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RESUMO  
 
O trabalho visa discutir como se dá a aplicação do Direito de Arrependimento nas 
compras realizadas via internet de bens intangíveis ou virtuais, como os e-books por 
exemplo, cujo o recebimento se dá na hora por meio também eletrônico, ao passo 
que essa modalidade de comércio cresceu de forma exorbitante e não temos 
legislação específica para regular tal modalidade, trazendo vários problemas tanto 
para os consumidores quanto para os comerciantes. Ainda no mesmo sentido, o 
referencial traz breves explicações sobre como se configura uma relação jurídica, 
sobre o comércio eletrônico, e também elucida brevemente o que é consumidor e 
fornecedor, visando com que se identifique todos os agentes que compõem a 
realização de um contrato eletrônico, e qual a garantia e proteção jurídica o 
fornecedor ficará sujeito.  

 
Palavras-chave: Direito de Arrependimento, Compras pela internet, 
arrependimento, Consumidor, Compras virtuais, E-Commerce.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 O presente artigo visa realizar uma abordagem a respeito da "aplicabilidade 
do Direito de Arrependimento nas relações de consumo realizadas pela internet", em 
específico, discutir como é realizado a aplicação do Direito de Arrependimento nas 
compras realizadas via internet, seja bens intangíveis ou virtuais, garantindo tanto o 
direito para os consumidores, quanto o posicionamento jurídico com relação aos 
fornecedores sobre a proteção jurídica sobre a aplicabilidade desse direito.  
 O contrato eletrônico vem apresentando um elevado crescimento no mercado 
consumista. A cada dia que passa, cresce absurdamente a quantidade de pessoas, 
sejam elas físicas ou jurídicas, que estão ou realizando compras pela internet ou 
investindo em um e-commerce. 
 Análise sobre a aplicação dos contratos celebrados via internet, em específico 
tratando do direito de arrependimento, na qual hoje, é reconhecido à aplicabilidade 
consagrado no Art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, permitindo a 
desistência da compra realizada ou do serviço contratado fora do estabelecimento 
comercial. Nesse caso utilizando-se da internet como principal meio de negociação, 
uma vez que o comércio eletrônico cresceu de forma assustadora, não temos, hoje 
no Brasil, uma legislação específica para regular tal modalidade, podendo trazer 
vários problemas e sérias conseqüências tanto para o consumidor quanto para os 
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comerciantes virtuais que não possuem um amparo jurídico para direito em tela, 
apenas o DECRETO Nº 7.962, DE 15 DE MARÇO DE 2013 para regulamentar o 
CDC, dispondo assim sobre o artigo 49, a aplicabilidade do direito de 
arrependimento sendo estendida ao comércio eletrônico  . 
 A análise sobre questionamentos que possam ser solucionadas e 
esclarecidas, em se tratando do Direito de Arrependimento, busca uma forma 
pacífica da aplicabilidade deste direito e os principais requisitos para que o mesmo 
possa enquadrar nas relações de consumo, assim, o apontamento do ordenamento 
jurídico brasileiro sobre o tratamento, a definição e as formas adequadas para se 
realizar as compras via e-commerce, juntamente com um diagnóstico pela qual os 
fornecedores não possuem um amparo jurídico delimitando tal benefício para o 
consumidor final.  

 

2 RELAÇÃO DE CONSUMO 

A relação de consumo nada mais é do que a relação entre o consumidor final 
e seu fornecedor, ao realizar uma compra ou até mesmo uma venda, seja de 
produtos ou prestação de serviço. 

A evolução tecnológica é o que predomina atualmente, contudo o comercio 
eletrônico vem crescendo de forma absurda, onde o Código de Defesa do 
Consumidor esclarece nossos direitos enquanto consumidores nas compras 
realizadas tanto em estabelecimento físico, quanto em estabelecimento virtual. 

Lúcio Delfino define a importância social da criação do CDC:  
 
Conforme o Código de Defesa do Consumidor, o mesmo surgiu de uma 
necessidade social. A manutenção das contratações baseada numa idéia 
liberal já, há tempos, mostrava-se intolerável no País. A produção em série 
com a conseqüente distribuição e comercialização em massa de produtos e 
serviços, mediante contratos preestabelecidos (cláusulas impostas em 
bloco) pelo próprio fornecedor, geraram desequilíbrio, desigualdade e 
injustiças irremediáveis pela legislação anterior à promulgação da Lei 
8.078/90. A imposição de regras por parte dos mais fortes, de maneira 
unilateral e irreprimível pelo Estado, obrigava os consumidores a aderir e 
aceitar determinadas situações que, muitas vezes, eram responsáveis pela 
motivação de danos irreparáveis, porquanto a legislação material, que antes 
regulava as relações de consumo como um todo, apresenta um panorama 
de responsabilização civil baseado na idéia da culpa.(DELFINO, 2004, p. 
32) 

