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RESUMO 

 

 
O presente trabalho tem como objetivo o direito de arrependimento de compra realizado pelo 

consumidor, fora do estabelecimento comercial e tem previsão legal no art. 49 do CDC, trata 

das relações de consumo por meio do comercio eletronico, ou outras possibilidades de compra 

via telefone, e a domicilio, e a abordagem da possibilidade de ampliação do direito de 

arrependimento nas compras realizadas dentro do estabelecimento comercial, onde a 

publicidade é agressiva deixando o consumidor em situação de vulnerabilidade. 

Por fim será examinado o direito de arrependimento do consumidor e sua aplicabilidade fora 

do estabelecimento comercial e a possibilidade de arrependimento nas compras realizadas 

dentro do estabelecimento comercial. 

 

 PALAVRAS-CHAVE: Direito de arrependimento; comércio eletronico; Direito do 

Consumidor. 
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ABSTRACT  

                     

This work aims the right to purchase repentance done by the consumer, away from business 

premises and has legal provision in art. 49 of CRC, deals with consumer relations through 

electronic commerce, and other purchasing opportunities via telephone, the household, and 

approach the possibility to expand the right of cancellation on purchases within the 

commercial establishment where advertising is aggressive leaving consumers in vulnerable 

situations. 

Finally it will examine the consumer's right of repentance and its use off-premises and the 

possibility of repentance on purchases within the commercial establishment. 

 

 KEYWORDS: repentance of law; e-commerce; Consumer Law. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O código de Defesa do Consumidor surgiu com a necessidade de proteger o 

consumidor nas relações de consumo, antigamente usava-se o código Civil para minimizar as 

relações de conflitos entre fornecedor e consumidor, porém essa necessidade se deu com a 

evolução da sociedade ao passo que a população foi aumentando a tecnologia teve um grande 

avanço o que favoreceu os meios de produção, o fornecedor começou a produzir em grande 

escala, o que favoreceu o crescimento das indústrias que poderiam vender para um maior 

numero de pessoas com um menor preço, mas com esse aumento na produção e a necessidade 

de vender tudo que fosse produzido passou a trabalhar com técnicas de vendas abusivas 

forçando o consumidor a comprar cada vez mais e diante dessa situação começou a surgir 

descontentamento por parte dos consumidores que se sentiam lesado por terem adquirido um 

produto ou serviço que não atendiam as expectativas e, portanto ficou evidenciado que o 

Código Civil não mais poderia reger as relações de conflito no consumo e no ano 1990 surgiu 

a Lei 8.078 que ficou conhecida como a Lei de proteção ao consumidor, ou seja, o CDC. 

O código de Defesa do Consumidor foi um avanço para o mercado e trouxe com ele 

muitas vantagens que delimitou as relações de consumo assim com também trouxe deveres e 

obrigações tanto para o fornecedor como para o consumidor. 

Porém a população não parou de evoluir e junto com essa evolução veio a tecnologia 

para facilitar a vida das pessoas, um desses avanços foi a internet e junto com ela trouxe a 

comercialização de produtos, como mencionado essa criação facilitou a vida de muito 

consumidores que começaram a efetuar suas compras sem sair de casa, trazendo uma maior 

comodidade, mas esse tipo de comprar gerou muitas duvidas pois não se sabia como ficaria as 

questões de conflito nas relações contratuais e como já se esperava o consumidor que adquiria 

o produto não podia toca-lo, não poderia avalia-lo quando a sua qualidade e se lhe seria útil 

como se esperava. 

Entretanto o art. 49 do CDC que será o objeto de estudo do presente trabalho 

regulamenta o direito de arrependimento por parte do consumidor, esse direito permite que o 

consumidor tenha um prazo para refletir na compra realizada ou na contratação do serviço. E 

assim posteriormente dentro do prazo estabelecido pelo artigo que é de sete dias permite a 

devolução do produto ao fornecedor sem a necessidade de fazer menção a respeito da 

devolução. 
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A pretensão do direito de arrependimento foi proteger o consumidor vulnerável, nas 

relações de consumo, isto porque o fornecedor é a parte mais forte da relação podendo ser 

armar de meios agressivos e publicidades enganosas para vender seus produtos e serviços. 

A publicidade agressiva por parte do fornecedor não acontece somente nas vendas 

realizadas por meio da internet ou fora do estabelecimento comercial, mas também nas 

compras efetuadas dentro do estabelecimento comercial e devido a isso o que se busca neste 

trabalho trazer a necessidade de ampliação do direito de arrependimento para esse tipo de 

relação onde o consumidor por meio abusivo não teve o devido tempo de reflexão mesmo 

estando dentro do estabelecimento comercial. 

A ampliação do direito de arrependimento protegerá o consumidor que de alguma 

forma esteve em uma situação de vulnerabilidade por meios de publicidade agressiva e que 

influenciou na realização da compra ou contratação de um serviço. 
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CAPÍTULO I. 

 

1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 O código de defesa do Consumidor foi editado em 11 de setembro de 1990 é, 

portanto, uma lei nova que surgiu na segunda metade do século XX, e que veio muito atrasada 

para a proteção do consumidor. Antes do CDC aplicava-se nas relações de Consumo o 

Código Civil, que entrou em vigor em 1917. Porém mesmo atrasado, o código de defesa do 

Consumidor mostrou-se altamente positivo, porque os legisladores que elaboraram o texto 

que virou a Lei n. 8.078/90 estudaram e trouxeram para o sistema legislativo brasileiro o que 

existia de mais moderno na proteção do consumidor. O resultado foi tão bom que vários 

países como Argentina, Paraguai, e Países da Europa se inspiraram no Brasil e adotaram a lei 

de proteção ao consumidor. (NUNES, 2009, pag. 2- 3). 

A necessidade do CDC acontece com o período pós-Revolução Industrial. Devido 

um grande crescimento da população, com esse crescimento as indústrias tiveram que 

produzir mais, o que gerou um volume maior na demanda e certamente a possibilidade de um 

aumento da oferta. (NUNES, 2009, pag. 2- 3). 

Então com a necessidade de se produzir mais, para um maior número de pessoas, 

instituiu-se a chamada produção em série, a “standartização” da produção, a homogeneização 

da produção. (NUNES, 2009, pag. 2- 3). 

A produção em série, proporcionou uma redução enorme dos custos e uma adição 

enorme da oferta, atingindo então uma faixa extensa de pessoas. Esse modelo de produção foi 

tão assertivo, que veio crescendo desde o século XIX, até a chegada de metade do século XX 

que passa a prosseguir por todo o globo terrestre, estabelecendo a ideia de globalização. 

(NUNES, 2009, pag. 2- 3). 

Então temos a sociedade de massa, na qual se sobressai um modelo de produção, que 

é planejado pelo fabricante, isto é, a fabricante pensa em um determinado produto e o fabrica 

para ser comercializado em grande escala, para ser vendido para um maior número de pessoas 

como já foi mencionado acima, com a intenção de reduzir custos e permitir um preço mais 

acessível para quem for adquirir, e esse é o conhecido modelo de produção industrial 

moderno. (NUNES, 2009, pag. 2- 3). 
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1.1 Consumidor 

Conforme menciona o art.2º, caput do CDC, Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço, como destinatário final. Portanto 

consumidor é o destinatário final da aquisição de um produto ou serviço.  

Por meio desta expressão “destinatário final”, fez surgir uma discordância na 

doutrina brasileira, Desse modo, de um lado surgiram os finalistas, que defendem uma 

interpretação mais limitada e subjetiva do Código, que restringem a aplicação das normas 

apenas para as pessoas que obtém o produto e serviços para uso próprio, encerrando a cadeia 

de consumo, essas pessoas físicas ou jurídicas são chamadas de destinatário fático e 

destinatário econômico. Fático porque retiram o bem, produto ou serviço do mercado, e 

destinatário econômico porque o produto ou serviço é para uso próprio. Essa corrente defende 

ainda que o consumidor que adquire ou utiliza o bem para revender não pode ser considerado 

destinatário final e sim um consumidor destinatário intermediário. 

Do outro lado temos os maximalistas, esses defende uma corrente mais objetiva do 

código, onde acreditam que as normas do Código de proteção ao Consumidor devem ser 

aplicadas para proteger o destinatário final, e ao mesmo destinatário fático, independente para 

qual será finalidade do consumo.  

O Código de defesa do Consumidor abrange ainda o Consumidor por equiparação. O 

artigo 2º, do CDC em seu parágrafo único dispõe que são: equiparados a consumidor a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de 

consumo. A finalidade deste dispositivo é proteger uma terceira pessoa que não é considerada 

contratante de um serviço ou produto, mas que possa ser também visto como consumidor. A 

finalidade dessa definição é a proteção em massa de uma coletividade nas relações de 

consumo. 

Outra definição é a do art. 17 do CDC que dispõe a respeito da responsabilidade civil 

dos fornecedores. São equiparadas a consumidores todas as pessoas que sofreram danos em 

decorrência de um acidente de consumo, mesmo não tendo contratado o produto ou serviço, 

fato que ocorre por defeito do produto ou serviço e que causa lesões à vida. 

Por fim, o art. 29, CDC define equiparam-se aos consumidores, todas as pessoas, 

determináveis ou não, expostas às praticas contratuais e da Proteção comercial prevista no      

Código de Defesa do Consumidor, a lei determina que elas sejam protegidas. Asim como 
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prevê também proteção para a Publicidade Enganosa ou Abusiva posta no artigo 37, das 

praticas abusivas prevista no art. 39, da proteção aos consumidores que tiveram seus nomes 

inseridos no cadastro de proteção ao crédito no qual dispõe o art. 43, e da proteção aos 

contratos de adesão de transcorrem de praticas abusivas em desfavor do consumidor disposto 

no art. 54 todos os artigos do Código de Defesa do Consumidor. (AZEVEDO 2009, p, 32-86) 

 

1.2 Fornecedor 

Conforme dispõe o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, “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” Em seus parágrafos define produto ou serviço. 

 

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração inclusive as de natureza bancaria, financeira, de 

crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

 

Sendo o segundo sujeito na relação jurídica de consumo, a definição de fornecedor é 

bem extensa, pois abrange pessoas físicas (os profissionais liberais) e jurídicas que podem ser 

empresas públicas que integram a administração pública direta, como autarquias e sociedades 

de economia mista) ou empresas privadas de capital nacional (empresas nacionais) ou 

estrangeiro (empresas trans ou multinacionais). 

O CDC, ainda dispõe a respeito dos fornecedores despersonalizados, massa falida e 

as pessoas de fato ou sociedades personificadas. 

