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Resumo 
GARCIA, B. B.. Formação dos contratos eletrônicos no direito do consumidor 

brasileiro. 162p. Mestrado - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2016.  

Esta dissertação tem por escopo determinar o momento de conclusão dos 

contratos eletrônicos que envolvam uma relação de consumo, abrangendo aqueles 

concluídos mediante cliques do consumidor (“click-wrap agreements” ou “point and 

click”) e também mediante a troca de e-mails. Diante das peculiaridades do meio 

eletrônico, a aplicação das regras tradicionais das etapas de formação contratual, e, 

principalmente, a precisão do momento da conclusão contratual mostram-se 

problemáticas.  

Em primeiro lugar, foi estudado o momento em que ela ocorre nos contratos 

entre pessoas presentes e pessoas ausentes no meio material, para depois conferir se o 

que é aplicado pode também o ser no ciberespaço. Quanto aos contratos não simultâneos 

entre pessoas ausentes, constatou-se que há a possibilidade de sua formação em quatro 

momentos, explicados, de modo geral, por quatro teorias: da declaração, da informação, 

da recepção e da expedição, com destaque às duas últimas, por serem mais usuais.  

Os sistemas jurídicos, no entanto, divergem quanto à aplicação de tais teorias, o 

que torna impossível a sua transposição ao meio eletrônico, já que não possui fronteiras.   

Diante do embate entre as teorias da recepção e da expedição, e, apesar de, no 

Brasil, não haver um consenso, chegou-se ao entendimento de que o melhor momento 

para a conclusão do contrato eletrônico seria o da recepção da aceitação pelo 

proponente. Dentre outros motivos, ressalta-se que a teoria da recepção provavelmente é 

a que mais equilibra os riscos entre as partes.  

No entanto, apesar de definido tal momento, para melhor precisá-lo foram 

cotejadas certas peculiaridades do meio eletrônico, passíveis de discussões se são 

capazes ou não de influenciá-lo, como, por exemplo: o envio, pelo proponente, de um 

aviso de recebimento da aceitação; a obrigatoriedade do direito de arrependimento do 

consumidor; a reserva no “carrinho de compras” pelo consumidor; o aguardo do 

fornecedor pela aprovação do pagamento. Concluiu-se, ao final, que nenhum desses 

elementos influencia o momento de conclusão do contrato eletrônico.  

Palavras-chave: conclusão do contrato eletrônico, click-wrap agreement, proteção do 

consumidor, teoria da recepção, teoria da expedição, mailbox rule. 



    

 

Abstract  

GARCIA, B. B.. The conclusion of electronic contracts in the brazilian consumer law. 

162p. Master - Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2016.  

This dissertation intends to define the exact moment of electronic consumer 

contracts conclusion, specifically those that are concluded by the consumer’s clicks 

(called as “click-wrap agreements” or “point and click” contracts) and also by the 

exchange of e-mails. Due to electronic environment particularities, the use of traditional 

rules of the contract formation, and, mainly, the establishment of the moment of the 

contract conclusion, have become problematic.  

First of all, it has been studied the moment of conclusion in the material world, 

between present and absent people, with the purpose of, then, verify whether the rule 

usually applied is also suitable for the cyberspace. Regarding the non-simultaneous 

contracts between absent people, it was possible to verify its formation in four moments, 

explained, in general, by four theories: declaration, information, receipt and mailbox 

rules, with emphasis being placed on the last two, because of their prevalent usage.  

The legal systems, however, disagree about the application of those theories, 

becoming impossible to transpose them to cyberspace, since it has no boundaries.  

In face of the clash between the receipt and the dispatch rules, and, in spite of the 

fact that does not exist consensus in Brazil, an understanding has been reached: the best 

moment for concluding the electronic contracts occurs when there is the receipt of the 

acceptance by the offeror. Among other reasons, the receipt theory might be the most 

suitable to the cyberspace because is the one that brings more balance to both parties. 