 
Sendo configurada a relação de consumo, temos um vínculo jurídico designado e 
regulado pelo Código de Defesa do Consumidor. 
Cabe aqui também elucidar que relação jurídica é um vínculo que une duas ou mais 
pessoas caracterizando-se como sujeito ativo e passivo no ato em que estão 
produzindo. Veja-se como Miguel Reale define a relação jurídica: 

 
Para existir relação jurídica é preciso a presença de dois requisitos. Em 
primeiro lugar uma relação intersubjetiva, ou seja, um vínculo entre duas ou 
mais pessoas. Em segundo lugar, que esse vínculo corresponda a uma 
hipótese normativa, de tal maneira que derivem conseqüências obrigatórias 
o plano de experiência.  (REALE, 2002. p. 216.) 
 

 É fundamental que exista o vínculo entre as partes para se obter uma relação 
jurídica, sendo os requisitos preenchidos adequadamente, teremos assim uma parte 
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sendo ativa e uma passivo, em se tratando de CDC, teremos assim um fornecedor e 
um consumidor final. 
2.1 FORNECEDOR E CONSUMIDOR 

Na relação de consumo, para que possa ser efetuada essa transação, é 
indispensável que tenhamos um fornecedor e um consumidor final, para entender 
melhor a diferença entre ambas, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, 
os conceitos regidos: 

Art. 3º do CDC, está definida o fornecedor: 
 
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. 

 

Assim os fornecedores são todas as pessoas físicas ou jurídicas que ofertem  
produtos ou serviços mediante remuneração com atividade, visando que é 
dispensável que o fornecedor seja pessoa jurídica, pois o art. 3º do CDC, autoriza 
inclusive as pessoas consideradas despersonalizadas. 

 Art. 2º do CDC, define o consumidor da seguinte forma: "Art. 2°: Consumidor 
é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final". 

 
 Vale ressaltar que hoje no Brasil, adotamos o método da teoria finalista na 
qual basta o consumidor adquirir um produto e encerrar com ele a cadeia econômica 
produtiva, ou seja, ser consumidor final de um determinado produto ou serviço. 
 
 Contudo não basta a existência de um consumidor em uma determinada 
transação para que seja caracterizada relação de consumo, pois é preciso a 
existência  de um fornecedor de acordo com a descrição do art. 3º do CDC, tem-se a 
necessidade e a obrigatoriedade de existir um fornecedor e um consumidor, obtendo 
assim a relação de consumo.  

 

2.2 E-COMMERCE E O ESTABELECIMENTO VIRTUAL 

E-commerce, segundo E-commerce News, conceituado site brasileiro que 
trata sobre o assunto, em especial, define que: 
 

O e-commerce, que em português significa comércio eletrônico, é uma 
modalidade de comércio que realiza suas transações financeiras por meio 
de dispositivos e plataformas eletrônicas, como computadores e celulares. 
Um exemplo deste tipo de comércio é comprar ou vender produtos em lojas 
virtuais (E-Commerce News, 2017) 

 
Com relação ao estudo apresentado, as transações financeiras também se 

encaixam na modalidade de comércio eletrônico, sendo que a priori se encaixa 
apenas nas compras e vendas de produtos. 

 
Estabelecido o que realmente é o comercio eletrônico, vale deixar claro o que 

é o estabelecimento virtual e realizar a diferença do estabelecimento físico. 
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Fábio Ulhoa (2004, p. 96.) define estabelecimento empresarial como conjunto 
de bens reunidos pelo empresário para a exploração de sua atividade econômica. O 
estabelecimento físico permite a visita do consumidor, para uma melhora análise do 
produto que deseja adquirir, bem como obter informações adicionais ou até mesmo 
testar a qualidade de seu produto. 

 
Fábio Ulhoa (2000, p. 33) define o estabelecimento virtual como uma nova 

espécie de estabelecimento, fisicamente inacessível o consumidor ou adquirente 
devem manifestar a aceitação por meio da transmissão eletrônica de dados. 

Sendo assim, o estabelecimento virtual é considerado uma forma inacessível 
de uma pessoa fisicamente aceitar ou manifestar aceitação, sendo este realizado 
através de transmissão de dados eletrônicos, na qual a aceitação se dá no exato 
momento em que é realizado a compra via internet, chamado de contrato típico 
eletrônico, o famoso "Click". 

