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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda a proteção do consumidor no consumo virtual, 

enfatizando as prescrições estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) acerca 

das formas de contratação, à vulnerabilidade e os direitos do consumidor. No decorrer do 

trabalho analisam-se também, as dificuldades encontradas na contratação eletrônica bem 

como a conjuntura do desenvolvimento das relações de consumo e suas obrigatoriedades 

legais, para a coleta e análise de informações utilizou-se do método hipotético dedutivo. O 

consumidor que adquire produtos via internet não possui os mesmos direitos se comparado às 

formas de consumo habituais, devendo haver mais precauções por ser um ambiente digital, 

onde o fornecedor possui a responsabilidade de entregar o produto e ou serviço nas mesmas 

condições e características.  

Palavras-chave: Proteção do consumidor; relações de consumo; comércio 

eletrônico;  

 

CONSUMER PROTECTION IN CONSUMER RELATIONS IN THE DIGITAL 

MEDIA 

 

ABSTRACT 

The present work deals with consumer protection in virtual consumption, emphasizing the 

prescriptions established by the Consumer Protection Code (CDC) about forms of 

contracting, vulnerability and consumer rights. During the work, the difficulties encountered 

in electronic contracting as well as the conjuncture of the development of consumer relations 

and their legal obligations are also analyzed, for the collection and analysis of information 

the hypothetical deductive method was used. The consumer who purchases products via the 

Internet does not have the same rights compared to the usual forms of consumption, and 

there must be more precautions because it is a digital environment, where the supplier has 

the responsibility to deliver the product and or service under the same conditions and 

characteristics. 

 

Keywords: Consumer protection; consumer relations; e-commerce; 
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1.INTRODUÇÃO  

 

As mudanças na forma de comercialização em função ao acesso, tanto dos 

fornecedores quanto dos consumidores, menores preços e principalmente facilidade e 

conforto, permitiram o desenvolvimento exponencial das relações no meio digital. Este 

crescimento foi ainda maior durante o cenário atual da pandemia do Covid-19, com o 

isolamento social o comércio digital foi utilizado desde o consumo básico como 

supermercados, até o consumo de materiais complementares como roupas e objetos de 

distração.   

  Entretanto, há uma preocupação para com os diretos desses consumidores, mesmo 

com as leis respaldando-os. Muitos comerciantes utilizam das facilidades contratuais, por 

meio de “aceite dos termos”, para tirar vantagens. Elucidando o cenário atual, o tema proposto 

para este estudo se faz indispensável para analisar a conjuntura do desenvolvimento das 

relações de consumo e suas obrigatoriedades legais, buscando tratar dos principais aspectos 

relacionados aos direitos dos consumidores digitais, com o propósito de discutir e pontuar 

questões relevantes.  

  O presente trabalho abordara os aspectos históricos do surgimento da internet e o 

direito do consumidor, as relações de consumo no ambiente digital e legislação pertinente que 

respalda a segurança jurídica de quem compra na internet. Ademais serão abordados os 

direitos do consumidor nas relações de consumo no meio digital, seus princípios, o direito à 

informação e ao arrependimento, e as responsabilidades das partes envolvidas . 

  Para conquistar esta façanha, utilizamos dos respaldos Jurídicos, como Legislação, 

Doutrina e Jurisprudência, buscando assim, abranger os mais variados pontos do tema 

abordado, utilizando do método hipotético dedutivo. Os aspectos históricos do surgimento da 

internet até a atualidade caminham em paralelo com o desenvolvimento dos direitos dos 

consumidores, proporcionando assim cada vez mais possibilidade de negócios neste ramo, 

todavia, se faz necessário entender este trajeto para que os contratempos não se reprisem. 
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2. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

  

Na década de 90 o Brasil ainda não possuía uma lei específica para a defesa dos 

consumidores e fazia uso do código civil para disciplinar as relações individuais (BOLZAN, 

2015, p.32).  O surgimento do direito do consumidor foi concomitante as consequências 

trazidas pela industrialização decorrente às décadas de 60 e 70, o mesmo foi elaborado 

levando em consideração a vulnerabilidade do comprador. 

Segundo o artigo 170 º da Constituição Federal, “é assegurado a todos o livre exercício 

de quaisquer atividades econômicas ... “. Cita-se ainda a Constituição da República de 1988 

(CR/88) artigo 5º, inciso XXXII o qual relata que “Todos são iguais perante a lei” não 

havendo distinções de todas e quaisquer natureza. Levando em conta os artigos relatados, deu-

se  origem ao Código de Defesa do Consumidor, criado em 11 de setembro de 1990, por meio 

da Lei nº 8.078/90. 