However, notwithstanding the endorsement of the reception theory, to better 

precise its application, some peculiarities had been analysed in order to discover if they 

are capable of influenciate the contractual formation: the dispatch of a receiving note by 

the offeror; the compulsory consumer right of withdrawal; the consumer reservation of 

the product in the “shopping basket”; and the suppliers waiting of the payment approval. 

In the end, it has been concluded that none of these listed elements influenciate the 

moment of the electronic contract conclusion. 

Keywords: electronic contract conclusion, click-wrap agreements, consumer protection, 

receipt rule, dispatch rule, mailbox rule 
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CC     Código Civil brasileiro (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002) 
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1990) 
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INTRODUÇÃO 

 

Inserido no fenômeno da globalização de mercados e culturas, o meio eletrônico, 

representado principalmente pela Internet, quebrou barreiras de espaço e tempo, 

trazendo diversas facilidades à sociedade.  

Esse meio permitiu uma formação contratual diária rápida e prática1, havendo o 

aumento de sua produtividade e rentabilidade, devido à diminuição de tempo e 

economia de dinheiro, que seriam gastos, por exemplo, com a correspondência entre os 

contratantes2.  

Entretanto, devido a algumas de suas peculiaridades, como a ausência de 

fronteiras entre Estados e a “desumanização”3, os institutos jurídicos já existentes e a 

sua regulação podem não se aplicar de modo perfeito no mundo imaterial, o que 

certamente tende a causar grande insegurança jurídica4 e vulnerabilidade dos usuários. 

O desenvolvimento eletrônico mostra-se progressivamente acelerado 5 . A 

expansão do número de terminais, como computadores e do uso da Internet, trouxe 

diversas questões jurídicas, sendo talvez, do campo das relações contratuais, o mais 

abundante em novidades6. Devido à recorrente e crescente utilização dos mecanismos 

tecnológicos pelo consumidor7, mostra-se essencial aprofundar os estudos acerca da 

																																								 																					
1 A. P. GAMBOGI CARVALHO, A celebração de contratos via internet segundo os ordenamentos 

jurídicos alemão e brasileiro, in Revista de Direito do Consumidor, vol. 39, ano 10, 2001, p. 87.  
2 M. H. DINIZ, Tratado teórico e prático dos contratos, vol. 5, 6ª ed., São Paulo, Saraiva, 2006, p. 

752. Em poucas palavras, J. OLIVEIRA DE ASCENSÃO demonstra a evolução da internet, que nos últimos anos 
é um importante local de comércio: “nascida militar, metamorfoseada em científica, massificada a seguir, a 
Internet foi celeremente transformada num veículo comercial” (Estudos sobre Direito da Internet e da 
sociedade da informação, Coimbra, Almedina, 2001, p. 18). 
 3 G. OPPO, em seu artigo, utiliza a expressão “disumanizzazione” (Disumanizzazione del contrato?, 
in Rivista di Diritto Civile, vol. 44, n. 5, 1998, pp. 525-533.  

4 Segundo N. LUCCA, a maioria das pessoas ainda sente medo de fazer suas compras por intermédio 
da rede eletrônica. (Direito e Internet: aspectos jurídicos relevantes I, 2ª ed., São Paulo, Quartier Latin, 
p.70).  

5 F. GALGANO, Prefazione, in V. RICCIUTO – N. ZORZI (org.), Il contratto telematico, Padova, 
Cedam, 2002, p. XIII.  
 6 A. TAVARES ROSA MARCACINI, Direito e informática: uma abordagem jurídica sobre criptografia, 
Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 14.  