 
Para uma melhor compreensão, muitos estabelecimentos empresariais já 

possuem um desdobramento para o seu estabelecimento virtual, na qual o 
consumidor poderá acessar através de um endereço eletrônico, cuja a identificação 
se dá por meio de um domínio, podendo utilizar como exemplo o estabelecimento 
empresarial "Casas Bahia", cujo estabelecimento virtual poderá ser encontrado 
através do endereço eletrônico: www.casasbahia.com.br, domínio este exclusivo da 
empresa, direcionando o acesso facilitado aos seus consumidores através da 
internet. 

 
Ainda sobre contratos eletrônicos, temos a definição sobre os contratos B2B e 

B2C na qual se referem a "Business-To-Business" (B2B) ou seja, relação entre 
empresas, fornecedores, e "Business-To-Consumer" (B2C)ou seja, relação entre 
fornecedor e consumidor, na qual temos um conceito sobre esses contratos 
eletrônicos ou virtuais, onde a internet serve de mediação para concretização de 
algum negócio jurídico, ou seja, apenas o meio é que é eletrônico ou virtual, uma 
vez referida denominação que dizer que algum negócio jurídico é realizado e 
concretizado pelo uso da internet. As partes contratantes nada mais são que os 
próprios interessados na relação contratual, tendentes a obter um produto ou a 
prestação de um serviço.(Mauro, 2014) 

 
Sendo assim a B2B (Business To Business) é uma sigla utilizada no comércio 

eletrônico para definir as transações comerciais entre empresas, uma plataforma 
onde uma empresa realiza negócios com outra empresa. 

 
Já a sigla B2C (Business To Consumer), define a transação comercial entre 

uma empresa e seu consumidor final através da plataforma originada de E-
Commerce. 

 
Temos também o C2C (Consumer To Consumer), uma relação entre pessoas 

físicas através dos contratos virtuais, estabelecendo assim, pela internet a relação 
de compra e venda através em um contrato eletrônico, considerado assim, a terceira 
geração do comércio virtual, tendo ajuda de empresas para que o relacionamento 
entre ambos sejam realizados, um exemplo seria o site do MercadoLivre 
(www.mercadolivre.com.br), ou até mesmo o site OLX (www.olx.com.br), uma vez 
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que não há relação de consumo neste tipo de contrato, mas sim uma relação civil, 
não cabendo o Direito de Arrependimento em uma relação civil. 

 
O estabelecimento virtual tendo a pratica de comercio de produtos ou serviços 

através da internet, é um comércio na qual surge uma nova espécie de 
estabelecimento inacessível fisicamente, na qual o consumidor ou o adquirente 
devem manifestar "aceitação" por meio de transmissão eletrônica de dados, dando-
se assim o surgimento do estabelecimento virtual. 

 

2.3 O DIREITO DE ARREPENDIMENTO E O SEU EXERCÍCIO JURÍDICO 

 Em 2013, o cenário do comércio eletrônico entrou em evidência haja vista a 
criação do DECRETO Nº 7.962, DE 15 DE MARÇO DE 2013 que veio para 
regulamentar a lei nº 8.078 (Código de Defesa do Consumidor) regulamentando o 
comércio eletrônico estabelecendo regras juntamente em acordo com o CDC. 
 
 O disposto no artigo 49 do CDC para as compras via internet, também vem 
regulamentado no em seus artigos, como principal, o art. 5º, §1º, que diz: "Art.5º ... 
§1o O consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento pela mesma 
ferramenta utilizada para a contratação, sem prejuízo de outros meios 
disponibilizados.", dispondo-se assim sobre a contratação no comércio eletrônico, 
porém nada que tange a questão do comércio dos bens virtuais ou intangíveis foi 
citado.  
  
 O Código de Defesa do Consumidor traz no seu artigo. 49 a possibilidade de 
se refletir melhor sobre a compra ou contratação de serviço fora do estabelecimento 
empresarial, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor, uma observação a ser 
pontuada é o Parágrafo Único do mesmo Código, onde disciplina como o fornecedor 
procederá: 

 
Art. 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. (BRASIL, 1990) 

 