Portanto o objetivo da lei é abranger todas as atividades relativas ao fator econômico 

dos produtos e serviços.  

Quanto aos produtos, apresentam-se os fornecedores imediatos, ou seja, os 

comerciantes, e os demais chamados de mediatos que abrange os fabricantes, produtores, 

importadores, distribuidores etc, que mesmo na falta de um vínculo contratual, respondem 

solidariamente em relação aos produtos considerados que fazem parte da sua produtividade. 

Em relação aos serviços, possuem caráter monofásico, e abrange os prestadores de 

serviços em geral, podendo ser pessoa física, ou seja, profissional liberal ou autônomo, ou 

jurídico, empresa pública ou privada. (Azevedo 2009, p, 32-86). 
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1.3 Natureza Jurídica do Direito de Arrependimento 

 

Antigamente aplicava-se nas relações de consumo o Código Civil de 2002 e o direito 

de arrependimento de compra, se dava com a venda feita por consignação (venda esta sob 

condição suspensiva ao agrado do comprador). E por isso durante muito tempo se confundiu o 

direito de arrependimento do consumidor com a venda feita a consignado. 

Porém, essa comparação não existe, porque no direito de arrependimento a compra é 

perfeita e acabada, onde todos seus efeitos acontecem e não existe a condição suspensiva; ao 

passo que na venda a consignação existe a condição suspensiva do contrato. 

Portanto, o direito de arrependimento "é um direito potestativo do consumidor, no 

qual ele pode manifestar sua vontade de se arrepender da compra sem apresentar ao 

fornecedor qualquer justificativa a respeito do arrependimento." (CAVALIERI, 2008, p. 135). 

O prazo de reflexão é obrigatório e definido em lei e busca oportunizar uma compra 

segura trazendo estabilidade para a relação de consumo. 

O Código de defesa do Consumidor assegura o direito de arrependimento, e não 

exige que o consumidor manifeste os motivos que o fizeram desistir da contratação. 

(CRESPO, Danilo Leme, 2017, p. 101-141). 

“Abrevia Rizzatto Nunes, (2009, p. 645)” a respeito dos aspectos mais importantes 

do direito de arrependimento. 

 
 (...) fala-se em prazo de reflexão porque se pressupõe 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 

dá oportunidade para que o consumidor, uma vez tendo recebido o produto 

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

aspecto relevante é a pretensão do consumidor nesse tipo de aquisição. O 

Código de Defesa do Consumidor, exatamente para proteger o consumidor 

nas compras pelos meios citados, nas quais há menos garantia de que tais 

aquisições sejam bem-sucedidas, assim também para evitar, como 

dissemos, compras por impulso ou efetivadas sob forte influência da 

publicidade sem que o produto esteja sendo visto de perto, concretamente, 

ou sem que o serviço possa ser mais bem examinado, estabeleceu 

o direito de desistência a fator do consumidor. 
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Ressalta-se que o arrependimento do Consumidor não pode levar ao seu 

enriquecimento sem causa, devendo sempre prevalecer à boa-fé. O produto adquirido tem que 

ser devolvido ao fornecedor, da forma como o recebeu, preservando até mesmo a embalagem. 

Então é inaceitável que alguém compre um bem faça uso deste e antes de findar o 

prazo estabelecido para devolução que é de sete dias, o mesmo alega arrependimento de 

compra. (CRESPO, Danilo Leme, 2017, p. 101-141). 

Desse modo fica facultado ao consumidor se arrepender da relação jurídica sem 

nenhuma obrigação financeira, desde que não tenha utilizado avariado ou diminuído, de 

alguma forma, o valor do produto ou serviço, ou ainda nas hipóteses em que resulte de perdas 

e danos.  

Ciente de que não houve nenhuma situação incomum pode o consumidor se 

arrepender da compra ou contratação de um serviço e ser reembolsado do valor que pagou, de 

forma imediata e atualizado monetariamente de acordo com os índices oficiais. 

No entanto, o objetivo é proteger o consumidor de um compra indesejada e possa 

com tempo repensar sobre a compra, e se for o caso, oficializar seu arrependimento, de acordo 

com os requisitos legais. (CRESPO, Danilo Leme, 2017 p. 101-141). 

Por fim, o direito de se arrepender se faz por meio de um contrato eficaz, de uma 

compra completa, apenas sujeito o direito de arrependimento ao consumidor no prazo 

estipulado por lei, e ao fornecedor cabe não uma obrigação, mas um estado de subordinação. 

Com a inserção do direito de arrependimento no Código de Defesa do Consumidor 

facilitou para o consumidor vulnerável, desfazer do negócio jurídico em que tenha sido parte 

diminuindo os seus efeitos negativos e buscando trazer-lhe uma satisfação por ter realizado 

uma compra por impulso onde lhe traria algum prejuízo. Em algumas situações o consumidor 

que adquire um produto ou serviço em domicílio, seja por catálogo, carta, telefone, internet, 

que não seja pessoalmente independente de defeito ou vício pode trazer ao consumidor 

alguma insatisfação e a natureza jurídica do fato é a proteção dessa relação de consumo 

(CRESPO, Danilo Leme, 2017 p. 101-141). 

A respeito da conduta dos fornecedores Márcio Antônio Rocha (2005, p. 11) diz: 

 

(...) às vezes até criam-se necessidades para se oferecer como mercadorias. 

Em tais condições, compete a cada um avaliar os riscos e as possibilidades 

próprias antes de celebrar o negócio a que se propõe; ao Estado, a 

fiscalização contra os excessos, a desinformação e a indução do consumidor 

ao engano. Ao Estado-juiz, ainda, compete perceber o quanto indevidamente 

se espera do Judiciário soluções milagrosas. 
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A aplicação do direito de arrependimento de um lado tem caráter repressor com 

relação ao engano do consumidor, por outro, visa prevenir que o fornecedor atue de forma 

lesiva, reduzindo de tal forma, a grande demanda que o judiciário tem decorrente das relações 

de consumo. (CRESPO, Danilo Leme, 2017 p. 101-141). 

 

1.4 Elementos Constitutivos da Norma e sua Aplicabilidade 

 

O artigo 49 do CDC deixa claro que somente o consumidor pode se arrepender da 

compra, sendo está uma faculdade não pertencente ao fornecedor, é necessário ainda que 

exista o negócio jurídico iniciado entre as partes que aponte a relação de consumo. O prazo de 

arrependimento da compra é de sete dias corridos, excluindo-se o dia do início e incluindo o 

do final. Sempre que a compra ou a contratação de um serviço ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, pode o Consumidor se arrepender no início da assinatura do 

contrato como pode se arrepender após o recebimento do produto ou serviço. (BASTOS; 

SILVA, 2017, p. 101-141). 

O argumento do direito de arrependimento origina-se levando em conta de que o 

consumidor não tem condições de examinar de perto o produto nem ao menos tempo para 

refletir sobre a necessidade do produto que está adquirindo, uma vez que as vendas acontecem 

em domicílio ou por telefone com pouca possibilidade de avaliação, reflexão sobre o produto 

e as condições do negócio. (BASTOS; SILVA, 2017, p. 101-141). 

Segundo entendimento de João Batista Almeida (2006, p. 153) a justificativa do 

direito de arrependimento se dá na hipótese em que o consumidor adquiriu o produto fora do 

estabelecimento comercial e não teve condições de avaliar o produto ou serviço, ou, porque 

não teve tempo de pensar se realmente precisava daquele produto ou serviço naquele 

momento. 

A aplicabilidade do artigo 49 do CDC ocorre nos casos em que o consumidor não 

obteve o contato direto como o produto ou serviço, ou, seja não ocorreu o contato e nem a 

visualização, e ainda assim mesmo que o consumidor tenha manifestado seu direito de 

compra e assim o fez as vendas feitas as distâncias se configuram pelo fato de o destinatário 

não conhecer das qualidades e características do produto ou serviço que está adquirindo e 

porque não tem condições de comparar com outros produtos como se estivesse em loja física, 

o consumidor compra achando que o produto é bom e vai atender suas necessidades, porém 

ao recebê-lo percebe que não era aquilo que pretendia comprar, ou porque se deixou levar 

pela propaganda de “marketing” a respeito do produto ou serviço, ou porque comprou por 
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impulso com vergonha de falar não ao vendedor que bateu a sua porta, ou porque a qualidade 

não era tão boa quanto parecia ser, ou porque se deu conta que não vai ter condições de pagar 

pelo bem adquirido. (BASTOS; SILVA, 2017, p. 101-141). 

Logo, nota-se que o direito de arrependimento se ampara em fundamentos diferentes 

e significativos como: déficit informacional que é a incapacidade de avaliar o produto, uma 

vez que não teve contato direto em nenhum momento; déficit de reflexão quando não teve a 

capacidade de refletir a cerca da aquisição, isso porque o fornecedor é quem vai atrás do 

consumidor, lhe oferece o produto. 

Basta a verificação de apenas uma das hipóteses para que o consumidor se manifeste 

a respeito do arrependimento, essas duas condições não precisam estar interligadas, pois o 

objetivo do arrependimento é garantir ao consumidor uma compra consciente livre de vícios 

com a finalidade de equilibrar as relações de consumo. (BASTOS; SILVA, 2017, p. 101-141). 

Para o arrependimento de compra é necessário à observação dos requisitos 

fundamentais mínimos que é a contratação feita fora do estabelecimento comercial do 

fornecedor; e manifestação da vontade do arrependimento no prazo de sete dias, a contar da 

assinatura do contrato ou do recebimento do produto, não sendo necessário apontar o motivo 

do arrependimento. (BASTOS; SILVA, 2017, p. 101-141). 

 

CAPÍTULO II 

   

2. O DECRETO 7.962/2013 E O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

O Código de Defesa do Consumidor ainda não é muito claro em relação a problemas 

que em que o consumidor pode se deparar na realização de compras feitas pela internet. 

Portanto o consumidor pode comunicar-se com a empresa, através de contatos por ela 

disponibilizados, para soluções de conflitos ou problemas no decorrer da aquisição, ou ainda, 

quando não for possível o contato com a empresa ou se o contato não for satisfatório, o 

Consumidor pode buscar ajuda com o instituto de Defesa do Consumidor (Procon) para 

solução desses conflitos. Mesmo com esses recursos de defesa e proteção ao consumidor, 

existem muitas dúvidas em relação à aplicabilidade da lei e sua interpretação quando o 

assunto é comércio eletrônico. Então, o Pode executivo decidiu consolidar o ordenamento 

regulamentando alguns pontos direcionados ao comércio eletrônico, por meio do Decreto 

7.962/13. 