7 “A busca sistemática de ganhos de produtividade por meio de várias formas de uso de aparelhos 
eletrônicos, computadores e redes de comunicação de dados aos poucos foi tomando conta do conjunto da 
atividade econômica. Essa tendência continua em nossos dias”, evidenciada pelo acesso diário ao 
ciberespaço (P. LÉVY, Cibercultura, Tradução de C. Irineu da Costa, 3a ed., São Paulo, Editora 34, 2010, p. 
31).  
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adaptação de institutos tradicionais ao meio eletrônico8. E já é possível evidenciar que, 

para a perfeita concretização do contrato, não basta um simples encaixe do instituto 

contratual ao novo ambiente9. 

Surgiram dúvidas quanto a que fonte de direito aplicar a determinadas 

situações10, como as leis, os costumes ou a jurisprudência (que muitas vezes pode até 

não existir); também passou-se a questionar qual lei dentre as nacional, comunitária e 

internacional é cabível no regulamento das relações jurídicas11; e até se o novo meio 

precisa de regulamentação ou se deve ser guiado pela autorregulamentação.  

No tocante a esse último questionamento, por não ser objeto da presente 

pesquisa, ousa-se apenas ressaltar que durante toda a exposição, seguir-se-á a opinião 

que parece a mais apropriada: favorável à regulamentação do meio eletrônico. Segundo 

G. ALPA, é um erro crer que a globalização e a Internet, pela impossibilidade de 

sujeitarem-se a fronteiras e, portanto, aos ordenamentos nacionais, são fenômenos não 

juridificáveis ou que sua regulamentação é inoportuna12.  

Em um primeiro momento, pensou-se que a simples transposição das normas 

existentes no mundo material para o mundo real seria sufuciente para evitar a 

insegurança jurídica, no entanto, posteriormente, percebeu-se a insuficiência de tais 

normas, que passam cada vez mais a serem utilizadas em um aspecto subsidiário, à 

medida que normas reguladoras do meio eletrônico são criadas. 

Além do campo de mera aplicação legislativa, questões dogmáticas e 

metodológicas surgiram acerca da formação do contrato. A não imposição de fronteiras 

																																								 																					
8 De acordo com A. RAWLS, o tema é muito atual, e é importante que se construa uma doutrina que 

antecipe e acomode desenvolvimentos futuros para que o direito não fique com muitas lacunas em relação à 
realidade tecnológica (Contract formation in an internet age, in The Columbia Science and technology law 
review, vol. X, 2009, p. 203, disponível [on-line] in: http://stlr.org/download/volumes/volume10/Rawls.pdf).  

9 Diante da influência do meio eletrônico, o contrato submeteu-se a diversas alterações, fazendo com 
que os juristas se perguntassem até se ainda seria adequado o uso dos conceitos tradicionais. Cf. F. 
GALGANO, Prefazione cit. (nota 5 supra), p. XV. 

10 C. CAMARDI, Contratto e rapporto nelle reti telematiche. Un nuovo modelo di scambio, in V. 
RICCIUTO – N. ZORZI (org.), Il contratto telematico, Padova, Cedam, 2002, p. 3. 

11 G. ALPA afirma que, no tocante aos contratos eletrônicos, a grande problemática dos juristas diz 
respeito à dúvida de que fonte normativa aplicar. É discutido se esta deve ser nacional, internacional ou até 
“planetária”. Quanto ao enfoque global, como o comércio pode ser realizado entre países que não ratificaram 
tratados em comum, o consumidor, por exemplo, acaba ficando muito vulnerável e ainda mais exposto ao 
abuso do fornecedor (Corso di diritto contrattuale, Padova, Cedam, 2006, pp. 410-411).  

12 G. ALPA, Corso di diritto contrattuale cit. (nota 11 supra), pp. 409, 410. Também segue a mesma 
opinião L. Lessig. De acordo com esse autor, a Internet, que se caracteriza pela anarquia, está, com o passar 
do tempo, transformando-se em uma rede controlada. A intervenção no “cyberspace” protege as vontades 
individuais e ao mesmo tempo os valores sociais (Code version 2.0, New York, Basic Books, 2006, pp. 3-6). 
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e a instantaneidade das operações realizadas na Internet questionaram, principalmente, 

em qual momento e local é mais apropriada a conclusão contratual eletrônica. 