 Sendo assim, observa-se que é requisito para aplicação do Direito de 
Arrependimento que a compra seja realizada necessariamente fora do 
estabelecimento empresarial, ou seja, é possível visualizar essa possibilidade sendo 
estendida para compras na internet, sendo estabelecido o prazo de 07 (sete) dias 
para desistência, prazo este que inicia no instante que o consumidor passa a ter o 
acesso fisicamente do produto ou inicio da execução de um serviço, identificando as 
diferenças com que foi oferecido e posteriormente contratado. 
 Contudo, o estabelecimento responsável deverá conceder em seu endereço 
eletrônico, todos os meios cabíveis à segurança de seu cliente, haja visto que o 
pagamento das compras realizadas poderão ser de formas variadas, como cartão de 
crédito onde o consumidor irá apresentar os dados de seu cartão para finalizar a 
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compra, boleto bancário sendo emitido na hora, tendo as diversas possibilidades 
que atrairá a confiança de seu cliente. 
 Resta claro que o fornecedor deverá devolver corrigido monetariamente o 
valor pago pelo consumidor, se o mesmo exercer o Direito de Arrependimento.  
 

 Além de ter de devolver os valores corrigidos monetariamente TJ também já 
decidiu que o ônus de arcar com as despesas de entrega e devolução do produto é 
do comerciante, ou seja, as taxas de transporte do produto, embalagem, dentre 
outros, são de responsabilidade do fornecedor.  
 
 Fabrício da Mota (2007, s/p) em seu artigo "O direito de arrependimento do 
consumidor: exceções à regra e necessidade de evolução legislativa no Brasil", 
mostra como o fornecedor pode tentar se resguardar e faz também considerações 
sobre a igualdade das partes no contrato: 
 

A facilidade de reprodução pode conduzir à má-fé do usuário que, ao abrir o 
lacre do recipiente que lhe foi enviado ou concluída a transmissão do 
arquivo digital para o seu computador, estará apto a simplesmente 
reproduzir o conteúdo e pleitear a resilirão do contrato, acarretando inegável 
prejuízo ao fornecedor do produto. 
No entanto, apesar de entendermos que esse cuidado seja valioso, 
sobretudo sob a ótica do princípio da isonomia e do equilíbrio das relações 
comerciais, mesclado à boa-fé contratual, entendemos que o fornecedor, a 
fim de evitar situação de aplicabilidade do direito de arrependimento, deve 
cercar-se de certas cautelas. Sugerimos as seguintes: 
1.No caso de músicas e textos, disponibilizar pequenos trechos, em 
qualidade suficiente para o conhecimento do consumidor; 
2.No caso de aplicativos, criar chaves de restrição ou desenvolver 
aplicativos demonstrativos das principais capacidades do programa; 
3.No caso de imagens, apresentar em tamanho reduzido uma pequena 
amostra. (MOTA. 2007) 

 

 Essas precauções poderão evitar que o fornecedor seja prejudicado diante do 
exercício do direito contido no art. 49, mas não afastam totalmente a sua incidência, 
sobretudo porque os critérios de aplicação da norma jurídica são ainda muito 
subjetivos, dada a falta de restrições do CDC. 
 Faz-se necessário ressaltar aqui que, quando da criação do Código de 
Defesa do Consumidor, as modalidades de compra fora do estabelecimento 
comercial ocorriam por meio de telefone ou como já citado, por meio de fax. 
 Além de ter de devolver os valores corrigidos monetariamente, o STJ também 
já decidiu que o ônus de arcar com as despesas de entrega e devolução do produto 
é do comerciante. Veja-se a ementa do REsp 1.340.604: 
 

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. 
ART. 49 DO CDC. RESPONSABILIDADE PELO VALOR DO SERVIÇO 
POSTAL DECORRENTE DA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. CONDUTA 
ABUSIVA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA PELO PROCON. 1. No 
presente caso, trata-se da legalidade de multa imposta à TV SKY SHOP 
(SHOPTIME) em razão do apurado em processos administrativos, por 
decorrência de reclamações realizadas pelos consumidores, no sentido de 
que havia cláusula contratual responsabilizando o consumidor pelas 
despesas com o serviço postal decorrente da devolução do produto do qual 
pretende-se desistir. 2. O art. 49 do Código de Defesa do Consumidor 
dispõe que, quando o contrato de consumo for concluído fora do 
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estabelecimento comercial, o consumidor tem o direito de desistir do 
negócio em 7 dias ("período de reflexão"), sem qualquer motivação. Trata-
se do direito de arrependimento, que assegura o consumidor a realização 
de uma compra consciente, equilibrando as relações de consumo. 3. 
Exercido o direito de arrependimento, o parágrafo único do art. 49 do CDC 
especifica que o consumidor terá de volta, imediatamente e monetariamente 
atualizados, todos os valores eventualmente pagos, a qualquer título, 
durante o prazo de reflexão, entendendo-se incluídos nestes valores todas 
as despesas com o serviço postal para a devolução do produto, quantia 
esta que não pode ser repassada ao consumidor. 4. Eventuais prejuízos 
enfrentados pelo fornecedor neste tipo de contratação são inerentes à 
modalidade de venda agressiva fora do estabelecimento comercial (internet, 
telefone, domicílio). Aceitar o contrário é criar limitação ao direito de 
arrependimento legalmente não previsto, além de desestimular tal tipo de 
comércio tão comum nos dias atuais. 5. Recurso especial provido (STJ, 
2013) 