 O Código de Defesa do Consumidor como é reconhecido internacionalmente é uma 

lei que abrange e trata as relações de consumo e estabelece princípios básicos como a 

educação para o consumo, direito a informação e proteção da vida, saúde e segurança, o 

mesmo tem o intuito de eliminar a desigualdade entre o fornecedor e consumidor e definir 

responsabilidades e mecanismos para reparação de possíveis danos causados. 

Mais tarde, já no ano de 2012 foi criada por meio de decreto nº 7.738, a Secretaria 

Nacional do Consumidor, o qual possui o dever de fiscalizar, formular, promover e garantir o 

cumprimento da lei 8.078/90.  

O CDC é responsável por protege as mais variadas relações de consumo, dês de que 

compostas por um fornecedor e um consumidor final, essa proteção engloba também as 

relações de “Business to consummer”, vendas realizadas de maneira online por empresas ou 

fornecedores ao consumidor final.     

 

2.1 O SURGIMENTO DA INTERNET  

 

 

A internet se desenvolveu no período da Guerra Fria, mais precisamente em 1969 com 

o nome de “Arpanet”, sua função inicial era interligar a comunicação de laboratórios de 
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pesquisa e era uma garantia de que haveria comunicação entre os militares e cientistas mesmo 

em casos extremos como bombardeios.   

O uso da arpanet em âmbito acadêmico se deu apenas em 1982, e após uma rápida 

expansão entre os países europeus começou a se denominar “internet”. Por quase 20 anos o 

acesso a internet era restrito apenas aos meios acadêmicos e científicos, em 1987 seu acesso 

foi liberado ao uso comercial e em 1992 passou a ser acessível para qualquer usuário que 

assim desejasse.  

Devido a essa rede de pessoas conectadas, surge então o chamado comércio eletrônico. 

Configurado como um negócio jurídico de consumo entre consumidor e fornecedor na 

maioria das vezes via internet, o comércio eletrônico funciona como uma vitrine virtual de 

comercialização e exposição de produtos onde o cliente irá pesquisar e analisar informações 

acerca de produtos de seu interesse e que melhor atendam sua necessidade.  

Segundo Lima (2008) o comercio eletrônico conceitua-se;   

Por comércio eletrônico entendem-se todas as relações negociais que são 

realizadas tendo como instrumento o computador. Tais relações podem se 

dar via fac-símile, telefone ou videofone; correio eletrônico; interação de 

uma pessoa com um banco de dados programado para receber pedidos de 

compra; ou interação de dois computadores programados para contratarem 

sem interferência humana. Em sentido lato, considera-se comércio eletrônico 

como todas as transações comerciais efetuadas eletronicamente, com o 

objetivo de melhorar a eficiência e a efetividade do mercado e dos processos 

comerciais. Este processo engloba a venda à distância e a venda realizada 

por máquinas. (LIMA; 2008; P.58) 

 A economia então passou por uma nova forma de comercio, que possibilita as pessoas 

adquirirem bens ou serviços, por meio de equipamentos eletrônicos como celulares e 

computadores que possuem acesso à internet. Com a facilidade desse novo modelo de 

comercio sem fronteiras visto que é possível comprar pela internet objetos dos mais diversos 

países, viu se a necessidade do estabelecimento de normas nacionais e internacionais para a 

uniformização das transações realizadas eletronicamente.  

 Há então uma preocupação para com as relações de consumo no ambiente digital, 

visto que a transação entre comprador e fornecedor requer confiança e credibilidade de ambas 

as partes.  

 

 

 

 

https://jus.com.br/tudo/processo
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2.2 AS RELAÇÕES DE CONSUMO NO AMBIENTE DIGITAL  

 

 De acordo com a Constituição Federal de 1988, segundo o artigo 4º, o código de 

defesa do consumidor do Brasil tem como objetivo entender as necessidades dos 

consumidores bem como salvaguardar sua dignidade, saúde segurança e interesses 

econômicos visando a melhoria da qualidade de vida, transparência e harmonia em meio as 

relações de consumo. De acordo com Filho (2011) o Código de Defesa do Consumidor surge 

para trazer princípios, inovação e proteger o sujeito complementando as leis já existentes de 

proteção.   

(…) relação jurídica de consumo, que poderá ser definida como aquela 

relação firmada entre consumidor e fornecedor, a qual possui como objeto a 

aquisição de produto ou contraprestação de um serviço (…) consumidor e 

fornecedor, produto e serviço, são conceitos respeitantes e interligados, ou 

seja, “só existira um consumidor se também existir um fornecedor”, bem 

como um produto e serviço, um necessita do outro para que possa existir 

uma relação de consumo (BOLZAN; 2015). 