Dentre os possíveis ramos questionados da formação contratual, o tema da 

presente dissertação de mestrado volta-se à busca da resposta de qual seria o momento 

mais adequado de conclusão do contrato eletrônico entre ausentes, mais especificamente 

aquele inserido no âmbito consumeirista. 

Os sistemas jurídicos e doutrinas de diferentes países divergem acerca da 

precisão do exato instante de conclusão do contrato entre ausentes, adotando diferentes 

teorias, precipuamente as da recepção e da expedição da aceitação. Assim, não há 

concordância, nem unanimidade doutrinária ou legal a respeito da questão principal, 

objeto da pesquisa, o que mostra a relevância de seu estudo, inclusive no meio material.  

No entanto, foi escolhido o meio eletrônico por duas razões. A primeira por se 

entender que, caso escolhido o meio tradicional para o estudo do tema, seria necessário 

compreender de maneira muito detalhada o sistema jurídico de cada país citado, para 

assim poder apontar o melhor momento de conclusão contratual. E como a aplicação do 

tema no meio material possui a delimitação de fronteiras, o tema poderia perder a sua 

importância prática. Isso porque cada nação pode adotar a teoria que mais servir ao seu 

ordenamento, não havendo, talvez, contribuição algum caso se atinja a conclusão de que 

teoria diversa seria mais adequada. Assim, cair-se-ia em uma discussão apenas 

legislativa e comparativa entre os países, sem o rendimento de possíveis frutos.  

Como o ciberespaço é desterritorializado, rende maiores discussões e 

contribuições à análise da formação contratual nele inserida. Nele existe a possibilidade 

da uniformização legislativa, adotando-se a teoria mais oportuna, em contraposição aos 

direitos nacionais, que podem, soberanamente, escolher o que lhe soar mais plausível 

dentro de suas fronteiras delimitadas.  

De qualquer forma, procurou-se discutir o tema em um âmbito mais nacional, 

justamente porque, como ainda não há uma solução, evitou-se perder o enfoque no 

estudo de diversos sistemas sem a contribuição do brasileiro. No entanto, isso não 

significa que não haverá a comparação com outros ordenamentos e doutrinas. Isso, na 

realidade, pode ocorrer por se tratar o tema estudado de âmbito internacinal, sendo que 

soluções estrangeiras também são pauta de análise, com o cuidado de não misturar os 

ordenamentos jurídicos, mas sim ponderar se é possível obter uma solução uniforme 
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para ser aplicada ao meio eletrônico, ou se é o caso de apenas manter o que é aplicado 

em cada direito material.  

Por último, como o meio imaterial é muito inseguro, devido às suas 

peculiaridades, mostra-se ainda mais relevante precisar o momento de conclusão 

contratual. 

Também, escolheu-se focar o estudo nos contratos eletrônicos de consumo, pois 

são muito recorrentes, podendo ocorrer, atualmente, inclusive por meio de aplicativos 

como o WhatsApp. A exigência, nos contratos entre ausentes, é de uma maior proteção 

do consumidor quando comparada com a que normalmente já ocorre. Em primeiro 

lugar, ressalta-se que, nos contratos entre presentes, o consumidor tem, geralmente, a 

oportunidade de maturação de sua decisão, podendo examinar diretamente o bem objeto 

da prestação contratual e fazer perguntas ao vendedor. Já no caso das operações 

concluídas entre ausentes, tanto no meio material quanto imaterial, não existe a 

possibilidade de exame direto da coisa, e, em regra, não há um diálogo com o 

vendedor 13 . E nos contratos eletrônicos, além de a maioria ser entre ausentes, 

acrescenta-se o fato de o consumidor estar ainda mais desprotegido, sujeito a um 

marketing agressivo, fazendo com que se encontre em uma situação muito vulnerável, 

por ser induzido a praticamente irresistíveis comportamentos14. 