 
 Os Ministros ainda frisaram basicamente que só faz sentido a aplicação do 
direito de arrependimento quando esse leva o consumidor de volta a mesma 
situação de quando realizou a compra, ou seja, com ausência total de qualquer 
gasto. 
 Também no mesmo sentido, Nelson Nery Júnior (2001, p.494) deixa claro em 
sua obra que ainda contempla a necessidade de se saber minúcias sobre o produto, 
para que não reste dúvida sobre a decisão de compra ou contratação de serviço: 
 

Quando o espírito do consumidor não está preparado para uma abordagem 
mais agressiva, derivada de práticas e técnicas de vendas mais incisivas, 
não terá discernimento suficiente para contratar ou deixar de contratar, 
dependendo do poder de convencimento empregado nessas práticas mais 
agressivas. Para essa situação é que o Código prevê o direito de 
arrependimento. 
Além da sujeição do consumidor a essas práticas comerciais agressivas, 
fica ele vulnerável também ao desconhecimento do produto ou serviço, 
quando a venda é feita por catálogo, por exemplo. Não tem oportunidade de 
examinar o produto ou serviço, verificando suas qualidades e defeitos etc." 
Em razão desses dois fatores: i) consumidor que se vê abordado pelo 
fornecedor de forma inesperada e não tem tempo suficiente para decidir de 
forma "racional" sobre a aquisição dos produtos e serviços oferecidos; ii) 
desconhecimento das qualidades e defeitos do produto ou serviço adquirido 
em razão da compra à distância, é que a lei concede o prazo de 7 (sete) 
dias para que o consumidor reflita sobre o negócio realizado e manifeste 
seu arrependimento ao fornecedor. Frise-se que não há necessidade do 
consumidor apresentar a razão de seu arrependimento.  
Importante ressaltar que o artigo em comento admite tal hipótese para os 
casos de venda realizada fora do estabelecimento.(JUNIOR, 2001) 

 
Nesse sentido, veja-se um julgado do que reforça que as fortes pressões de 

técnicas agressivas de marketing sedimentam a possibilidade do direito de 
arrependimento: 

 
O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC tem por escopo 
proteger o consumidor da prática comercial agressiva que o impede de 
refletir e manifestar livremente sua vontade. Conquanto celebrado na sede 
do fornecedor, é de se assegurar ao consumidor o direito de 
arrependimento também aos contratos cuja formulação foi antecedida de 
prática comercial agressiva que o coloca em situação de desequilíbrio que 
não lhe permite refletir. Hipótese em que a oferta é feita em ambiente que 
mais aparenta uma reunião social, durante a qual o consumidor é submetido 

http://www.jgmelocobrancas.com.br/artigo_04.html#_ftn4
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a forte pressão psicológica que enfraquece seu poder de avaliação das 
condições e conveniência do negócio. (TAGRS, Apel. Cível 196233506, Rel. 
Juíza Maria Isabel de Azevedo, Data de Julgamento:17/12/1996). 

 
Aqui cabe um breve esclarecimento sobre a diferença entre marketing 

agressivo e propaganda enganosa, tendo em vista que possa haver uma confusão 
na hora em que o julgador analisar o caso concreto. 

O marketing agressivo é aquele que de certa forma “força” com todos os 
argumentos possíveis à compra do produto, no caso das compras feitas fora do 
estabelecimento comercial, fica ainda mais fácil de utilizar dessa técnica de 
marketing haja vista o não contato do cliente com o produto ou serviço que irá 
contratar.  

O marketing agressivo gera certo desequilíbrio nesse tipo de relação de 
consumo, nesses casos aplica-se o Direito de Arrependimento. 

Já no que tange a propaganda enganosa o CDC traz em seu artigo 37 que: 
 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 
caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro 
modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a 
respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, 
origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer 
natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se 
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita 
valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se 
comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 
§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão 
quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. 
(BRASIL, 1990) 

 
 Resta claro que a publicidade enganosa também gera um desequilíbrio nas 
relações de consumo, porém o consumidor é induzido por inverdades a adquirir o 
produto ou serviço,e nesse caso o produto se torna viciado (vício de informação). 
 