Pode-se dizer que há uma relação entre consumidor, fornecedor, produto e serviço, 

visto que para que exista um cliente é preciso que haja um fornecedor. Em relação ao conceito 

de estabelecimento virtual decorrido do novo modelo comercial “comércio eletrônico” pode-

se dizer que se trata de um site e ou vitrine de uma empresa pelo qual são apresentados, 

detalhados e vendidos determinados produtos ou serviços, esse site pode ter como proprietário 

um fabricante, varejista e até mesmo pessoas físicas que procuram uma plataforma de 

economia compartilhada mediante remuneração direta ou indireta. 

A compra via internet requer confiança e credibilidade entre consumidor e fornecedor, 

visto que a negociação ocorrerá de maneira virtual sem a presença física de nenhuma das 

partes. Embora já citado, é importante salientar que o comercio eletrônico e ou E-commerce 

como foi designado atualmente, além de mercadorias também oferece serviços, logo o mesmo 

refere-se tanto a compra e venda de mercadorias como também da prestação de serviços.  

Sabe-se que para que exista uma relação de consumo é preciso um consumidor, um 

fornecedor e principalmente um produto que faça a ligação entre os mesmos, outrora, mesmo 

com o crescente avanço tecnológico, inúmeras pessoas ainda apresentam certa aversão ao E-

commerce, por motivos como insegurança ou falta de informação referente ao uso e garantia 

dos direitos.  
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No que diz respeito à necessidade da confiança do consumidor no comércio eletrônico, 

Marques (2004) conclui: 

Ao final deste trabalho, repita-se que a confiança é o elemento central da 

vida em sociedade, e, em sentido amplo, é a base de atuação dos 

consumidores. Se o Direito encontra legitimidade justamente ao proteger as 

expectativas legítimas e a confiança (Vertrauen) dos indivíduos, parece-me o 

momento oportuno de propor normas voltadas justamente para responder os 

desafios de desconstrução e reconstrução da dogmática contratual propostos 

pelo crescente comércio eletrônico de consumo no Brasil. (MARQUES; 

2004) 

Considera-se a confiança um elemento central a vida em sociedade e até mesmo a base 

para a atuação de consumidores, se consumidor e fornecedor estiverem estabelecidos no 

Brasil, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é de aplicação obrigatória. 

Com o avanço do comércio online, fez-se necessária uma lei referente ao assunto, deu 

origem então Decreto n° 7962/13 de 15 de março de 2013 que defende a declaração 

informações claras e concisas a respeito do produto anunciado, bem como do fornecedor, o 

respeito ao direito de arrependimento conforme lei , e a prestação de atendimento facilitado ao 

consumidor de modo que o mesmo possa retirar dúvidas caso as tenha.  

 

2.3 A VULNERABILIDADE OU HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR 

NO COMÉRCIO POR MEIO DIGITAL  

 

Encontrado no artigo 4º, inciso I do CDC, o principio da vulnerabilidade subentende-

se como “ a identificação de fraqueza em um dos sujeitos da relação jurídica” (MIRAGEM, 

2012, p.100). De acordo com Marques, (2005, p. 87) a vulnerabilidade é uma situação 

provisória ou permanente que desequilibra a relação de consumo.  

A preocupação, relativamente recente, dos países e organismos 

internacionais com a defesa do consumidor decorre da constatação de que 

sua fragilidade intensificou-se na mesma proporção do processo de 

industrialização ocorrido nas últimas décadas. O consumidor tem deixado de 

ser uma pessoa para tornar-se apenas um número no processo de produção e 

circulação de bens. Surgem diariamente novas técnicas e procedimentos 

abusivos de venda de produtos e serviços. As publicidades, a cada dia, 

informam menos e enganam mais, chegando a criar necessidade de compra 

de bens diversos. O contrato, em vez de ser discutidos em sua fase de 

formação, já vem pronto e com várias disposições que se traduzem em 

vantagens exageradas para o fornecedor. Muitos produtos, em virtude de sua 

produção em série, apresentam defeitos (também, em série), tornando-os 

absolutamente impróprios aos fins que se destinam. O avanço da tecnologia 

conduz à produção de bens complexos que, por ausência de informações do 

fornecedor, induzem o comprador a erro (BESSA, 2004, p.26). 
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 A preocupação para com o consumidor se deu em vista da forte industrialização 

ocorrida nos últimos anos, e do surgimento de técnicas e procedimentos abusivos de venda, 

onde muitos destes criam no consumidor a necessidade de compra por meio da demonstração 

de benefícios exagerados e ilusórios. Outrora, de acordo com Miragem; (2012) é necessário 

distinguir as expressões vulnerabilidade e hipossuficiência, sendo os dois presentes no CDC.  