Para fins de rigor científico, julgou-se mais adequado apresentar, em primeiro 

lugar, um panorama que propiciasse subsídios necessários ao desenvolvimento da 

resposta ao questionamento principal.  

Assim, dividiu-se a exposição do tema de maneira que fossem inicialmente 

contemplados elementos do meio eletrônico, evidenciando suas peculiaridades e seu 

contexto histórico. Necessária também a exposição da evolução do instituto contratual 

no meio material, para, assim, posteriormente, ser possível adentrar mais no objeto da 

pesquisa, com o exame dos meios de manifestação de vontade na formação do contrato 

eletrônico e a delimitação da natureza jurídica da publicidade na Internet, se seria 

apenas um convite a ofertar ou já uma oferta ao público, portanto, vinculante. 

																																								 																					
13 A. TORRENTE - P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, 21a ed., Milano, Giuffrè, 2013, p. 

677.  
14 N. DE LUCCA, A proteção dos consumidores no âmbito da internet, in C. R. PEREIRA DE LIMA, L. 

N. B. TELLES NUNES (org.), Estudos avançados de direito digital, Rio de Janeiro, Elsevier, 2014, p. 98. 
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Com o embasamento de tudo discutido, viável a análise do momento de 

perfeição do acordo nos contratos eletrônicos de consumo entre ausentes, inclusive os 

mais atuais, concluídos por meio do uso de aplicativos como o WhatsApp. Primeiro, 

ressaltaram-se as teorias possivelmente aplicadas no meio material, para depois 

aprofundar seu encaixe no meio imaterial, com o cotejo de elementos que podem ou não 

influenciar a sua aplicação, como o fato de os contratos eletrônicos serem 

substancialmente instantâneos, a queda de conexão das partes à rede durante a formação 

do contrato, a confirmação de recebimento da aceitação do consumidor, dentre outros. 

Confrontando tais peculiaridades com a aplicação de cada teoria, mostrou-se possível 

uma sugestão conclusiva. 

Ademais, ligados à conclusão contratual, estão a análise do uso da assinatura 

eletrônica e de sua necessidade, bem como do direito de arrependimento ao consumidor, 

que, atualmente, é obrigatório em todos os contratos realizados mediante o uso da 

Internet, de acordo com o direito brasileiro, o que será mais bem explicado no final do 

texto.  

Por fim, cabe, no momento, mencionar os mais relevantes porquês da escolha do 

tema. A precisão do momento em que um contrato se conclui leva consigo muitas 

questões de âmbito prático.  

Ressalta-se, em primeiro lugar, a determinação do preço, podendo ser acordado 

que será fixado no instante de conclusão do contrato. Destarte, se, por exemplo, for 

definido que o contrato se formará quando da expedição da aceitação do consumidor, o 

preço pode ser um, mas, caso o contrato se torne perfeito quando da recepção da 

aceitação pelo fornecedor, o preço pode ser outro, menor, ou maior, o que causa imensa 

insegurança a ambas as partes.  

E. GIANTURCO dispõe mais quatro questões relevantes que justificam a exata 

determinação do momento de conclusão do contrato: precisar o juiz competente, a lei 

reguladora, o direito de revogar a proposta sem que isso acarrete ônus algum ao 

proponente e a responsabilidade por caso fortuito15. 

																																								 																					
15 E. GIANTURCO, Diritto delle obbligazioni, Napoli, Luigi Pierro, 1894, p. 99.  
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 Acrescenta-se também, enfim, a determinação da contagem de prazos, por 

exemplo, para que o consumidor possa exercer seu direito de arrependimento16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
16 No Brasil, o consumidor, de acordo com o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, tem 

direito a arrepender-se em sete dias, sem nenhuma motivação. 
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5. CONCLUSÕES 

 
No momento, de maneira sintética e pontual, cabe retomar o panorama realizado 

e individualizar as conclusões e resultados obtidos.  