 Hoje em dia o que muito se vê é a compra casada, podendo assim ser usado 
como exemplo o marketing agressivo, de forma a elucidar o consumidor sobre uma 
determinada compra, na qual o mesmo não necessariamente tenha que pagar mais 
por uma coisa que não venha utilizar, como exemplo a internet, o consumidor é 
obrigado a adquiri um plano de TV a cabo ou Telefone, para que a internet venha 
junto, uma prática abusiva e está sujeito ao cancelamento direto pelo consumidor, 
exigindo assim o direito de arrependimento, tanto contratado pelo telefone, quanto 
pela internet, onde temos maior facilidade em escolher os produtos e adquirí-los. 
 
 
2.4 APLICAÇÃO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO NAS COMPRAS 
REALIZADAS NA INTERNET 

 
 A corrente doutrinária majoritária entende que as compras realizadas na 
internet se encaixam sim nas modalidades de compras fora do estabelecimento 
comercial, cumprindo o requisito básico para aplicação do art.49 do CDC. 
 Garcia (2014, p.364) sedimenta essa possibilidade: 
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A ratio da norma é que quando o consumidor adquire o produto ou o serviço 
fora do estabelecimento comercial, fica mais vulnerável na relação instituída 
com o fornecedor. Com efeito, quando o consumidor está dentro do 
estabelecimento, ele pode verificar o produto ou o serviço (tamanho, 
largura, cores, condições de prestação de serviço etc.); comparar com 
outros de marcas ou modelos diferentes; tirar as dúvidas pessoalmente com 
o vendedor; conversar com outros consumidores que porventura estejam no 
estabelecimento e que já adquiriram o produto e/ou serviço anteriormente. 
Cumpre destacar, ainda, os produtos em que o consumidor pode testar 
pessoalmente a qualidade e a eficiência, verificando se atende as suas 
expectativas, como o test drive em veículo. Concluindo, o consumidor atua 
de maneira mais consciente e protegida quando está dentro do 
estabelecimento. Assim, as vendas por telefone, reembolso postal, fax, os 
executados porta a porta, telemarketing ou até mesmo a internet se 
enquadram nesse contexto. (GARCIA, 2014) 

 
 Assim, verifica-se a possibilidade de se usar por analogia as regras do CDC, 
para as compras realizadas via internet, pois o legislador não poderia prever tal 
evolução, porém a essência da compra e venda e celebração de contratos continua 
a mesma. 
 A falta de contato físico com o produto, e sendo o contrato celebrado a 
distância já permitem a aplicação do instituto do Direito de Arrependimento. 
 O entendimento jurisprudencial pacificado também destaca a perfeita 
possibilidade de aplicação do Direito de Arrependimento nas compras celebradas 
pela internet: 
 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSUMO. AGÊNCIA DE 
VIAGENS. PACOTE DE TURISMO. NEGOCIAÇÃO PELA INTERNET. 
CONTRATO À DISTÂNCIA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. 
APLICABILIDADE. FORMAÇÃO DO CONTRATO. APERFEIÇOAMENTO 
COM A ACEITAÇÃO. Aplica-se à contratação feita por via de telefone e por 
meios eletrônicos o art. 49 do CODECON, concedendo-se 
ao consumidor um período de reflexão e a possibilidade de se arrepender, 
sem ônus, obtendo a devolução integral de eventuais quantias pagas. O 
prazo de arrependimento tem início com a formação do contrato ou com a 
entrega do produto ou serviço. Quando a formação se desdobra em 
diversas fases, tendo início com tratativas preliminares que resultam em 
proposta do prestador de serviços, somente com a manifestação de vontade 
do consumidor, no sentido de aderir à oferta, pode-se iniciar a contagem 
do prazo. Ausente declaração de aceitação dos termos propostos, 
considera-se que a aquiescência do consumidor e, conseqüentemente, o 
aperfeiçoamento do vínculo, ocorreram com o depósito do sinal. (TJMG, 
2006). 
 

A evolução rápida das modalidades de comércio, acoplada as necessidades da 
sociedade que a cada dia se modificam, intensificaram a busca por resoluções 
desses tipos de conflitos, o que geraram a necessidade de se discutir tais temas, 
como o direito de arrependimento. 