 A vulnerabilidade e/ ou estado vulnerável, é reconhecida como presunção absoluta no 

mercado de consumo ante ao estado o qual o mesmo se encontra no momento o qual adquire 

bens ou serviços visto que não há possibilidade de teste.  

Uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que 

fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de 

consumo. Vulnerabilidade é uma característica, um estado do sujeito mais 

fraco, um sinal de necessidade de proteção". (MARQUES, op. Cit., p. 87.) 

 Subentende-se que a vulnerabilidade eliminaria a premissa de igualdade entre as 

partes, visto que se uma das partes é vulnerável as partes são desiguais, sendo o mais 

vulnerável protegido pela legislação.  

 A hipossuficiência, não se confunde ao conceito de vulnerabilidade uma vez que se 

trata de uma presunção relativa, ou seja, a vulnerabilidade terá de ser comprovada diante o 

juiz o qual analisará cada caso. Segundo Tartuce, "Trata-se de “um conceito fático e não 

jurídico, fundado em uma disparidade ou discrepância notada no caso concreto”,  com isso, 

pode-se dizer que todo consumidor é vulnerável, mas nem todos são hipossuficientes.  

 Há princípios a serem levados em consideração quando relatado sobre a 

vulnerabilidade consumerista no meio digital, entre os principais estão o princípio do 

equilíbrio e harmonia, e o princípio da boa-fé.  

 

2.4 O PRINCÍPIO DO EQUILIBRIO E DA HARMONIA 

 

 

O princípio do equilíbrio está interligado, ao princípio da boa-fé, de maneira a realizar 

uma relação harmônica entre consumidor e fornecedor, prevenindo assim possíveis práticas 

abusivas de serem aplicadas sobre a parte mais vulnerável da relação.  

Este princípio traz a ideia de não distinção entre consumidores devendo 

haver sempre igualdade entre estes; sendo o fornecedor obrigado a fornecer 

as mesmas condições de compra a todos, sendo admitido privilégios somente 

aqueles que necessitam de proteção especial, como idosos, gestantes e 

crianças, observando-se a aplicação eficaz do princípio da isonomia 

(NUNES, 2017, p.183). 
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A aplicação do princípio permite ao consumidor a satisfação de necessidades de 

maneira justa, e para o fornecedor, o benefício de se estabilizar o mercado e contribuir a 

relações produtivas e serenas.  

 

2.5 O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 

 

  

 Considerado como um dos princípios mais importantes do direito do consumidor e 

constante no artigo 4º da lei consumerista, a boa-fé é objetiva, define-se como um regra de 

conduta onde é dever das duas partes interessadas agir com lealdade e principalmente 

honestidade, estabelecendo assim o equilíbrio entre as relações de consumo (NUNES, 2017, 

p.178) 

 Salgarelli (2010) disserta que;  

Quando o consumidor opta por informar o número de seus documentos 

pessoais e, principalmente, de seu cartão de crédito ou senha do banco, 

espera pagar o preço exigido de maneira segura, espera que apenas aquele 

valor seja retirado de sua conta para que, ao final, receba em sua residência o 

produto almejado. Nesse sentido, informação, transparência e confiança se 

completam. Quando as condições do contrato são colocadas de forma clara e 

transparente, a confiança do consumidor aumenta, eis que terá maior 

segurança no negócio jurídico (SALGARELLI, 2010, p.115). 

O princípio da boa-fé é vital ao levar-se em consideração a não existência de uma 

legislação especifica que regulamente a contratação em meio eletrônico, é o princípio do 

respeito mútuo. 

 

3. E-COMMERCE: DIREITOS DO CONSUMIDOR E SUA APLICABILIDADE 

 

   

O Decreto Federal nº 7.962/2013 e/ ou lei do E-commerce e quem regula juntamente 

ao CDC as transações realizadas entre fornecedor virtual e seu comprador, esta lei é 

responsável por reger todo e qualquer comercio eletrônico, sejam lojas grandes e/ou pequenos 

revendedores que buscam nova fonte de renda. As principais especificações da lei são acerca 

da clareza, suporte imediato ao consumidor e garantia do direito de arrependimento já 

previsto em lei.  

 Em relação a clareza e disponibilidade de informações a lei do E-commerce estabelece 

que todas as informações acerca da loja como telefone de contato, e-mail, cnpj, endereço e 
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outros, sejam expostos no rodapé da página e/ou anúncio de forma visível e de fácil acesso. 