O estudo que resultou na escrita da presente dissertação de mestrado teve como 

objeto um assunto que mostra embates doutrinários tanto no meio material, quanto no 

imaterial. Escolheu-se trabalhar com o último, devido às suas diversas peculiaridades, 

principalmente no tocante à relativização do tempo e do espaço, com a consequente 

dificuldade da transposição das regras tradicionais aplicadas à formação contratual aos 

contratos eletrônicos.  

Para fins de precisão terminológica, ressaltou-se que a expressão “conclusão”, 

diferente de “formação”, refere-se apenas ao momento em que o contrato se torna 

perfeito, isto é, em que ocorre o encontro de vontade das partes. 

Determinar o momento exato de conclusão do contrato eletrônico mostra-se 

muito relevante, pois pode influenciar na fixação do preço do produto, do foro 

competente para o julgamento de eventual demanda, da lei reguladora do contrato, do 

dies a quo do prazo para o exercício do direito de arrependimento do consumidor, e, 

principalmente, na extinção do direito de revogar a proposta sem que isso acarrete ônus 

algum ao proponente ou a sua responsabilidade por caso fortuito ou força maior.  

Primeiramente, com base no princípio da não discriminação do meio digital, 

partiu-se da premissa de haver a equivalência entre documentos e comunicações 

eletrônicos e aqueles advindos do meio material, com a devida adaptação dos institutos 

jurídicos.  

Assim, apesar de o contrato ter sido questionado quando do nascimento do 

contrato de adesão e, depois, ainda mais em face das peculiaridades do meio eletrônico, 

entendeu-se que suas etapas de formação merecem apenas uma amoldagem, não sendo 

necessária a criação de um novo instituto para regular os negócios “sem acordo” e 

praticamente em silêncio travados na rede mundial de computadores.    

 Ademais, apesar de a Internet não possuir fronteiras ou materialidade, também 

se considerou que a acomodação do emprego dos institutos deve ser regulada, ou ao 

menos as regras já existentes devem ser aplicadas de maneira uniforme. Não pode o 

novo meio, portanto, basear-se apenas na autorregulamentação, principalmente para não 



	 	 	 148    

 

haver abusos do fornecedor, que pode se aproveitar da grande vulnerabilidade sofrida 

pelo consumidor, que sofre grande impacto do marketing no meio eletrônico.  

Também, como não se extinguiu o instituto contratual, não há motivos para a não 

adoção dos princípios clássicos do direito contratual no âmbito dos contratos 

eletrônicos. Foram estudados os de maior importância para o tema da presente pesquisa: 

princípios da autonomia da vontade, do pacta sunt servanda, da boa-fé e da confiança.  

O primeiro princípio possui restrições, como a lei, a boa-fé e duas limitações de 

ordem geral: a ordem pública e os bons costumes. No entanto, pelo fato de essas duas 

ocuparem uma zona cinzenta de delimitação, dependente da cultura de cada época e 

cada população, existe grande dificuldade de conceituá-las e, consequentemente, de 

aplicá-las ao meio digital. Viu-se que devido à já mencionada extrema vulnerabilidade 

do consumidor no e-commerce, é necessário que existam ainda mais restrições ao 

princípio em análise, o que já vem ocorrendo com a imposição de cláusulas coercitivas, 

por exemplo, no direito brasileiro, pelo Decreto de n˚ 7.962 de 15 de março de 2013.  

No tocante ao pacta sunt servanda, sublinhou-se que, apesar de ser necessária à 

segurança jurídica das relações a aplicação de tal princípio, existe como exceção a ele, 

além do caso fortuito e da força maior, o direito de arrependimento do consumidor, que 

é obrigatório nos contratos eletrônicos.  

Já no âmbito da boa-fé, percebeu-se sua grande importância nos contratos 

eletrônicos, principalmente o seu dever anexo de informação e o seu derivado princípio 

da confiança.  