  
Cabe aqui destacar o surgimento de uma nova corrente doutrinária 

(minoritária), em que o ilustre doutrinado Fabio Ulhôa em seu site publicou artigo 
denominado Direitos do consumidor no comércio eletrônico2 que chama a 
atenção para a forma de que a oferta de produtos ou serviços é realizada, pois caso 

 
2 Grifo do autor. 
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reste claro que o consumidor estava sim rigorosamente bem informado sobre o que 
fora consumir como se ato fosse realizado no estabelecimento comercial físico e não 
virtual, não há que se falar em Direito de Arrependimento. Vejamos: 
 

Quer dizer, não há direito de arrependimento se o consumidor puder ter, por 
meio da internet, rigorosamente as mesmas informações sobre o produto ou 
serviço que teria se o ato de consumo fosse praticado no ambiente físico e 
não no virtual. Quer dizer, se o site permite ao consumidor ouvir as faixas 
do CD e apresenta todas as informações constante da capa e contracapa 
(isto é, franquia rigorosamente tudo a que teria acesso o mesmo 
consumidor se estivesse examinando o produto numa loja física), então não 
há razões para reconhecer o direito de arrependimento (COELHO, 2006).  

 

Fábio Ulhoa Coelho (2006, p.32-37), no mesmo artigo, também cita 
transações financeiras, no sentido de que são um problema, pelo fato de o 
arrependimento ser: 
 

Esse dispositivo, se ficarmos em sua literalidade, seria aplicável ao 
comércio eletrônico. Mas não é apropriado estabelecer que qualquer ato de 
consumo praticado via internet poderia ser desfeito pelo consumidor 
arrependido, no prazo de 7 dias. Pense numa operação financeira qualquer, 
realizada por meio de internet-banking, como uma aplicação em fundo, 
transferência de numerário ou contratação de empréstimo. Não é razoável 
supor que 7 dias depois o consumidor pudesse unilateralmente desfazer a 
operação apenas porque se arrependeu do ato praticado. (COELHO, 2006) 

 

Como dito, essa idéia é minoritária e pelo exposto observa-se que tanto a 
jurisprudência  quanto renomados autores de Direito do Consumidor entendem 
perfeitamente possível a extensão do Direito de Arrependimento nas compras 
realizadas pela internet. 

 

2.5 A APLICAÇÃO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO NAS COMPRAS DE 

BENS INTANGÍVEIS OU VIRTUAIS 

 Com a evolução tecnológica crescendo cada dia mais, os modos de compras 
foram alterados, bem como também os produtos comercializados passaram a ser 
diferentes dos convencionais. 
 Como citado acima, o exemplo de um CD,onde é possível ouvir as músicas 
analisar capa e contracapa, ou seja, tornará a compra idêntica aquela executada em 
um estabelecimento físico. 
 Além do que, podem adquirir facilmente softwares ou e-books, cujo após 
efetuado o pagamento, imediatamente inicia-se um download dos dados adquiridos 
e quase que instantaneamente recebemos o produto. 
 Com base nisso é que surge um questionamento importantíssimo para a 
igualdade entre as partes nas relações de consumo pela internet:É possível se 
arrepender após sete dias de um produto que dá a possibilidade de ser usado a 
exaustão, ou até copiado pelo consumidor? 
 Resta claro que isso fere totalmente o pressuposto de segurança para ambas 
as partes, fere o princípio da isonomia no contrato de compra ou serviço, pois o 
prejuízo poderá ser enorme para aquele fornecedor que pratica o comércio de bens 
intangíveis ou virtuais, que por sua natureza descaracterizam o conceito de que se 
tivesse acesso não teriam adquirido o produto ou serviço contratado. 
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 Fabrício da Mota Alves (2007, s/p) em seu artigo "O direito de arrependimento 
do consumidor, exceções à regra e necessidade de evolução legislativa no Brasil" 
mostra como o fornecedor pode tentar se resguardar e  faz também considerações 
sobre a igualdade das partes no contrato: 
 

A facilidade de reprodução pode conduzir à má-fé do usuário que, ao abrir o 
lacre do recipiente que lhe foi enviado ou concluída a transmissão do 
arquivo digital para o seu computador, estará apto a simplesmente 
reproduzir o conteúdo e pleitear a resilição do contrato, acarretando 
inegável prejuízo ao fornecedor do produto. 
No entanto, apesar de entendermos que esse cuidado seja valioso, 
sobretudo sob a ótica do princípio da isonomia e do equilíbrio das relações 
comerciais, mesclado à boa-fé contratual, entendemos que o fornecedor, a 
fim de evitar situação de aplicabilidade do direito de arrependimento, deve 
cercar-se de certas cautelas. Sugerimos as seguintes: 
Essas precauções poderão evitar que o fornecedor seja prejudicado diante 
do exercício do direito contido no art. 49, mas não afastam totalmente a sua 
incidência, sobretudo porque os critérios de aplicação da norma jurídica são 
ainda muito subjetivos, dada a falta de restrições do CDC. (ALVES, 2007) 

 
 A subjetividade dos requisitos da aplicação do Direito de Arrependimento é 
outro fator que de certa forma prejudica o fornecedor, pois a mera disponibilização 
de partes de um texto, ou pedaços de uma música, como já citado acima  podem 
não ser elementos suficientes para descaracterizar a aplicação do Direito de 
Arrependimento. 