Além disso, considera-se essencial a exposição de todas as informações acerca do produto ou 

serviço vendido, bem como as formas de pagamentos disponíveis, prazo de entrega, o 

contrato a ser selado bem como as suas clausulas e principalmente o direito de troca e 

arrependimento.  

 No que se diz respeito o suporte imediato ao cliente, a lei prevê a disponibilidade de 

atendimento ao cliente para o esclarecimento de toda e quaisquer dúvida relacionadas ao item 

vendido bem como os possíveis problemas que possam surgir, esse atendimento normalmente 

pode ser via chat e/ou telefone. Destaca-se ainda a necessidade da implantação de sistema de 

segurança para que as transações virtuais bem como os dados pessoais dos clientes sejam 

protegidas.  

 Quanto ao direito de arrependimento, cabe ao fornecedor e/ou vendedor deixar 

explicito e em destaque a informação referente ao prazo de devolução e/ou troca do produto 

conforme previsto em lei. 

 

3.1 A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NAS PRÁTICAS DE MERCADO.   

 

 

No comercio eletrônico o direito à informação é de suma importância, visto que além 

de fornecer informações referentes aos produtos ou serviços ofertados, o ofertante também 

deve disponibilizar informações especificas sobre o meio tecnológico (CAVALIERI; 2008) 

sendo essa uma das maiores preocupações dos projetos de leis em relação aos contratos 

eletrônicos.  

Outro aspecto valoroso é a proteção contratual do consumidor no E-commerce, 

segundo Marques (2005, p.143), o Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre o assunto 

em dois momentos: 

O método escolhido pelo Código de Defesa do Consumidor para 

harmonizar ou dar maior transparência as relações de consumo têm 

dois momentos. No primeiro, cria o Código novos deveres para os 

fornecedores de bens, visando a assegurar a sua proteção na fase pré-

contratual e no momento da formação do vínculo. No segundo 

momento, cria o Código normas proibindo expressamente as cláusulas 

abusivas nestes contratos, assegurando, assim, uma proteção “a 

posteriori” do consumidor, através de um efetivo controle judicial do 

conteúdo do contrato de consumo (MARQUES, 2005, p.143). 
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 A proteção contratual então engloba os deveres dos fornecedores com o intuito de 

assegurar a proteção consumerista na fase pré-contratual, e também o código de normas o 

qual proíbe cláusulas abusivas nesses contratos, de modo a que o consumidor não seja 

prejudicado e/ou vítima de possíveis golpes.  

  O contrato virtual é a base das relações de consumo geradas através do E-commerce, e 

devem ser observados os mesmos parâmetros de validade que são exigidos em contratos 

tradicionais conforme expõe Salib (2014, p.74):  

De qualquer forma, os contratos eletrônicos devem obedecer aos 

mesmos critérios de validade de quaisquer outros contratos 

tradicionalmente constituídos, uma vez que o contrato constitui 

importante instrumento de convivência social e segurança jurídica. 

Neste sentido, os contratos eletrônicos podem ser classificados em 

intrassistêmicos, interpessoais e interativos (SALIB, 2014, p.74). 

   Se tratando especialmente de contratos realizados por meio virtual, o fornecedor tem 

como dever dispor da informação detalhada de sua oferta, em razão de o consumidor possuir a 

incerteza e a insegurança de com quem está firmando o negócio, para que assim, no momento 

de firmação do contrato virtual, ambas as partes tenham declarações de vontade convergentes 

e ligadas entre si (CARMO, 2018; CORREIA, 2000).    

  Os contratos de consumo são das mais variadas modalidades, dependendo do seu 

objeto, todavia, a grande maioria possui natureza de contrato de adesão (BOLZAN, 2015, 

P.609). O Código de Defesa do Consumidor define o contrato de adesão no caput de seu art. 

54, como sendo aquele em que as cláusulas já tenham sido aprovadas por uma autoridade 

competente, ou estabelecidas pelo fornecedor, assim o consumidor não poderá discutir ou 

modificar o contrato, apenas expressar seu aceite. 

O Código relacionou vários tipos de cláusulas contatuais, dentre elas, temos em 

relação ao tema, as cláusulas abusivas, sendo  consideradas ilícitas pela presença de abuso de 

direito contratual, além de poder ter a incidência, de uma nulidade absoluta do contrato, 

podendo acontecer, dano com dever de reparar por parte do fornecedor (TARTUCE, 2015, 

p.252; BEIJAMIN et al., 2008). 