Art. 1o Este Decreto regulamenta a Lei n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico, abrangendo os 
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seguintes aspectos: I- informações claras a respeito do produto, serviço e do 

fornecedor; II - atendimento facilitado ao consumidor; e III - respeito ao 

direito de arrependimento. Art. 2o Os sítios eletrônicos ou demais meios 

eletrônicos utilizados para oferta ou conclusão de contrato de consumo 

devem disponibilizar, em local de destaque e de fácil visualização, as 

seguintes informações: I- nome empresarial e número de inscrição do 

fornecedor, quando houver, no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda; II - 

endereço físico e eletrônico, e demais informações necessárias para sua 

localização e contato; III - característicos essenciais do produto ou do 

serviço incluídos os riscos à saúde e à segurança dos consumidores; IV - 

discriminação, no preço, de quaisquer despesas adicionais ou acessórias, tais 

como as de entrega ou seguros; V - condições integrais da oferta, incluídas 

modalidades de pagamento, disponibilidade, forma e prazo da execução do 

serviço ou da entrega ou disponibilização do produto; e VI-informações 

claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições à fruição da oferta. Art. 

3o Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados para ofertas 

de compras coletivas ou modalidades análogas de contratação deverão 

conter, além das informações previstas no art. 2o, as seguintes: I – 

quantidade mínima de consumidores para a efetivação do contrato; II - prazo 

para utilização da oferta pelo consumidor; e III - identificação do fornecedor 

responsável pelo sítio eletrônico e do fornecedor do produto ou serviço 

ofertado, nos termos dos incisos I e II do art. 2o. Art. 4o Para garantir o 

atendimento facilitado ao consumidor no comércio eletrônico, o fornecedor 

deverá: I – apresentar sumário do contrato antes da contratação, com as 

informações necessárias ao pleno exercício do direito de escolha do 

consumidor, enfatizadas as cláusulas que limitem direitos; II – fornecer 

ferramentas eficazes ao consumidor para identificação e correção imediata 

de erros ocorridos nas etapas anteriores à finalização da contratação; III - 

confirmar imediatamente o recebimento da aceitação da oferta; IV - 

disponibilizar o contrato ao consumidor em meio que permita sua 

conservação e reprodução, imediatamente após a contratação; V - manter 

serviço adequado e eficaz de atendimento em meio eletrônico, que 

possibilite ao consumidor a resolução de demandas referentes a informação, 

dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento do contrato; VI -confirmar 

imediatamente o recebimento das demandas do consumidor referidas no 

inciso, pelo 

mesmo meio empregado pelo consumidor; e VII - utilizar mecanismos de 

segurança eficazes para pagamento e para tratamento de dados do 

consumidor. Parágrafo único. A manifestação do fornecedor às demandas 

previstas no inciso V do caput será encaminhada em até cinco dias ao 

consumidor. Art. 5o O fornecedor deve informar, de forma clara e ostensiva, 

os meios adequados e eficazes para o exercício do direito de arrependimento 

pelo consumidor. § 1o O consumidor poderá exercer seu direito de 

arrependimento pela mesma ferramenta utilizada para a contratação, sem 

prejuízo de outros meios disponibilizados. § 2o O exercício do direito de 

arrependimento implica a rescisão dos contratos acessórios, sem qualquer 

ônus para o consumidor. § 3o O exercício do direito de arrependimento será 

comunicado imediatamente pelo fornecedor à instituição financeira ou à 

administradora do cartão de crédito ou similar, para que: I - a transação não 

seja lançada na fatura do consumidor; ou II - seja efetivado o estorno do 

valor, caso o lançamento na fatura já tenha sido realizado. § 4o O fornecedor 

deve enviar ao consumidor confirmação imediata do recebimento da 

manifestação de arrependimento. Art. 6o As contratações no comércio 

eletrônico deverão observar o cumprimento das condições da oferta, com a 
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entrega dos produtos e serviços contratados, observados prazos, quantidade, 

qualidade e adequação. Art. 7o A inobservância das condutas descritas neste 

Decreto ensejará aplicação das sanções previstas no art. 56 da Lei no 8.078, 

de 1990. Art. 8o O Decreto no 5.903, de 20 de setembro de 2006, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: Parágrafo único. O disposto nos arts. 

2o, 3o e 9o deste Decreto aplica-se às contratações no comércio eletrônico.” 

(NR). Art. 9o Este Decreto entra em vigor sessenta dias após a data de sua 

publicação. 

 

O Decreto foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff no dia 15 de Março de 2013 e 

foi estabelecido um prazo para que as empresas online se adaptassem. E então passou a 

vigorar em Maio de 2014, e regimentou algumas medidas com relação ao comércio 

eletrônico.   

O decreto teve como fundamento garantir que as normas sejam interpretadas em todo 

tempo em favor do consumidor. O direito de arrependimento pode ser exercido por meio da 

internet, sem gerar custos ao comprador. Além disso, o site de venda deve comunicar ao 

consumidor que recebeu a sua manifestação de vontade em relação ao direito de 

arrependimento e como consequência a devolução do produto adquirido. Deve ainda o 

fornecedor dar ciência imediatamente ao sistema financeiro utilizado para aquisição da 

compra, para que seja feito o estorno do valor pago. Conclui-se que o Decreto 7962/2013 foi 

criado para uma maior eficiência na proteção ao consumidor no que diz respeito ao 

arrependimento nas compras realizadas por meio do comércio eletrônico, buscando um maior 

equilíbrio nas relações de consumo. (RIBEIRO, 2014, pag. 56). 

 

2.1 Direito de Arrependimento no Comércio Eletrônico 

 

Com o desenvolvimento do mercado diante de tantas tecnologias nessa nova era do 

consumo entende-se que o Consumidor é a parte mais frágil dessa relação e com o intuito de 

proteger o consumidor o artigo 49 do CDC foi uma das maneiras que o legislador encontrou 

com a finalidade de proteger o consumidor das compras feitas por impulso, aquelas feitas sem 

a devida necessidade movida apenas pelo desejo passageiro, ou até pela influência de uma 

publicidade enganosa. 

Portanto o dispositivo surge como a necessidade de proteção ao consumidor para que 

o mesmo não se contamine ou sofra uma intervenção de outrem do qual está exposto 

frequentemente através da publicidade feita por parte do fornecedor ou até mesmo por parte 

do vendedor que tem grande influência na venda. (RIBEIRO, 2014, pag. 28). 
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Como menciona Cláudia Lima Marques o direito de arrependimento pode ser 

entendido como um “prazo de reflexão obrigatório”, que tem como objetivo resguardar o 

consumidor das técnicas agressivas de marketing impostas pelos fornecedores. (MARQUES, 

2002).  

Ademais, quando o consumidor se arrepende da compra esse arrependimento faz 

com que o fabricante e o fornecedor reflitam em relação à qualidade do seu produto e o que 

levou o consumidor a se arrepender. Com isso o fabricante começa a produzir cada vez mais 

com qualidade, buscando uma maior satisfação ao seu cliente, diminuindo o exercício de 

arrependimento por parte do consumidor e cliente. O papel do comerciante que distribui o 

produto até chegar ao consumidor também é muito importante, uma vez que o consumidor se 

arrepende de uma compra ou de um produto isso o faz refletir a respeito da qualidade do 

produto que revende e começa a exigir mais qualidade do fabricante, sendo que o prejuízo 

normalmente é daquele que exerce o contato direito com o consumidor tendo que arcar com a 

custa da devolução. Importante destacar também que além de observar a qualidade do produto 

o comerciante necessita de um cuidado ainda maior em relação à publicidade que se faz, 

evitando a publicidade abusiva ou enganosa que geralmente levará o consumidor a se 

arrepender da compra, quanto mais clareza e informações o comerciante passar ao seu cliente 

em relação ao produto que está adquirindo mais satisfeito o consumidor ficara sem restar 

duvida quanto à utilidade e qualidade do que está adquirindo e não terá porque fazer uso do 

direito do artigo 49 do CDC e se arrepender da compra evitando, portanto ao consumidor um 

prejuízo maior em ter que arcar com o processo de devolução e neste caso, seria melhor ao 

comerciante que o produto não fosse vendido. (RIBEIRO, 2014, pag. 28,29). 

Os sete dias que o consumidor tem para se arrepender garante a ele uma reflexão ao 

direito de arrependimento. Segundo Nelson Nery Júnior (2007, p. 560). “essa mesma ideia é 

transportada para o direito consumerista, eis que arrependimento designa a possibilidade de se 

arrepender, voltar atrás em relação jurídica de consumo”.  

O comerciante, fornecedor que realiza vendas feitas fora do estabelecimento 

comercial, vendas essas protegidas pelo artigo 49 do CDC, já acrescentou a devolução do 

produto e ou a desistência do serviço contratado pelo consumidor como risco ao seu negócio, 

pelo prazo de sete dias, o estipulado pela lei. De acordo com Nelson Ney Júnior (2011, p. 

430) “seria uma faculdade unilateral do consumidor de resolver o contrato no prazo legal de 

reflexão, sem ter de arcar com os ônus contratuais normais da resolução por inadimplemento” 

Então o fornecedor não deve de maneira alguma exteriorizar resistência e nem fazer 
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questionamentos ao consumidor a respeito da sua desistência, apenas tem que cumprir com o 

que dispõe o artigo 49 do CDC e respeitar a vontade do consumidor. 

 

 

Afirma Nelson Nery Junior que (2011, p.562) que: 

 

O direito de arrependimento existe per se, sem que seja necessária qualquer 

justificativa do porque da atitude do consumidor. Basta que o contrato de 

consumo tenha sido concluído fora do estabelecimento comercial para que 

incida, plenamente, o direito de o consumidor arrepender-se. 

 

Exercendo esse direito, no prazo de sete dias, o consumidor recebe de volta o valor 

pago pelo produto ou serviço, corrigido monetariamente. Para que seja possível para o 

consumidor informar o fornecedor da desistência do negócio jurídico e a devolução do 

produto é obrigatório que conste o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade 

e impressos, ou no contrato, no caso da prestação de serviço. (RIBEIRO, pag. 28, 29,30). 

 

2.2  Incidência do direito de arrependimento 

 

De acordo com o artigo 49 do CDC são necessários que alguns requisitos sejam 

preenchidos para que seja definida a incidência do direito de arrependimento do consumidor 

que são: as compras feitas fora do estabelecimento comercial e o prazo de sete dias para que 

aja manifestação por parte do Consumidor em se arrepender da compra. O consumidor não 

precisa justificar por qual motivo se arrependeu, e por isso o fornecedor também não pode 

oferecer resistência e nem questionar o motivo do arrependimento. 