Fato é que toda essa insegurança gerada que afeta ao fornecedor, 
certamente, caso não haja rápida solução desestimulará esse tipo de comércio, o 
mercado não ficará tão aquecido como está, e inevitavelmente teremos quebras de 
algumas empresas desse seguimento, que refletirá diretamente na economia do 
país bem como n ajuste de preços, haja vista a iminente possibilidade de se haver 
prejuízo. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do exposto, notou-se que a evolução da compra e venda de produtos 
gerou a necessidade de se criarem regras específicas, para estabelecer uma 
equiparação entre quem vende e quem compra, criando assim o Código de Defesa 
do Consumidor. 
 Porém, as evoluções tecnológicas vieram e o CDC de certa forma não 
acompanhou, e a criação da internet somada ao aumento exorbitante do comércio 
eletrônico via internet chamou a atenção dos juristas no sentido de que ou criariam 
uma legislação própria para isso, ou poderiam por analogia utilizar o CDC para 
regular tais relações. 
 A discussão do presente artigo gira em torno do instituto do Direito de 
Arrependimento constante no CDC e a sua aplicabilidade nas compras realizadas 
pela internet, levando-se em conta o ponto chave, que foi a verificação de que a 
vulnerabilidade do consumidor aumenta de forma exponencial nesse tipo de 
contrato, e poderiam os empresários virtuais se aproveitarem da falta de legislação 
para prejudicar o consumidor,e por outro lado a comercialização de produtos virtuais 
ou intangíveis, que por sua própria natureza desequilibram a relação de consumo, 
prejudicando de forma as vezes irreparável o fornecedor. 
 Contudo, o problema de se aplicar o artigo 49 do CDC muito das vezes fica 
complicado para que o fornecedor venha aplicar, pois a falta de regulamento próprio 
e até mesmo o bom senso de alguns consumidores, deixa os empresários 
comerciais sem reação sobre, tendo assim um possível impacto.  
 Notou-se que os contratos eletrônicos tem suas particularidades, tornando-os 
diferentes dos contratos tradicionais, assinados na presença de testemunhas, além 
de contratante e contratado, o que faz com que a proteção a parte seja diferenciada. 
 Sendo assim, fica claro que o prazo de reflexão (Direito de Arrependimento) 
poderia ser sim aplicado nas compras pela internet de produtos convencionais, uma 
vez que o mesmo não geraria prejuízos ao empresário. 
 Surge assim a discussão sobre os já explicados bens intangíveis ou virtuais, 
como estes deverão ser tratados pelo artigo 49 do CDC, a necessidade de uma 
adaptação rápida da legislação, visto que os prejuízos podem ser grandes, inclusive 
a coletividade. 
 Tudo o que fora dito, vem com o objetivo de tornar o mais claro possível que o 
principal motivo da aplicação do Direito de Arrependimento é proteger o consumidor 
da vulnerabilidade que lhe é atribuída ao comprar pela internet, pois apesar de ser 
uma compra realizada virtualmente, o mesmo tem o direito de adquiri os benefícios 
do Art. 49 do CDC, desistindo assim de uma compra sem lhe causar prejuízo, pois 
seria o mesmo que comprar em um estabelecimento físico, ou um produto físico, a 
diferença é que o aceite é feito através da internet, a partir de um clique, e todo o 
procedimento contratual e financeiro é realizado também pela internet. 
 Portanto, deverá ser aceito o direito de arrependimento de qualquer pessoa 

que solicite em suas compras realizadas pela internet, seja essa de bens intangíveis 

ou virtuais, na qual o Decreto 7.962, regulamenta as compras pela internet, dando o 

direito de cada consumidor exercer o arrependimento de maneira simples e fácil, 

onde cada fornecedor ou empresário, deverá fornecer meios viáveis para que o 

cliente venha solicitar o seu direito da mesma forma simples e fácil que teve ao 

comprar o seu produto. 
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