  No ambiente eletrônico , os contratos em sua maioria são celebrados por adesão , no 

qual a aderente manifesta sua aceitação ao clicar o mouse do computador sobre palavras que 

aparecem no tema, tais como “aceito os termos” e “confirma”, sem a possibilidade de discutir 

ou alterar as condições e os termos de contratação (LEAL, 2007, p.105). Os contratos 

eletrônicos de consumo devem ser analisados de tal forma que ofereçam mais segurança para 

empresas que disponibilizam seus produtos e serviços através da internet, como também para 
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os consumidores que utilizarão o serviço, para que eles estejam cientes dos limites das 

responsabilidades da empresa (FINKELSTEIN, 2004; NEVES, 2016).   

Segundo Tartuce (2015, p.256) Ao observar os contratos celebrados em meio 

eletrônico e não restando demais dúvidas acerca dos direitos do consumidor, conforme o 

artigo 49 deve haver maior proteção ao lado consumerista devido a tratar-se de contratos 

realizados a distância, para que assim o consumidor sinta-se amparado e confiante ao realizar 

suas compras. Cita-se ainda que a forma de pagamento não deva de forma alguma interferir 

no prazo já previsto em lei como direito do consumidor.  

 

3.2 O DECRETO Nº 7962/13, A LEI Nº 12965/2014  

 

 O Decreto nº 7.962 publicado em 15 de março de 2013, aborda a Lei n° 8.078/1990 

definindo assim em  seu art. 1º  alguns aspectos de E-commerce, sendo eles: informações 

acerca do produto, serviço e fornecedor; atendimento facilitado ao consumidor e respeito ao 

direito de arrependimento. O art. 2º, do Decreto n° 7962/13 trata de informações nas quais as 

empresas que ofereçam seus produtos e serviços através de web sites, devem disponibilizar 

aos usuários conforme descreve Tarcísio Teixeira (2015, p.81): 

De acordo com o art. 2º, do referido decreto, os sites de comércio eletrônico 

ou outros meios eletrônicos devem manter em destaque e facilmente 

visualizável: o seu nome empresarial e o número do CNPJ; o seu endereço 

físico e eletrônico, bem como outros dados para sua localização e contato; as 

descrições essenciais do bem, incluindo os riscos à saúde e à segurança; a 

especificação no preço de quaisquer adicionais, como despesas com frete ou 

seguro, as condições 29 integrais da ofertam albergando a disponibilidade, 

formas de pagamento, maneiras e prazo de entrega ou disponibilização do 

produto ou de execução do serviço; as informações claras e evidentes sobre 

restrições ao aproveitamento da oferta (TEIXEIRA, 2015, p. 81). 

  O Decreto nº 7.962/2013, também regulamenta a compra coletiva e os diretos de 

arrependimentos, implicando a rescisão dos contratos acessórios, sem ônus para o consumidor 

(TEIXEIRA, 2015, p.81).   

Denominada “Marco Civil da Internet”, a Lei nº 12.965 sancionada em 23 de abril de 

2014, tem como objetivo primordial oferecer segurança jurídica, diretos de liberdade de 

expressão e privacidade para os usuários da rede, fixando fundamentos, princípios, direitos e 

normas para a utilização da internet, além de estabelecer diretrizes a serem seguidas pelo 

Poder Público.   

  Com o crescimento exponencial da internet, se fez necessário regulamentar o uso 
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desta, a fim de evitar prejuízos aos usuários fornecedores e principalmente consumidores. 

Visto isso, o art. 7º, XIII, da Lei nº 12.965/2014 traz uma importante afirmação no que tange à 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo realizadas pela 

internet.·.  

 

4.  OS ASPECTOS ESPECÍFICOS DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. 

 

 

 

 Considerado como um dos temas de maior relevância e previsto em lei nº 8078/90 o 

direito de arrependimento traz ao consumidor mais segurança nas compras realizadas via 

internet, visto que o mesmo está adquirindo um produto o qual não teve a oportunidade de 

testar e observar presencialmente.  

Segundo Nunes (2017)  

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, 

pode querer desistir do negócio depois que o avaliou melhor; ou, em outros 

termos, a lei da 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 (NUNES, 2017,p.727) 

Em complemento a lei nº 8078/90, o art. 1º do decreto 7962/2013 cita quais são os 

direitos básicos do consumidor ao realizar compras via internet. É imprescindível oferecer 

informações claras e consistentes a respeito do produto vendido, atendimento facilitado para a 

retirada de dúvidas e demais, e principalmente respeitar as normas e o direito de 

arrependimento concedido a ele (NUNES, 2017, P. 695) 

 

4.1 A CONTAGEM DO PRAZO DE ARREPENDIMENTO SEGUNDO A LEI 

 