Tal dispositivo buscar equilibrar as relações de consumo entre fornecedor e 

consumidor, sendo este a parte mais vulnerável da relação, uma vez que o consumidor não 

pode ver, ou sentir o produto que está adquirindo, nem mesmo testá-lo quando for o caso, e 

está mais acessível a publicidades agressivas neste tipo de relação. No entanto, somente é 

possível o arrependimento em compras realizadas fora do estabelecimento comercial onde o 

Consumidor fica desprotegido e em desvantagem em relação ao fornecedor. (RIBEIRO, 2014, 

p. 30). 

São classificadas como compras realizadas fora do estabelecimento comercial as feitas 

por meio da internet, na residência ou no trabalho do consumidor. 
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As Compras que são realizadas pelo consumidor em sua residência apresenta uma 

maior praticidade não necessitando o mesmo de se dirigir até uma loja física para realização 

dessa compra sendo considerada, portanto uma abordagem mais apelativa e alguns 

fornecedores fazem uso de catálogos em vez de apresentar o produto o que acaba privando o 

consumidor de ter acesso, ou tocar no produto. E segundo Antônio Herman Benjamim (2003, 

p. 600) o objetivo então é, “assegurar a boa-fé, e a lealdade nas relações contratuais entre 

consumidor e fornecedor”.  

Vendas realizadas na residência do consumidor faz com que ele compre por impulso 

devido à praticidade de ter um vendedor em sua casa. Devido essa praticidade o consumidor 

acaba comprado sem mesmo necessitar do produto algo que ele não faria ao se dirigir a uma 

loja física, pois quando uma pessoa manifesta o interesse em comprar algo e vai até uma loja 

o mesmo já sabe o que necessita de comprar, devido à exposição ao produto muitas vezes o 

consumidor acaba adquirindo, sem a devida reflexão, prejudicando então, sua posição na 

relação de consumo. (RIBEIRO, 2014, p. 30). 

Antônio Herman Benjamin (2003, p.601) afirma: 

 
o consumidor perturbado em sua casa ou no local de trabalho não tem o 

necessário tempo para refletir se deseja realmente obrigar-se, se as condições 

oferecidas lhe são realmente favoráveis; não tem o consumidor à chance de 

comprar o produto e a oferta com outras do mercado, nem de examinar com 

cuidado o bem que está adquirindo. 

 

Além do que, as compras realizadas pelo Consumidor fora do estabelecimento 

comercial não permite a mesma atenção em casos de troca ou manutenção do produto 

adquirido quando se percebe um defeito, neste caso o consumidor não sabe a quem procurar e 

nem como resolver, porque na maioria das vezes as informações prestadas pelo vendedor são 

vagas nesse sentido e acabam se desobrigando da responsabilidade que deveriam ter para com 

o Consumidor. 

O consumidor necessita do maior número de informações possíveis para que se possa 

realizar uma compra com sucesso quando se trata de produtos adquiridos sem que o 

consumidor possa ter um contato direto com o produto Fernanda Nunes Barbosa (2008, p.47) 

a respeito das informações prestadas ao consumidor explica: 

 

O reconhecimento do direito à informação como direito fundamental do 

consumidor decorre basicamente da verificação de que o consumidor é, antes 

de tudo, pessoa humana, e como tal não pode ser considerado apenas na sua 

esfera econômica. Tal conclusão encontra suporte diretamente nas 

transformações verificadas no Estado contemporâneo- transformações essas 
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de índole tanto social como econômica-, a partir do que a informação passou 

a ser vista como valor, e a vontade como elemento material da atuação dos 

sujeitos. 

 

 

Outro meio de venda realizada fora do estabelecimento comercial é a venda feita por 

telefone. Neste caso o fornecedor não tem o trabalho de ir até o consumidor para apresentar o 

produto ou serviço. O consumidor não pode ter contato com o que está adquirindo, não tem se 

quer um catálogo que possa lhe ser apresentado para que ao menos tenha ciência aproximada 

do produto, e esse tipo de venda futuramente pode causar insatisfação. O fornecedor que 

trabalha com vendas feitas por telefone tem um custo mais baixo que nas vendas feitas a 

domicílio, necessitando contratar apenas um vendedor que faça uma boa apresentação do 

produto na hora da venda já é o suficiente, pois, este mesmo vendedor entrará em contato com 

inúmeros clientes diariamente, e devido ao curto espaço de tempo o consumidor está diante de 

uma situação onde cada vez mais se obtém menos informação do produto ou serviço 

contratado. Quando falamos em vendas feitas por telefone podemos citar também aquelas 

vendas que são feitas por meio de propaganda de televisão, onde o fornecedor faz uma 

superpromoção do produto mais os primeiros consumidores que ligarem e adquirirem, neste 

momento o consumidor que está em sua casa em um momento de laser se interessa pelo 

produto mais devido às informações prestadas e a promoção de marketing para os primeiros 

telefonemas o consumidor não tem um tempo para refletir se realmente necessita do produto, 

se a aquisição é de fato necessária colocando então o fornecedor mais uma vez o consumidor 

em relação vulnerabilidade. (RIBEIRO, 2014, p. 32). 

Já as vendas realizadas por meio da internet também é uma venda feita fora do 

estabelecimento comercial e reconhecida pela doutrina. Afirma Ricardo Luiz Lorenzetti 

(2004, p. 401) que: “Este direito é aplicável aos contratos de consumo realizados por meio da 

internet, já que, como assinalamos, esta hipótese configura uma relação contratual a distância”  

Devido as inovações tecnológicas a internet se tornou um dos principais meios de informação 

e um dos maiores meios de vendas realizadas fora do estabelecimento comercial. A internet 

também teve seu papel nas vendas feitas por telefone devido a diversos sites com canais de 

televendas. O fato de o consumidor não ter acesso ao produto apesar das informações é 

argumentativo no meio doutrinário como afirma: Fabio Ulhôa Coelho que a vulnerabilidade 

pela qual está exposto o consumidor no comércio eletrônico não seria diferente da do 

estabelecimento físico, ou melhor, poderia até ser menor, visto que pela internet, o 

consumidor consegue com tranquilidade e facilidade comparar preços, e não é atendido de 
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forma agressiva por um vendedor, além de poder refletir sobre a compra e realizá-la 

posteriormente.  O autor Fabio Ulhoa Coelho (2006, p. 89) ainda remete a outra análise: “Por 

outro lado, é inegável que o contato físico (visual e mesmo táctil) do consumidor com o 

produto que pretende comprar transmite-lhe informações que nenhuma página na internet é 

capaz de fornecer”. Nota-se que para a maior parte da doutrina ao realizar uma compra o 

contato direto do consumidor com o produto ainda é indispensável para que uma compra seja 

realizada com sucesso. (RIBEIRO, 2014, pag. 33). 

Desse modo Fabio Ulhoa (2006, p.89) conclui seu pensamento a respeito do assunto: 

 

De um modo geral, o art. 49 do CDC pode ser aplicado ao comércio 

eletrônico sempre que houver menos informações sobre o produto ou 

serviço a adquirir nesse canal de venda do que no comércio físico. 

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.  

 

Então para Cláudia Lima Marques (2009, p. 292) o direito de arrependimento nas 

compras realizadas pela internet tem sempre o mesmo motivo, que é o fato de o consumidor 

não ter contato físico com o produto que está adquirindo. Para a autora, mesmo que o 

consumidor obtenha informações a respeito do produto, tocá-lo é indispensável para que a 

compra seja bem-sucedida. 

Ainda falando da internet, outro tipo de venda bastante utilizada, e necessita de 

atenção é a venda coletiva feita por sites. As vendas são cronometradas, e diz o tempo em que 

a promoção vai durar e o fornecedor cria uma série de imposições que deixa o consumidor em 

desvantagem, neste caso a sua atenção deve redobrada devido ao pouco tempo que tem para 

decidir efetivar a compra ou não, e não efetuar uma compra indesejável.  

A maior parte dos produtos e serviços ofertados ao consumidor por meio de marketing 

agressivo é de má qualidade e são vendidos por meio das técnicas utilizadas pelos vendedores. 

A pretensão do direito nestes casos é a busca por proteger os consumidores das praticas 

abusivas utilizadas pelo fornecedor na venda dos serviços e produtos. Existe um projeto de 

Lei 281/2018, em relação ao artigo 49 do CDC, vendas realizadas pela internet, que tende a 

regular a situação do comércio eletrônico, atualizando o Código de defesa do Consumidor. 

(RIBEIRO, 2014, pag. 34). 

 

2.3 Direito de arrependimento e as compra realizadas dentro do 

estabelecimento comercial 
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O Consumidor que efetua compras fora do estabelecimento comercial, é desfavorecido 

nesse tipo de compra, se sente mais confortável e a compra é mais prazerosa, e devido ao 

acesso fácil a compra, o consumidor acaba comprando mesmo sem necessitar do produto ou 

serviço, Além do que, na maioria das vezes, não compara preços e nem qualidade, compra 

apenas pela praticidade e essa aquisição certamente estará sujeita ao arrependimento. 

O consumidor fica impossibilitado de analisar o que está adquirindo, não pode ter o 

contato com o produto que certamente teria se estivesse realizando a compra no 

estabelecimento comercial, os meios de venda sempre é televisão, internet, telefone e na porta 

de sua residência, e com isso a perspectiva de uma compra bem-sucedida é frustrada em 

alguns casos. (Ribeiro, 2014, p.35). 

Contudo, as compras realizadas dentro do estabelecimento comercial, também podem 

trazer insegurança ao consumidor, claro que esse consumidor é beneficiando com mais 

vantagens, pois tocar o produto, experimentar, e até mesmo testar quando for o caso. Mas 

ainda sim é bom ter cautela nesse tipo de compra.  

Existe hoje muita praticidade nas compras realizadas dentro do estabelecimento 

comercial, lojas muito atraentes, grandes shoppings, que levam o consumidor a sair de casa 

apenas para vislumbrar desse tipo de ambiente chamativo e que prende a atenção, o objetivo 

nem sempre é comprar, e sim sair de casa, fazer uma refeição, sair da rotina e se divertir com 

a família em um espaço diferente, mas devido a tanta atratividade o consumidor acaba 

consumindo sem necessidade. Ai está o grande problema nas compras efetuadas no 

estabelecimento comercial, embora o contato com o produto ou serviço seja maior, muito 

outros fatores agravam essa compra e o consumidor mais uma vez está em situação de 

vulnerabilidade diante de uma compra. (Ribeiro, 2014, p.35). 

