento reiterado dos deveres do fornecedor previstos nesta 
Lei ensejará a aplicação, pelo Poder Judiciário, de multa civil em valor adequado à 
gravidade da conduta e suficiente para inibir novas violações, sem prejuízo das 
sanções penais e administrativas cabíveis e da indenização por perdas e danos, 
patrimoniais e morais, ocasionados aos consumidores. Parágrafo único. A graduação 
e a destinação da multa civil observarão o disposto no Artigo 57.” 

 “Artigo 60-B. Sem prejuízo das sanções previstas neste Capítulo, em face de 
reclamação fundamentada formalizada por consumidor, a autoridade administrativa, 
em sua respectiva área de atuação e competência, poderá instaurar processo 



42 
 

O direito de arrependimento do consumidor no 
comércio eletrônico 
 

Fabianna Siqueira Fernandes; Heloisa de 
Oliveira Herrera 

 

Revista Eletrônica Thesis, São Paulo, ano XIV, n.28, p.1-44, 1° semestre, 2018.        ISSN 1806-762X 

administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, para aplicar, isolada ou 
cumulativamente, em caso de comprovada infração às normas de defesa do 
consumidor, as seguintes medidas corretivas, fixando prazo para seu cumprimento:  

I - substituição ou reparação do produto;  

II - devolução do que houver sido pago pelo consumidor mediante cobrança indevida; 
III - cumprimento da oferta pelo fornecedor, sempre que esta conste por escrito e de 
forma expressa; 

IV - devolução ou estorno, pelo fornecedor, da quantia paga pelo consumidor, 
quando o produto entregue ou o serviço prestado não corresponder ao que foi 
expressamente acordado pelas partes;  

V - prestação adequada das informações requeridas pelo consumidor, sempre que 
tal requerimento guarde relação com o produto adquirido ou o serviço contratado.  

§ 1º Em caso de descumprimento do prazo fixado pela autoridade administrativa para 
a medida corretiva imposta, será imputada multa diária, nos termos do parágrafo 
único do Artigo 57. 

§ 2º A multa diária de que trata o § 1º será revertida, conforme o caso, ao Fundo de 
Defesa de Direitos Difusos ou aos fundos estaduais ou municipais de proteção ao 
consumidor.”  

“Artigo 72-A. Veicular, exibir, licenciar, alienar, compartilhar, doar ou de qualquer 
forma ceder ou transferir dados, informações ou identificadores pessoais sem a 
autorização expressa e o consentimento informado de seu titular. Pena - Detenção 
de três meses a um ano e multa.  

 Parágrafo único. Não constitui crime a prática dos atos previstos no caput:  

I - entre fornecedores que integrem um mesmo conglomerado econômico;  

II - em razão de determinação, requisição ou solicitação de órgão público.” 

 “Artigo76...................................................................................................  

VI - ocasionarem grave dano ao meio ambiente.” (NR) 

 “Artigo 101. Na ação de responsabilidade contratual e extracontratual do fornecedor 
de produtos e serviços, inclusive na hipótese de fornecimento a distância, nacional e 
internacional, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste Título, observar-se-
á o seguinte:  

I - nas demandas em que o consumidor residente no Brasil seja réu e que versem 
sobre relações de consumo, será competente o foro do domicílio do consumidor;  

II - (Revogado);  

III - nas demandas em que o consumidor residente no Brasil seja autor, ele poderá 
escolher entre as seguintes opções:  

a) o foro indicado no inciso I;  

b) o foro do domicílio do fornecedor de produtos ou serviços;  
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c) o foro do lugar da celebração ou da execução do contrato; ou  

d) outro foro relacionado ao caso.  

§ 1º São nulas as cláusulas de eleição de foro e de arbitragem celebradas pelo 
consumidor.  

§ 2º Aos conflitos decorrentes do fornecimento a distância internacional, aplica-se a 
lei do domicílio do consumidor, ou, desde que mais favorável a este, a norma estatal 
escolhida pelas partes, assegurado, em qualquer hipótese, o acesso do consumidor 
à Justiça.” (NR) 

Artigo 2º O Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro), passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Artigo 9º As obrigações, salvo os casos específicos previstos em lei, reger-se-ão 
pela lei do país em que se constituírem.  