O direito de arrependimento consiste na desistência do consumidor acerca de 

determinado produto e/ou compra, que tenha sido adquirido de forma eletrônica, ou seja, 

quando de alguma forma o consumidor apresenta insatisfação com o produto adquirido e 

deseja devolve-lo, essa insatisfação se dá pela não verificação do produto pessoalmente, 

impossibilitando assim o  teste , outrora, para que a seja possível o produto deve se manter 

conservado conforme entregue.   
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A contagem do prazo de arrependimento inicia-se a partir do dia do recebimento do 

produto, momento em que será possível o comprador examinar o mesmo e verificar se o 

produto está de acordo com as características anunciadas. O prazo de 7 (sete) dias é conhecido 

como prazo de “reflexão” visto que o consumidor poderá desistir da compra e optar pela 

devolução independendo do motivo.  

O prazo para o consumidor exercer o direito de arrependimento é de 07(sete) 

dias. Este intervalo é chamado de período de reflexão, e deve ser contado a 

partir da assinatura do contrato ou do ato de recebimento do produto ou 

serviço. O entendimento doutrinário que prevalece é que, caso a entrega do 

produto ocorra posteriormente à assinatura do contrato, o prazo deverá ser 

contado a partir da entrega efetiva, ou seja, do primeiro contato consumidor 

com o bem ou o serviço adquirido ou contratado (EFING, 2004, p.179). 

  Segundo Grinover (2007), não há necessidade que o consumidor justifique ao 

vendedor/fornecedor o motivo da desistência do contrato firmado, uma vez que conforme o 

art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o direito de arrependimento é valido sempre que 

a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial. 

De acordo com o artigo 5º, o consumidor poderá exercer seu direito de arrependimento 

sem que haja maiores prejuízos dês que entro dos prazos legais para tal. Segundo Garcia 

(2008; p.260);  

Exercido o direito de arrependimento, o consumidor deverá receber de forma 

imediata a quantia paga, monetariamente atualizada, voltando ao status quo 

ante. Assim, todo e qualquer custo despendido pelo consumidor deverá ser 

ressarcido, como o valor das parcelas pagas, além de outros custos, como os 

de transporte, por exemplo. Além disso, a norma autoriza que a restituição 

seja feita de forma imediata, ou seja, o fornecedor não poderá impor prazo 

ao consumidor para que restitua os valores (GARCIA, 2008, p.260). 

 A norma legal é clara quanto ao prazo de arrependimento, porém é necessário que o 

consumidor se manifeste o mais rápido possível visto que são 7 dias corridos e não úteis ao 

contrário do que muitos acreditam. Percebe-se ainda, que é ilegal a aplicação de quaisquer 

multas ou danos ao consumidor, visto que se trata de uma medida protetiva dada a parte 

vulnerável e prevista em lei.   

 Lima (2008) esclarece que;  

Pode-se, ainda, enfatizar o perigo que corre o usuário na compra realizada 

por meio da rede mundial de computadores, que com suas propagandas bem 

elaboradas, em belos sites e de grande poder de convencimento pode levar o 

usuário a efetivar uma compra desnecessária, não programada, por absoluto 

impulso. (LIMA; 2008) 



                                                                                                                                                                                 15 
 

 
 

Somente depois de entregue o consumidor leigo, se dará conta do bem adquirido e 

saberá se o produto supre as suas reais necessidades.   Após a comunicação do fornecedor 

acerca da devolução do produto, o mesmo deverá apresentar ao cliente opções para postagem 

ou coleta do produto, além de arcar com devolução do mesmo.  

É importante frisar, que o consumidor possui o direito de testar o produto  no período 

de reflexão, outrora, isso não concede ao mesmo o direito de usufrui-lo, para a devolução o 

produto deve estar nas mesmas condições o qual foi entregue de modo a não causar ao 

fornecedor prejuízo superior ao risco do negócio.  

Há casos específicos os quais não estão englobados no Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) como é o caso de passagens aéreas adquiridas por meio eletrônico, que 

apresentam a possibilidade de desistência ofertada pela resolução 400/2016 da Anac.  

 

4.2 A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS 

 

 

 O artigo 49 do CDC relata que após a apresentação de arrependimento e pedido de 

devolução do produto por parte do consumidor, o mesmo tem o direito de rever os valores 

paga de forma imediata e/ou atualizada monetariamente. Outrora, do mesmo modo em que o 

consumidor dispõe de um prazo de arrependimento, o fornecedor também possui um prazo 

para o ressarcimento dos valores pagos, dês de que não haja demora, caso contrário, haverá a 

necessidade da devolução juntamente com as correções monetárias.  