O consumidor já é acuado sem mesmo entrar em uma loja para efetuar a compra, isso 

se da devido às técnicas utilizadas pelos fornecedores, colocando em exposições vitrines, 

cartazes e faixas com promoções, fazem coquetéis, e os vendedores são altamente treinados e 

preparados para abordar o consumidor já na porta do estabelecimento, e com agressividade 

empregar os meios de venda nem sempre dignos de uma venda perfeita porque a intenção é 

vender e não fazer uma boa apresentação do produto e deixar o consumidor refletir a respeito 

dessa aquisição. (RIBEIRO, 2014, pag. 36). 

Eduardo Carlos Bianca Bittar (2002, p. 146) trabalha o tema em um de seus artigos e 

afirma: 

 

Não há, praticamente, como se manter alheio ao sistema que 
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contamina e invade todos os espaços, corrompendo laços humanos 

em todas as dimensões. Aliás, a lógica consumista já encontrou os 

meios de inibir aqueles que estão em desacordo com suas posturas: 

o isolamento, a discriminação, o esquecimento, o desrespeito. 

 

O direito de arrependimento deveria proteger tanto as compras feitas fora do 

estabelecimento comercial, quanto dentro do estabelecimento comercial, todas as compras ou 

serviços movidos pelo entusiasmo e emoção não importando onde tenham sido obtidos, as 

praticas impostas pelos fornecedores para que a venda aconteça e impulsionam e treinam seus 

vendedores para isso e acabam forçando a venda. 

Geralmente, a pessoa que realiza compras pela internet já está acostumada com esse 

tipo de compra, quando pensa em comprar algo já sabe como pesquisar, tem acesso a vários 

sites, e pode fazer uma busca de comparação de preços, isso porque certamente já efetuou 

outras compras e já sabe como fazer, além do fato que pode pensar, e considerar a aquisição 

sem pressa, voltando ao site quantas vezes necessitar, pode também fazer pesquisas com 

outras pessoas a respeito do produto e serviço com tranquilidade sem ter um vendedor 

forçando a venda, ofertando vantagens, descontos, prêmios até o consumidor ficar 

constrangido e levar por educação, remorso por ter ocupado o tempo do vendedor entre outros 

fatores. 

O fornecedor intervém influenciando na compra por meio de propagandas, outdoor, 

e-mails, revista, jornais, panfletos, ofertas, anunciando em rádio, televisão, são diversos os 

meios empregados para induzir a venda, então quando um consumidor vai até um 

estabelecimento comercial para compra algo ou contratar um serviço, ele já foi apanhado por 

uma dessas artimanhas. (Ribeiro, 2014, pag. 37). 

Menciona Fábio Ulhoa Coelho (2006, p. 89) “A exposição do consumidor a 

constrangimentos é visivelmente maior no comércio físico do que no eletrônico. Sua 

vulnerabilidade, nesse sentido, tende a ser um tanto menor neste último ambiente de 

consumo”.  

Muitas vezes a abordagem por esses meios de comunicação é agressiva, e limita a 

promoções, quando lançadas na mídia, essas promoções têm prazo de validade e acaba 

limitando o consumidor que tem interesse na aquisição, mais não tem tempo de refletir se 

pode de fato fazer tal aquisição no momento. Ou quando isso não acontece o consumidor 

chega até a loja já são abordados com saldões, locutores gritando as ofertas do dia, a 

aproximação do vendedor de forma astuciosa e muitas outras situações desvantajosas ao 
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consumidor que deveria ser protegido pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, 

mas não se aplica a vendas que acontecem dentro do estabelecimento comercial. 

Portanto se o consumidor se arrepender da compra, ele não poderá simplesmente 

devolver o produto, ou desistir do serviço como aconteceria nas compras realizadas fora do 

estabelecimento comercial, nesse caso o consumidor tem que se contentar com o produto ou 

serviço ou caso não tenha interesse em ficar com a aquisição poderá trocá-lo somente, não 

receberá o dinheiro de volta. (RIBEIRO, 2014, pag. 38). 

As oportunidades que são criadas pelos fornecedores cotidianamente trazem um 

desiquilíbrio visível para as relações de consumo, compra e venda. Sérgio Cavalieri Filho 

afirma: “Reconhecendo-se a desigualdade existente, busca-se estabelecer uma igualdade real 

entre as partes nas relações de consumo” (CAVALIEIRI, 2010 pag. 42). 

Limitar e regimentar essas ações praticadas pelos fornecedores através do direito de 

arrependimento dentro dos estabelecimentos comerciais nas compras feitas por impulso, 

cominados com outras ações que beneficiariam o consumidor, ajudaria para que os produtos 

tivessem uma maior qualidade, e as promoções seriam mais justas. 

É necessário levar em conta a boa fé-objetiva nas relações de consumo, que está 

disposta no artigo 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor. Esse princípio diz que na 

relação de consumo ambas as partes têm que agir de forma ética em relação à outra. O 

princípio da boa fé é muito importante para as relações comerciais e deve ser respeitado. 

O artigo 49 do Código de defesa do Consumidor tem a função de resguardar o 

consumidor em situação vulnerável e o direito de arrependimento de que trata este artigo, 

deve ser analisado de acordo com a boa fé objetiva. O artigo 49 deveria ser amplificado ou até 

mesmo demandar de algumas exceções para beneficiar o consumidor que se encontra em 

desvantagem, nas compras realizadas por impulso incentivado por publicidade enganosa, 

pratica abusivas de marketings dentro do estabelecimento comercial, algumas situações 

deveriam ser analisadas e ter a proteção deste dispositivo afinal todos os consumidores estão 

vulneráveis a publicidade agressiva. (RIBEIRO, 2014, pag. 38,39). 

Para Cláudia Lima Marques (2012, p. 162). 

 

A noção de vulnerabilidade no direito associa-se à identificação de 

fraqueza ou debilidade de um dos sujeitos da relação jurídica em 

razão de determinadas condições ou qualidades que lhe são 

inerentes ou, ainda, de uma posição de força que pode ser 

identificada no outro sujeito da relação jurídica. 
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A Pretensão é harmonizar as relações de consumo, e não lesar o comércio, as 

empresas e até mesmo a economia do país, o que se busca é um crescimento em relação à 

proteção do consumidor na mesma velocidade em que acontecem os avanços tecnológicos, 

conforme as técnicas comerciais evoluem nada mais justo que as formas de proteção ao 

consumidor acompanharem essa evolução. Como já mencionado, a boa-fé utilizada pelos 

fornecedores de maneira correta, nas propagandas, e utilizando produtos de qualidade, não 

deixaria o consumidor em desvantagem e isso evitaria o direito de arrependimento em seu 

estabelecimento comercial. (RIBEIRO, 2014, pag. 39). 

2.4  Necessidade de Ampliação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. 

Este tema tem a intenção de expor outros pontos de vista do direito de 

arrependimento do consumidor, disposto no artigo 49 do atual Código de Defesa do 

Consumidor com relação a compras realizadas dentro do estabelecimento comercial que 

inclusive já é tema de projetos de Lei em análise.  

São diversas as situações de colocam o consumidor em situação vulnerável quando 

está comprando um produto ou serviço mesmo que essa compra seja feita dentro do 

estabelecimento comercial, feita pessoalmente pelo consumidor. Essas situações deixam o 

consumidor acuado e o mesmo não tem tempo de refletir a respeito da aquisição, esse tipo de 

compra é feito por meio de impulso, emoção, pelas táticas empregadas pelos vendedores, e até 

mesmo pelas ofertas e publicidade atiçadora e com isso levam ou induzem o consumidor a 

efetuar uma compra sem necessidade ou não avaliativa em relação ao produto adquirido 

mesmo sendo essa uma compra física na presença do consumidor. O que acontece é uma 

manobra para forçar o consumidor em relação ao produto ou serviço mesmo não sendo esta 

sua necessidade no momento.  

Existem exemplos que mostram essa realidade, mesmo estando o consumidor dentro 

do estabelecimento comercial ele não pode tocar sentir ou testa o produto porque está lacrado 

e não é permitido avariar a embalagem e a loja não disponibiliza de nenhum mostruário.  

Outro caso que pode ser citado é a propaganda feita por um meio de comunicação que limita o 

tempo da promoção, oferta, geralmente em um dia e ainda apelam nos anúncios dizendo que o 

estoque é limitado, existem poucas unidades e o consumidor às vezes nem precisa daquele 

produto, mas acaba comprando por impulso e essa compra indesejada pode levar o 

consumidor até mesmo ao superendividamento. E isso é um problema que afeta toda uma 

economia, pois as relações de consumo movimentam a sociedade. (RIBEIRO, 2014, pag. 41). 
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A necessidade de um ajustamento no Código de Defesa do Consumidor com relação 

ao direito de arrependimento se faz necessário tanto que já tramitam projetos de Lei com o 

intuito de melhoria e uma alteração já vem sendo analisada por parte da Doutrina (RIBEIRO, 

2014, pag.42). 

 

2.5 Direito de arrependimento do consumidor e as compras dentro do 

estabelecimento comercial: necessidade de ampliação. 

Explicado anteriormente o direito de arrependimento está previsto no código de 

defesa do consumidor e possibilita o arrependimento de compras ou serviços realizados fora 

do estabelecimento comercial, e se estende as compras feitas por telefone, internet, a 

domicílio entre outras. 

O artigo 49 do CDC faculta ao consumidor no prazo de sete dias o direito de 

arrependimento tendo este interesse em se arrepender da aquisição, ou fazer a devolução sem 

que lhe seja atribuído nenhum ônus, e não é necessário mencionar o motivo ao fornecedor e a 

partir da ciência ao fornecedor coloca-se fim ao contrato tanto do produto quanto do serviço. 

O direito de arrependimento não pode ser identificado como uma rescisão comum de 

contrato, embora as duas formas, põe fim ao contrato, quando o consumidor menciona o 

arrependimento ele não pode sofrer nenhuma sanção, nenhum valor pode ser cobrado pelo 

fornecedor diferente de outros contratos onde o fornecedor pode estipular uma multa. 

(RIBEIRO, 2014, pag. 42). 