§ 1º (Revogado).  

§ 2º (Revogado).” (NR)  

“Artigo 9º-A. O contrato internacional entre profissionais, empresários e comerciantes 
reger-se-á pela lei escolhida pelas partes, devendo esta escolha referir-se à 
totalidade do contrato e ser efetuada mediante acordo expresso entre as partes.  

§ 1º Não é necessário que haja conexão entre a lei escolhida e as partes ou a 
transação.  

§ 2º A escolha de que trata o caput inclui também a indicação, como aplicável ao 
contrato, de um conjunto de regras jurídicas de caráter internacional, opcional ou 
uniforme, aceitas no plano internacional, supranacional ou regional como neutras e 
justas, inclusive da lex mercatoria, desde que não contrárias à ordem pública.  

§ 3º Na hipótese de ausência ou de invalidade da escolha, o contrato será regido 
pela lei do lugar de sua celebração, assim considerado, em contratos celebrados a 
distância, o lugar da residência do proponente.  

§ 4º Caso a obrigação resultante do contrato deva ser executada no Brasil e dependa 
de forma essencial, esta será observada, admitidas as peculiaridades da lei 
estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.  

§ 5º Não obstante o disposto neste Artigo, no caso de contrato standard ou de 
adesão celebrado no Brasil ou que aqui tiver de ser executado, aplicar-se-ão 
necessariamente as disposições do direito brasileiro que possuírem caráter 
imperativo.  

§ 6º Este Artigo não se aplica aos contratos e obrigações regulados por tratados 
internacionais e aos acordos sobre arbitragem ou eleição de foro.”  

“Artigo 9º-B. O contrato internacional de consumo, entendido como aquele realizado 
entre um consumidor pessoa natural e um fornecedor de produtos e serviços cujo 
estabelecimento esteja situado em país distinto daquele de domicílio do consumidor, 
reger-se-á pela lei do lugar de celebração ou, se executado no Brasil, pela lei 
brasileira, desde que mais favorável ao consumidor. 
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§ 1º Se a contratação for precedida de qualquer atividade negocial ou de marketing, 
por parte do fornecedor ou de seus representantes, dirigida ao território brasileiro ou 
nele realizada, em especial envio de publicidade, correspondência, e-mails, 
mensagens comerciais, convites, prêmios ou ofertas, aplicar-se-ão as disposições da 
lei brasileira que possuírem caráter imperativo, sempre que mais favoráveis ao 
consumidor.  

§ 2º Os contratos de pacotes de viagens internacionais ou viagens combinadas, que 
envolvam grupos turísticos ou serviços de hotelaria e turismo, com cumprimento fora 
do Brasil, contratados com agências de turismo e operadoras situadas no Brasil, 
reger-se-ão pela lei brasileira.”  

“Artigo 9º-C. As obrigações extracontratuais, caso nenhuma das partes envolvidas 
possua domicílio ou sede no país em que ocorrer o acidente, dano, fato ou ato ilícito, 
reger-se-ão pela lei do lugar onde os efeitos se fizerem sentir.  

Parágrafo único. Quanto à responsabilidade civil em caso de acidente de trânsito, 
observar-se-á o seguinte:  

I - quando o acidente envolver ou atingir unicamente pessoas domiciliadas em outro 
país, o magistrado poderá, excepcionalmente, considerar aplicável a lei daquele país, 
respeitadas as regras de circulação e segurança em vigor no lugar e no momento do 
acidente; 

II - quando do acidente resultarem danos a coisas alheias aos veículos acidentados, 
aplicar-se-á a lei do país em que ocorreu o fato.”  

Artigo 3º Revogam-se o inciso II do Artigo 101 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 
1990 (Código de Defesa do Consumidor), e os §§ 1º e 2º do Artigo 9º do Decreto-Lei 
nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 
Brasileiro).  

Artigo 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 