Viu-se que esse último princípio está sendo muito relevante à proteção do 

consumidor, que deve ter preservada a sua legítima expectativa na formação contratual.  

Nesse sentido, pode ser aplicada a teoria da aparência, mas com a ressalva de que seu 

uso é excepcional, por proteger a crença legítima do receptor da mensagem apenas 

quando é comprovada a sua dificuldade de verificar a situação por meio de uma conduta 

diligente. 

Partindo para uma análise mais específica da formação contratual, considerou-se 

que as tratativas, convites e pré-contratos não são elementos próprios da formação do 

contrato, apesar de serem atividades que podem se desenvolver em prol do atingimento 

do acordo, influenciando em sua formação.  
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O cume da formação do contrato é a sua conclusão, que pode ser visualizada no 

instante do acordo, realizado, principalmente, por meio da troca entre a proposta e a 

aceitação das partes.  

No que diz respeito à oferta, discutiu-se principalmente as diferenças entre a 

oferta ao público e o convite a ofertar, chegando à conclusão de que a declaração de 

vontade do fornecedor mostra-se como uma oferta, portanto, vinculante, nos casos em 

que é possível evidenciar precisamente os requisitos essenciais à formação do contrato.  

Dessa forma, a aposição de fotos de mercadorias em uma página de suporte 

eletrônico e a publicidade, assunto, por sua vez, mais polêmico, têm a natureza jurídica 

de oferta e não de convite a ofertar. Assim, deve o fornecedor manter o preço e também 

a disponibilidade do produto, não precisando esta ficar subordinada à disponibilidade no 

estoque, pois, pelo fato de o contrato eletrônico ser travado em tempo real, é possível 

haver a programação das vendas de maneira que o anúncio só seja feito até o 

esgotamento do produto.   

Já no que toca à aceitação, considerou-se importante ressaltar outras formas de 

manifestação da vontade do aceitante, que não seja com a declaração expressa de 

vontade, dando destaque ao silêncio e ao comportamento concludente.  

O contrato formado mediante o comportamento concludente do aceitante 

conclui-se no momento em que há o início da execução, devendo ele avisar o 

proponente sobre o início da execução. Afirma-se que nos click-wrap agreements há a 

formação pelo comportamento do aceitante, porque a manifestação de vontade do 

consumidor ocorre por meio do seu ato de clicar em um ícone, o que indica que está 

aderindo às cláusulas formuladas pelo fornecedor e não representa uma declaração 

expressa de vontade propriamente dita.  

No entanto, apesar da afirmativa acima, o contrato eletrônico mediante cliques 

não é concluído no momento da conduta do consumidor ao clicar no ícone eu aceito ou 

semelhante, isso porque o clique do consumidor reflete, na realidade, a sua própria 

aceitação, e não propriamente o início da execução do contrato. O consumidor não 

necessita, posteriormente ao seu clique, avisar ao proponente que realizou uma ação 

com vistas à conclusão contratual, e caso se tratasse de um usual contrato com a 

conclusão por meio de um comportamento concludente, isso teria de ser feito. 
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No caso da conclusão dos contratos entre presentes, formam-se pela aceitação 

imediata da oferta por parte do destinatário, de maneira que é preciso haver a 

instantaneidade da percepção do proponente de que houve a aceitação do consumidor. 

Citam-se como exemplos os contratos concluídos em chats virtuais. 

No caso dos contratos entre ausentes, constatou-se que não há uma uniformidade 

doutrinária ou prática quanto ao momento exato de sua conclusão, nem no meio 

material, nem no imaterial. Para determiná-lo são usadas quatro teorias: do 

conhecimento, da declaração propriamente dita, da expedição e da recepção.   