Quanto ao direito de arrependimento pelo consumidor, Fábio de Barros Bruno (2009, 

p. 113) diz, “basta que o produto ou serviço tenha sido adquirido fora do estabelecimento 

comercial e que o direito de arrependimento seja exercido no prazo de sete dias”  

Para que tenha validade o fornecedor deve entender esse arrependimento como um risco para 

seu negócio, mais um motivo para que ofereça produtos com qualidade que satisfaça seu 

cliente e o mesmo não tenha intenção na devolução ou desistência. O fornecedor não pode 

exigir nenhuma explicação do consumidor e nem pedir esclarecimentos sobre o que 

impulsionou o arrependimento.  

O consumidor no direito de arrependimento também possui deveres em relação ao 

fornecedor, não pode usar desse direito para causar danos ao fornecedor é preciso usar esse 

direito com boa-fé, na devolução do produto é necessário mantê-lo na sua totalidade da 

mesma forma que recebeu sem danificar, ou reduzir o seu valor. Além do que pensar antes de 

fazer uma compra ou contratar um serviço deixaria de acarretar muitos prejuízos. 
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Sobre a ótica de Fábio de Barros Bruno (2009, p.114) um importante motivo que 

levou o legislador a proteger o consumidor em suas aquisições fora do estabelecimento 

comercial foi para resguardar a discricionariedade no consumo. Para o autor essa 

discricionariedade seria conveniência e a oportunidade do consumidor durante a aquisição de 

produtos ou serviços.  

A respeito ainda do que pensa Fábio de Barros Bruno (2009, p. 114), ele explica que 

essa falta de discricionariedade abrange dois fundamentais fatores: as técnicas de marketing 

agressivas da qual o fornecedor se utiliza, e o fato de o consumidor não ter contato físico e 

nem conhecimento aprofundado do produto ou serviço antes da aquisição. 

Através dessas situações, na maioria dos casos o consumidor que realiza uma compra 

ou adquire um serviço faz por interferência do fornecedor para vender, e não por livre 

consentimento, por esse motivo é que o legislador oferece essa oportunidade ao consumidor 

de posteriormente refletir sobre a aquisição e se arrepender se for o caso sem sofrer 

intervenção do fornecedor. 

Vale salientar que, não obstante o direito de arrependimento proteger apenas as 

aquisições à distância, a aquisição feita pelo consumidor dentro de um estabelecimento 

comercial, também pode ser feita sem a devida reflexão do consumidor e o mesmo manifestar 

o direito de se arrepender, uma vez que a publicidade e todos outros métodos estão presentes 

em uma relação de consumo dentro do comércio do qual o fornecedor se utiliza para fazer a 

venda. (ALMEIDA, 2005, p. 12). 

A publicidade interfere na livre escolha do consumidor e por esse motivo que o 

direito de arrependimento encontra-se presente no ordenamento jurídico. 

Na publicidade muitas informações necessárias são omitidas pelo fornecedor que 

coloca destaque apenas nas qualidades para conseguir convencer o consumidor a aderir o 

produto ou serviço e por isso o consumidor ao adquiri-lo lembra-se apenas das qualidades do 

produto e acaba efetuando a compra e de acordo com Aliette Marisa (2005, p.12) “seu 

objetivo que era de informação converte-se em um instrumento de persuasão”. Então mesmo 

que o consumidor não deseja comprar algo ele se depara com a publicidade que está em toda 

parte, sempre alguém lhe oferece algo para comprar por intermédio das propagandas que 

acaba interferindo diretamente na relação de consumo para que o consumidor acabe 

adquirindo tal produto sem a devida reflexão. 

A publicidade influencia de tal modo à vida do consumidor estando presente no 

cotidiano de cada ser humano, que mesmo o consumidor que adquiri um produto ou contrata 

um serviço dentro de um estabelecimento comercial pode vir a se arrepender futuramente, 
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pois as técnicas de persuasão empregadas podem levar o consumidor a comprar sem refletir 

no momento mais posteriormente se deparar com um produto que não precisava, ou que não 

tem condições de pagar pela aquisição, entre outros fatores que poderiam levar ao 

arrependimento, por isso a necessidade de ampliação do direito de arrependimento em alguns 

casos dentro do estabelecimento comercial. 

Vale salientar que a proteção ao consumidor não acontece somente quando tenha 

feito uma aquisição seja de um produto ou um serviço. Quando o mesmo sofre uma 

intervenção por meio de publicidade enganosa e a sua escolha é contrariada ele já merece uma 

consideração. 

Como menciona Roberto Augusto Castellanos (2010, p. 134) “Através da prática 

abusiva o fornecedor busca extrair uma vantagem indevida, sendo a sua repressão de grande 

importância para o bem-estar do consumidor”. O fornecedor não se exime de suas 

responsabilidades somente porque o consumidor efetuou uma compra dentro do 

estabelecimento comercial. Ainda assim os princípios adotados pelo Código de Defesa do 

Consumidor devem ser respeitados, quanto à verdade da publicidade, principio da lealdade, da 

informação e do abuso da publicidade. 

Alguns exemplos podem ser citados em relação às compras efetuadas dentro do 

estabelecimento comercial e merece uma atenção para a expansão do direito de 

arrependimento. Um exemplo que se vê muito são as propagandas de televisão de um 

determinando estabelecimento comercial que lançam promoções com um preço baixo, mais 

limitam o prazo da promoção que geralmente é bem curto, 24 horas, por exemplo, essas 

abordagens são consideradas agressivas e deixa o consumidor em situação de vulnerabilidade 

porque o mesmo não tem tempo suficiente para refletir sobre a aquisição, mesmo tendo como 

tocar o produto, vê-lo antes de comprar, o tempo de reflexão não existe. (RIBEIRO, 2014. p. 

45). 

Na maioria das vezes o consumidor fica diante de uma situação de publicidade 

agressiva porque pensa que pelo preço do produto ou serviço estar baixo e não aproveitar para 

realizar a comprar não terá mais a chance de comprá-lo em outra oportunidade pelo mesmo 

preço, e nem sempre o consumidor vai realizar a compra com tempo livre, e nem sempre terá 

um vendedor inteiramente a sua disposição para prestar todas as informações referentes ao 

produto o que o leva a comprar por impulso e manifestar posteriormente o seu direito de 

arrependimento mesmo a compra tendo sida realizada dentro de uma loja, pois seu tempo para 

reflexão e verificação quanto às características e qualidades do produto ou serviço foi 

reduzido. (RIBEIRO, 2014. p. 46). 
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Portanto mesmo a aquisição não estando de acordo com as exigências do art. 49 do 

CDC, e o consumidor não tendo o direito de arrependimento garantindo, verifica-se a 

vulnerabilidade do consumidor e o entendimento de que sua livre vontade teve alteração por 

parte da publicidade agressiva. Nesse caso não há de se falar em equilíbrio na relação de 

consumo, isto porque o consumidor não estava à procura de qualquer meio disponibilizado 

pelo fornecedor acaba sofrendo influência quando se depara com uma publicidade acessível e 

isso acaba prejudicando sua aquisição porque foi influenciado. Em vários casos o consumidor 

adquire o produto, mas não sabe de fato se o mesmo vai atender suas expectativas, por falta de 

ignorância ou mesmo porque não tiveram as informações esclarecidas a respeito do produto 

no ato da compra, e essa aquisição errônea acaba que trazendo prejuízos, pois uma vez 

comprado o produto errado não poderá troçá-lo e ainda terá que adquirir o produto que 

realmente atenderá suas expectativas. E esse tipo de aquisição prejudica não só o consumidor, 

como a economia do País com o superendividamento e a falência de um grande número de 

consumidores. Outros problemas encontrados nas compras realizadas dentro do 

estabelecimento comercial é que nem sempre o consumidor pode tocar o produto pelo fato de 

o mesmo estar lacrado e o único meio de ver o produto são pelas imagens disponibilizadas na 

caixa do produto, a falta de acesso ao produto e ao que realmente é quando analisado na sua 

aparência rela, também deixa o consumidor em situação vulnerável. Entretanto de acordo com 

o assunto discutido o projeto de lei 6636/2013, da Câmara dos deputados, busca acrescentar 

um novo artigo 17-A a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (CDC), que sugere a 

desistência da comprar por parte do consumidor mesmo que sua aquisição tenha ocorrido 

dentro do estabelecimento comercial, desde que a sua desistência seja motivada. 

Diferentemente do arrependimento que ocorre fora do estabelecimento comercial, onde o 

consumidor não necessita manifestar o seu direito, ou seja, justificar. É valido que o 

consumidor tenha um motivo aceitável para a devolução do produto ou serviço. Diante disso, 

a desistência motivada do consumidor seria plausível e não causaria nenhum dano ao 

fornecedor. (RIBEIRO, 2014.p. 47). 

 

2.6  Projeto de Lei 281/2002 

 

De acordo com o crescimento das relações de consumo, e o progresso dos meios de 

compras com a falta de leis do nosso ordenamento atual, em 2010 uma comissão de jurista se 

reuniram para aperfeiçoar o Código de Defesa do Consumidor. A comissão foi presidida pelo 
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ministro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, e teve como objetivo criar 

um traçado para um projeto de lei. Essa comissão por dois anos se reuniram diversas vezes 

para debater o tema. 

Então em 2012, três projetos de lei foram apresentados ao Senado Federal, como 

intuito de aperfeiçoar o Código de Defesa do Consumidor de acordo com a realidade 

contemporânea. 

Os projetos apresentados são: PLS 281/12, PLS 282/12 e PLS 283/12, e abordam os 

seguintes assuntos: comércio eletrônico, ações coletivas, superendividamento da população. 

 Em síntese o PLS 281/12, aborda como tema principal o comércio eletrônico, e abre 

um espaço no CDC para versar sobre o tema, aborda também o direito de arrependimento e 

práticas abusivas utilizadas pelo fornecedor. E o PLS 282/12 trata das ações coletivas, 

buscando priorização e eficácia nacional das decisões. Enfim o PLS 283/12 gera regras em 

relação ao crédito cedido ao consumidor e adverte o superendividamento, impedindo algumas 

praticas, impondo que o consumidor seja informado e concebe mecanismos de conciliação 

para o pagamento das dívidas. (CRESPO, 2017, pag. 101 – 141). 

Entretanto todos os projetos são de extrema importância, uma vez que visa a 

ampliação do CDC buscando a proteção do consumidor nas relações de consumo. Porém o 

PLS 281/12 por se tratar do direito de arrependimento terá uma atenção maior. A ementa 

desse projeto determina: “Altera a lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), O projeto gera normas que regulamentam o comércio eletrônico, trazendo mais 

segurança para o consumidor, preservando seus dados, regulamentando os e-mails 

propagandas (spans). Além disso, garante o direito de arrependimento nesse tipo de compra. 