 Cita-se casos em que o produto e/ou serviço é adquirido via internet e pago via boleto 

bancário, e o fornecedor alega não ter recebido o repasse desses valores e passa a julgar a 

situação como fraudulenta, nesses casos, mesmo que os valores não tenham sido repassados, 

caso o cliente sinta-se arrependido pela compra , cabe ao fornecedor realizar a devolução dos 

valores ao mesmo , visto que o risco da atividade comercial o qual se desenvolve deve ser 

suportada pelo fornecedor.   

 

4.3 A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR  

 

 

 

 O fato do comercio ser de forma eletrônica não diminui ou afasta as obrigações dos 

fornecedores de prestar de forma detalhada informações acerca dos produtos a venda e ou 

serviços ofertados (NUNES; 2017; P.540). Sabe-se que negócios geram riscos, e conforme 



                                                                                                                                                                                 16 
 

 
 

descrito pelo CDC na Teoria de Risco do Empreendimento, todo aquele que exerce atividade 

lucrativa no mercado de consumo, tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos e ou 

serviços, independente da culpa, ou seja, os riscos a serem corridos devem ser levados em 

conta pelos comerciantes.  

Outrora, apesar da responsabilidade objetiva, o CDC não exclui ao comerciante a 

responsabilidade subjetiva, ou seja, a culpa e/ou responsabilização pessoal deve ser verificada 

por meio de uma apuração de culpa (NUNES, 2017, p. 349). Para a adequação desta 

delimitação é necessária a classificação entre vicio e defeito, sendo o vício a inadequação do 

produto e o defeito a ausência de segurança esperada.  

 Além da obrigação de prestação de informações, é vedada e terminantemente proibida 

a realização e/ou publicações de propagandas enganosas que de alguma forma possam induzir 

ao consumidor comportamentos prejudiciais, e/ou omitir quaisquer informações relevantes 

acerca de produtos ou serviços.  
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5. CONCLUSÃO  

 Ao analisar as informações acerca do tema, é notável como o avanço tecnológico  

revolucionou o relacionamento das sociedades, entre os meios mais desenvolvidos está a 

internet que deu origem há uma nova forma de comercio, o chamado e-commerce e ou 

comercio eletrônico trouxe comodidade as pessoas , visto que a compra bem como o 

recebimento e pagamento podem ser realizadas de casa por um aparelho seja ele celular ou 

computador que possua acesso à internet , sem que a mesma precise se locomover de sua casa 

até a loja e enfrentar filas para pagamentos.  

 Diante do exposto, é visível que o consumidor que adquire produtos via internet não 

possui os mesmos direitos se comparado às formas de consumo habituais, devendo haver mais 

precauções por ser um ambiente digital, onde o fornecedor possui a responsabilidade de 

entregar o produto e ou serviço nas mesmas condições e características anunciadas e dentro 

do prazo solicitado. Outrora, é de suma importância que o consumidor tenha cautela ao 

escolher o fornecedor, realize pesquisas via internet, bem como em site de satisfação para 

conhecer melhor a reputação do fornecedor o qual este pensando em fazer negócio, visto que 

ao contrario do que acontece nas formas de consumo habituais, o consumidor não terá a 

oportunidade de testar o produto pessoalmente antes da compra. Uma das questões principais 

mais debatidas em relação ao comercio eletrônico, trata-se da vulnerabilidade do consumidor, 

ocorrida principalmente devido à falta de conhecimento acerca do meio eletrônico. 

 Em relação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) publicado em 1990 , pode-se 

dizer que não há duvidas da aplicabilidade de suas premissas ao comercio online , visto que 

atinge de forma abrangente toda e qualquer relação de consumo que envolva consumidor e 

fornecedor , zelando assim pela parte mais vulnerável (consumidor) e estabelecendo critérios 

e obrigações a serem seguidas pelos fornecedores para uma relação harmônica. 

O contrato eletrônico, é a modalidade de contrato firmado a distância entre duas 

partes ausentes, outrora, é considerado um contrato como qualquer, gerando assim os mesmos 

efeitos jurídicos, e diferindo dos demais apenas pela forma que se materializa. Embora 

facilitador e de mesma eficácia jurídica, é inegável o fato de que os contratos eletrônicos 

podem acarretar diversas dificuldades aos consumidores, surgindo assim um questionamento 

acerca da regulamentação específica do comercio eletrônico em território brasileiro que vise 

maior proteção do consumidor.  

Diante do exposto, conclui-se que juntamente com as relações consumeristas a 

legislação também precisou acompanhar as evoluções, oferecendo assim suporte para relações 
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mais justas e equilibrada de forma a não prejudicar nenhuma das partes, principalmente a de 

maior vulnerabilidade.  
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