Após a comparação entre sistemas jurídicos e a ponderação de pontos negativos e 

positivos principalmente entre a teoria da recepção e da expedição (que, certamente, são 

as mais adotadas), atingiu-se a conclusão de que a teoria da recepção seria a que melhor 

se encaixaria ao meio eletrônico.  

No meio material, o Brasil adota a teoria da expedição, conforme artigo 434, CC, 

com mitigações. Mas, apesar de a teoria da expedição ter a vantagem de não precisar 

apurar o momento da chegada da resposta no destinatário, percebeu-se uma tendência 

atual de crítica a ela, por fazer sentido apenas em uma época em que a comunicação era 

muito lenta. Isso porque antigamente resolvia o problema da insegurança do aceitante 

em confiar que sua manifestação de vontade proferida em uma carta chegaria uma dia 

ao proponente e formaria o contrato. No entanto, essa insegurança não mais existe 

diante das inovações tecnológicas, caindo por terra a importância da “mailbox rule”. 

Ademais, além de outros argumentos expostos no presente trabalho, a teoria da 

expedição poderia gerar muita insegurança, principalmente aos consumidores, que 

teriam menos dias para desistir do contrato, caso o prazo referente ao seu direito de 

arrependimento começasse a contar do envio da aceitação.  

Ainda há argumentos e posições contrárias, porém nota-se uma predisposição 

atual ao seguimento da teoria da recepção, por exemplo, os Princípios Unidroit e o 

CISG seguem-na expressamente. Inclusive no direito nacional, cita-se o enunciado 173 

do Conselho de Justiça Federal, aprovado na Terceira Jornada de Direito Civil. 

Adotando-se a teoria da recepção, nos contratos mediante a troca de e-mails, sua 

conclusão seria efetivada no instante de armazenamento da mensagem, quando se 

possibilita a sua visualização pelo destinatário. Deve-se fazer a ressalva de que se o e-

mail é usado para fins particulares e o aceitante não envia sua declaração em horário 
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comercial, o contrato só se conclui no dia seguinte; no entanto, caso se trate de um 

contrato de consumo, pode ser formado inclusive fora do horário comercial, o que 

ocorre também no caso dos click-wrap agreements. Nesses, após o clique do 

consumidor no campo “eu aceito” ou similiar, e a consequente recepção dessa aceitação 

pelo fornecedor, estará perfeito o contrato.  

Além de tentar sugerir que a recepção da aceitação pelo proponente seria o 

melhor momento para a conclusão dos contratos eletrônicos de consumo, inclusive 

mediante aplicativos como o WhatsApp, foi imprescindível analisar se certas 

peculiaridades do meio eletrônico influenciariam na determinação de tal momento.  

Resumidamente, viu-se a natureza do direito de arrependimento do consumidor, 

bem como ato de reserva do produto no carrinho de compras; do recebimento, pelo 

proponente, da aprovação do pagamento feito pelo consumidor; e do envio, pelo 

proponente, de um aviso de recebimento da aceitação. 

Concluiu-se que nenhum desses elementos influencia no momento de conclusão 

do contrato. A espera, pelo proponente, do recebimento da aprovação do pagamento 

feito pelo consumidor não posterga a conclusão do contrato, representando apenas uma 

condição suspensiva do contrato. O direito de o consumidor retratar-se, por sua vez, 

pode ser considerado uma condição resolutiva, com certas restrições. A obrigatoriedade 

de o proponente enviar o aviso de recebimento da aceitação é um mero dever anexo, 

para garantir a segurança jurídica nos relações jurídicas eletrônicas, também não 

diferindo o momento de conclusão do contrato eletrônico. E, por último, a reserva no 

carrinho de compras faz parte apenas de uma fase pré-contratual, bem como a eventual 

aposição da assinatura eletrônica, que não é necessária à formação do contrato, mas é 

recomendável para garantir maior segurança do consumidor, ao menos a assinatura não 

qualificada, que se evidencia, por exemplo, pela obrigatoriedade da aposição de uma 

senha.  
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