Conforme esse Projeto de Lei, o artigo 49 do CDC teria uma redação mais ampla e 

abrangente, seriam acrescentados parágrafos em relação a sua nova validade e aplicação. E a 

partir dai o consumidor teria direito também ao arrependimento de compras realizadas dentro 

do estabelecimento comercial, porém com algumas particularizações. E quanto à relação ao 

direito de ampliação dispõe-se sobre a seguinte mudança:  

 

§ 3º Equipara-se à modalidade de contratação prevista no § 2º deste 

artigo aquela em que, embora realizada no estabelecimento, o 

consumidor não teve a prévia oportunidade de conhecer o produto ou 

serviço, por não se encontrar em exposição ou pela impossibilidade 

ou dificuldade de acesso a seu conteúdo. 
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A respeito da contratação à distância o parágrafo 2º abrange as possibilidades e 

explica: “[...] entende-se aquela efetivada fora do estabelecimento, ou sem a presença física 

simultânea do consumidor e fornecedor, especialmente em domicílio, por telefone, reembolso 

postal, por meio eletrônico ou similar.”. 

Então os consumidores que realizam suas compras dentro do estabelecimento 

comercial também poderão se arrepender quando fizerem algum tipo de aquisição na qual não 

teve tempo acesso ao seu conteúdo, quando não teve como conhecer melhor o produto ou 

serviço. 

A comissão temporária de Modernização do Código de Defesa do Consumidor no 

dia 26 de março de 2014 aprovou a atualização do CDC. Teve como destaque na aprovação o 

comércio eletrônico, superendividamento, os Procons e a ampliação do direito de 

arrependimento no comércio eletrônico. 

A atualização do CDC, busca a evolução da lei já existente, por isso não teve 

nenhum retrocesso. Além do que a normatização do comércio eletrônico foi de grande 

importância e necessitava de certa urgência para a atualização do Código, dai então, sua 

prioridade. 

O direito de arrependimento ser ampliado nas compras realizadas dentro do 

estabelecimento comercial em certas situações foi apresentado mais uma vez, por meio desse 

projeto de lei. 

Essa ideia de ampliar o direito de arrependimento para consumidores que realizam 

suas compras em estabelecimento comercial mais não tem tempo de refletir sobre a aquisição 

ou não teve breve contato com o produto, estando em desvantagem seria um avanço para o 

Direito do Consumidor. 

A ampliação do artigo 49 do CDC para esse tipo de situação acima citado ofereceria 

uma relação de consumo com maior equilíbrio, e o CDC se aproximaria mais do seu objetivo 

principal, que é regular as relações de consumo e tirar o consumidor da desvantagem. 

Por intermédio do projeto de Lei 281/12 o legislador pretende alterar o artigo 49 do 

código de Defesa do Consumidor que trata do direito de arrependimento, elaborando normas 

de proteção. 

Resumindo pretende estender o prazo de reflexão para 14 dias, incluir o comércio 

eletrônico na modalidade de compra “fora do estabelecimento” comercial, inserir o direito de 

arrependimento nas situações onde o consumidor fez a contratação no estabelecimento 

comercial, porém não teve contato com o produto ou serviço. 
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O Tribunal de justiça de São Paulo em particular admitiu o direito de arrependimento 

a um consumidor que foi até uma agência e realizou a compra de um veículo sem tido contato 

ou visto o carro para adquirir a compra. Portanto o que se busca com este projeto de lei é 

padronizar o que a jurisprudência e a doutrina tendem a admitir na prática. Outra inovação 

que o projeto busca trazer é a imposição do fornecedor em comunicar o arrependimento do 

consumidor à instituição financeira ou administradora de cartão de crédito, sendo responsável 

por efetuar o pagamento em dobro ao consumidor do valor que já foi pago pelo mesmo, caso 

não faça a comunicação. (CRESPO, 2017, pag. 101 – 141). 

Ressalta-se também a preocupação do legislador a respeito da informação nos sites 

de venda, sobre a possibilidade do direito de arrependimento, necessita de ser clara e 

conhecida pelo consumidor, e para que o consumidor sinta-se seguro a respeito do seu direito 

de arrependimento o fornecedor ao receber a manifestação de arrependimento deve 

imediatamente e de forma individualizada enviar confirmação do recebimento ao consumidor. 

A respeito da compra de passagens aéreas, por normas já existentes das agências 

reguladoras tem um prazo diferenciado para o direito de arrependimento, embora pareça 

desvantajoso ao consumidor, o voto que deferiu a emenda de inclusão traz diretrizes à agência 

reguladora, que aguarda ser seguida: 

 

 (...) a comercialização de passagens aéreas consiste em um dos principais 

objetos do comércio eletrônico atualmente. Deve ser assegurado ao 

consumidor o reembolso de, no mínimo, noventa e cinco por cento do valor 

pago por bilhete de passagem não utilizado, sempre que o consumidor 

comunicar ao transportador em tempo de ser negociada. 

 

 No entanto, o tal projeto, caso seja aprovado, produzira efeitos após a promulgação, 

sem a viabilidade de efeito retroativo. (CRESPO, 2017, pag. 101 – 141). 

 

CAPÍTULO III. 

 

3. DESAFIOS HERMENÊUTICOS E CASOS CONTROVERTIDOS AO DIREITO DE 

ARREPENDIMENTO. 

 

 

3.1. Negação da Aplicação Ampla e Irrestrita  
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Segundo, Cláudia Lima Marques (2002, p. 877) o direito de arrependimento tem 

aplicação ampla e irrestrita, ou seja, não vê o direito de arrependimento como um direito 

absoluto, pois há casos em que o contrato obrigatoriamente é feito fora do estabelecimento 

comercial, por exemplo, os contratos feitos por escritura pública e nesses casos o consumidor 

tem seu direito garantido pela forma de como o contrato é celebrado, o próprio ato em sim já 

traz segurança ao consumidor. Para a autora, se o consumidor requisita a visita do fornecedor 

em seu domicílio ou local de trabalho, pelo princípio da boa-fé, o consumidor não tem direito 

de arrependimento. 

No entanto Nelson Nery (2003, p. 944) a princípio nos afirma que “basta que o 

contrato tenha sido concluído fora do estabelecimento comercial para que o consumidor possa 

dele arrepender-se”, mas também assinala que em algumas situações não se justifica o direito 

de arrependimento. É o caso das compras feitas por catálogos, no qual o consumidor e o 

fornecedor já possui uma relação constante de comercialização. Para o autor, “desde que o 

contrato se realize nas mesmas bases que os anteriores, não há o direito de arrependimento”. 

Portanto, Tartuce e Neves (2013, p.279) ilustram com o exemplo de quem utiliza um 

serviço fornecido pela internet e sempre se arrepende, de forma regular, para em nenhum 

momento pagar pelo consumo. Nestes casos, os autores garantem que a norma está sendo 

posta em desrespeito a sua finalidade principal. 

Os casos citados pelos autores se associam mais com fatores eventuais do que com a 

própria natureza do objeto do contrato. Porém, evidenciam o argumento de que o direito de 

arrependimento não é absoluto. Mas claro, é possível encontrar limitações não 

terminantemente mencionada na legislação. (BASTOS; SILVA, 2016, P. 203-235). 

 

3.2 Natureza do produto e a variável das informações disponibilizadas no anúncio. 

 

Pense em um consumidor que adquire um livro pela internet, a escolha feita 

obviamente foi pensada e não por impulso. Portanto desconsideram-se os parâmetros 

utilizados para execução do direito de arrependimento. Mas o produto foi adquirido fora do 

estabelecimento comercial. Por conseguinte, preenche os requisitos para exercer o direito de 

arrependimento. Entretanto não é tão simples assim, porque o artigo 49 do CDC permite sim 

o direito de arrependimento, mas alguns aspectos podem tornar improcedente esse direito. 

(BASTOS; SILVA, 2016, P. 203-235). 
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É necessário analisar o quanto de informação foi disponibilizado pelo fornecedor no 

anúncio essa falta de informação pode justificar o direito de arrependimento por parte do 

consumidor, Por outro lado se o fornecedor apresenta todas as informações necessárias sobre 

o produto ou serviço no site, entende-se irrelevante o direito de arrependimento isto nos casos 

de produtos que fica evidenciado por causa de sua natureza, que não se faz necessário tocar, 

sentir, cheirar um exemplo seria a compra de um CD de música pela internet. Se o fornecedor 

disponibilizar todas as informações pertinentes a respeito, como: capa, contracapa, peso, 

altura, largura, profundidade, duração, ano de produção, idioma, áudio e pais de produção, e 

permite ainda ao consumidor ouvir trechos das faixas musicais, não existe falta de informação 

e neste caso nenhuma diferença na aquisição feita pela internet, ou feita em loja física. 

(BASTOS; SILVA, 2016, P. 203-235). 

De outro modo, Coelho identifica a aplicação do direito de arrependimento no 

comércio por meio da internet quando o contato físico for necessário com o produto, e ainda 

saliente que mesmo que as informações prestadas sejam abrangentes, não tem como o 

consumidor abrir a porta da geladeira ou “sentir” o tamanho do aparelho do televisor.  

Mesmo que a imagem disponibilizada pelo meio virtual seja autentica, ela sempre 

será uma reprodução do original e pode não atender as expectativas do consumidor. Porém 

quando o consumidor obtêm todas as informações necessárias para uma compra equilibrada, 

semelhante àquele que faria dentro de um estabelecimento comercial não há de se falar em 

arrependimento de compra. (BASTOS; SILVA, 2016, P. 203-235). 

Fábio de Barros Bruno (2015, p. 8182) garante que, poderá ser negado o direito de 

arrependimento, nos casos em que o fornecedor não se utilizou de métodos agressivos de 

marketing e não existe diferença da livre escolha da relação de consumo no meio virtual com 

relação ao meio físico.  

 

3.3 Direito Comparados (União Europeia, Países Mercosul, Argentina, Paraguai, 

Uruguai, Venezuela, Brasil). 

  

O prazo para o exercício do direito de arrependimento no direito comparado 

 

3.3.1 União Europeia  
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Em 20.12.1985 a União Europeia em busca da harmonia na legislação, publicou a 

Diretiva 85/577/CEE, que diz respeito à proteção dos consumidores nas relações de consumo 

feitas fora do estabelecimento comercial. De acordo com o art.5º da Diretiva mencionada, o 

consumidor ele tinha um prazo de sete dias para se arrepender do contrato a partir do 

momento de que tinha ciência do seu direito de arrependimento de acordo com as normas 

previstas na legislação. 

Mais tarde, em 20.05.1997, foi publicada a Diretiva 97/7/CE como intuito de 

promover uma maior proteção ao consumidor nos contratos efetuados a distância. O artigo 6º, 

dessa Diretiva, destacava o prazo mínimo de sete dias úteis para realização do direito de 

arrependimento por parte do consumidor sem que necessitasse mencionar os motivos que o 

levou a desistência unilateral do contrato, sem sofrer nenhuma sanção, porém o consumidor 

tinha que arcar com a custa do cancelamento do serviço, ou com a custa da devolução da  

mercadoria. Entretanto caso o fornecedor não prestasse as informações devidas ao 

consumidor com relação à devolução no ato da realização do contrato ou até o momento da 

entrega do bem, o consumido teria direito há três meses para manifestar o direito de 

arrependimento. 

Ocorre que, na data do dia 23.09.2002, foi criada a Diretiva, 2002/65/CE, onde foi 

alterado para 14 dias o prazo para manifestação de arrependimento nas compras feitas a 

distância, não necessitando o consumidor mencionar os motivos e sem sofrer nenhum ônus. 

Sendo os contratos referentes a aposentadorias ou seguro de vida o prazo para arrependimento 

era de 30 dias. 

No entanto, recentemente, no dia 25.10.2011, publicada a Diretiva 2011/83/ UE, e 

revogada as Diretivas 85/577/CE e a Diretiva 97/7/CE, a nova norma em seu art.9º permite a 

desistência do contrato realizado a distância ou fora do estabelecimento comercial por do 

consumidor no prazo de 14 dias, sem necessidade de manifestar porque do arrependimento e 

sem sofrer nenhuma sanção a não ser referente aos custos adicionais de envio, ou nas 

situações em que o consumidor solicita que o envio seja feito da forma diferente do habitual 

menos onerosa ao fornecedor, ou sofrerá sanção o consumidor quando da depreciação do 

bem. Por fim, quando o fornecedor não informa ao consumidor o seu direito de 

arrependimento, o prazo que seria de 14 dias passa há serem 12 meses, contados a partir dos 

14 dais mencionados (art. 10, parágrafo 1º. Da Diretiva 2011/83/UE0). (JUNIOR; VIEIRA 

2013, p. 215- 242). 

 

3.3.2 Países que Integram o Mercosul 
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Ao contrário da União Europeia O Mercosul, não tem normas próprias no que diz 

respeito à proteção do consumidor no direito de arrependimento. A única menção esta posta 

na Res. Mercosul/GMC 21/2004, que diz em seu artigo 2º, d e e, prevê que:  

Art. 2.º O fornecedor deverá assegurar ao consumidor, em seu sítio na 

Internet, de forma clara, precisa e facilmente identificável, a informação 

detalhada a seguir: […] 

 d) os para cancelamento da contratação e acesso completo aos termos da 

mesma antes de confirmar a transação; 

e) o procedimento de devolução, troca e/ou informação sobre a política de 

reembolso, indicando o prazo e qualquer outro requisito ou custo que derive 

do mencionado processo; […] 

Com se vê não há determinação referente ao direito de arrependimento no 

Mercosul, nem em relação as operações eletrônicas. (JUNIOR; VIEIRA, 

2013, p. 215-242). 

 

3.3.3 Argentina 

Na Argentina o prazo estabelecido para arrependimento nas compras realizadas por 

meios eletrônicos é de 10 dias e está prevista no artigo 34 da Lei de Defesa do Consumidor e 

esse prazo é contato a partir da realização do contrato ou da entrega do produto ou serviço, 

levado em consideração o que foi feito por último. Igualmente como acontece no Brasil os 

custos da devolução são pertencentes ao fornecedor que tem ainda o dever de informar o 

consumidor quanto à desistência e ao prazo de forma clara. É dever ainda de o consumidor 

colocar a disposição do fornecedor o produto para devolução, sem ter depreciado o mesmo, 

mantendo-o no mesmo estado de conservação em que recebeu. (JUNIOR; VIERIRA, 2013, p. 

215-242). 

 

3.3.4 Paraguai 

O direito de arrependimento a favor do consumidor está prevista na Lei de Defesa do 

Consumidor e do usuário em seu art.26, que determina o prazo de sete dias para o exercício de 

arrependimento, que é contado a partir da assinatura do contrato ou do recebimento do 

produto ou serviço, essas condições são as mesmas postas pela Legislação Brasileira atual. O 

direito a esse exercício é estabelecido para contratos realizados fora do estabelecimento 

comercial, telefone, ou a domicílio e é dever ainda do consumidor manter a conservação do 

produto ou serviço da mesma maneira em que foi condicionado, menciona ainda o referido 

dispositivo que caso o exercício do arrependimento seja feito fora do prazo por parte do 
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fornecedor é permitido à correção monetária atualizada. (JUNIOR; VIERIRA, 2013, p. 215-

242). 

 

3.3.5 Uruguai 

 

O direito de arrependimento que está previsto no art. 16 da Lei de Defesa do 

Consumidor permite que o consumidor se arrependa no prazo de cinco dias uteis que são 

contados a partir da realização do contrato ou da entrega do produto, o consumidor deve ainda 

comunicar o fornecedor do seu arrependimento de forma categórica. O exercício desse direito 

de arrependimento é posto para as ofertas de produtos e serviços que são realizadas fora do 

estabelecimento comercial do fornecedor, por meio postal, telefônico, televisivo, informático 

ou similar. O consumidor tem o dever de devolver o produto ao fornecedor, sem uso, da 

mesma maneira em que recebeu, é permitido ao consumidor por previsão da Lei o teste do 

produto, para comprovar seu funcionamento. Deverá o fornecedor devolver de imediato o 

valor que foi pago pelo consumidor sendo autorizada a incidência de correção monetária na 

demora da devolução. 

Diferentemente do Brasil a Lei Uruguai determina que a comunicação do 

arrependimento da compra nas administradoras de cartões deve ser feito pelo consumidor e 

não pelo fornecedor como ocorre no Brasil, essa comunicação deve ser feita para a exigência 

do pagamento não ocorra. Diz ainda que nos casos de serviços que foram prestados o 

consumidor só pagara pelo serviço prestado, ou seja, só pagara pela parte do serviço que foi 

realizado, neste caso se o valor foi pago integralmente é dever de o fornecedor devolver ao 

consumidor a parcela do serviço que não foi realizado. (JUNIOR; VIEIRA, 2013, p. 2015-

242). 

 

3.3.6 Venezuela 

A Lei da Venezuela que trata da Defesa em relação aos Bens e Serviços é conhecida 

como “Ley Depabis” criada em 2010, trata do direito do arrependimento no seu art. 73, o 

prazo é de sete dias e só cabe o arrependimento por justa causa, o prazo é contado a partir da 

assinatura do contrato ou do recebimento do produto ou serviço. Ainda se o consumidor 

manifestar o seu arrependimento no prazo, ele receberá a restituição do valor pago, dentro dos 

sete dias do momento em que exerceu seu direito de arrependimento. 

É determinado ainda pela Lei que caso o fornecedor entregue o bem ou serviço de 

acordo com as características prestadas no contrato ou nas informações preliminares o 
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fornecedor poderá descontar os gastos com a entrega ou instalação de acordo com o 

orçamento ou nota fiscal. (JUNIOR; VIEIRA, 2013, p. 215 – 242). 

 

3.3.7 Brasil 

Por fim falaremos do Brasil, como já mencionado anteriormente a Lei que trata da 

proteção nas relações de consumo é o Código de Defesa do Consumidor, que aborda o direito 

de arrependimento em seu art. 49, o prazo para o consumidor manifestar o seu 

arrependimento é de sete dias, contados da aceitação da oferta ou do recebimento ou da 

disponibilidade do produto ou serviço, o que acontecer por último será levado em 

consideração. 

É entendido que o consumidor pode se arrepender nas compras realizadas fora do 

estabelecimento comercial, a domicílio, por telefone, reembolso postal, por meio eletrônico, 

ou similar. O arrependimento não precisa ser esclarecido pelo consumidor e não gera nenhum 

ônus, é dever do fornecedor fazer à comunicação as administradoras de cartão para não 

compensação do valor pago, ou estorno caso tenha ocorrido o pagamento, ainda se houver 

descumprimento por parte do fornecedor na devolução, ou na falta de aviso à administradora 

do cartão o consumidor receberá o valor pago em dobro, deve também o fornecedor deixar 

claro ao consumidor para que não lhe reste duvida quanto ao seu direito de arrependimento, e 

sobe pena de multa o fornecedor tem que enviar ao consumidor uma confirmação da 

manifestação da desistência. (JUNIOR; VIEIRA, 2013, p. 215 – 242). 

 

4. DO ABUSO DO DIREITO. 

 

Ronaldo Alves de Andrade (2004, p. 109) ressalta a respeito da boa-fé nos negócios 

jurídicos que são feitos pela internet, ele menciona que o consumidor não conhece o vendedor 

e nem o produto, assim como fornecedor não vê quem está fazendo a aquisição e não sabe 

também se o comprador tem condições financeiras para arcar com o contrato, esses 

levantamentos não são possíveis ser feito imediatamente, desse modo, a boa-fé contratual é de 

extrema importância, assim como a honestidade, a lealdade e a credibilidade de ambos. 

Portanto, a aplicação de forma ilimitada do direito de arrependimento de alguns 

produtos ou serviços exercita o excesso desse direito por parte dos consumidores. 

Andrade cita como exemplo o consumidor que compra ações numa corretora de 

valores, e fica aguardando o prazo de sete dias que é o estipulado em Lei para desistir do 

negócio, neste caso o consumidor aguarda o prazo e pode obter uma vantagem indevida, que 
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confirmaria a aquisição lhe obtivesse lucro, caso contrário faria o cancelamento e o prejuízo 

seria inteiramente do fornecedor, segundo ele o art. 49 deve ser interpretado em consonância 

com os demais artigos do Código de Defesa do consumidor, e não isoladamente, visando o 

equilíbrio na relação de consumo. É incompreensivo que o consumidor sendo a parte 

vulnerável possa mesmo assim obter benefícios que não são justificados. Os contratos de 

ações a distância são específicos e por isso está em desacordo com o direito de 

arrependimento, Além do que, as ações adquiridas fora do estabelecimento comercial, não são 

destituídas totalmente de informações, estando presentes as informações necessárias para 

fechamento do contrato, não tendo que se falar em falta de reflexão ou até mesmo informação 

por parte do consumidor. 

Resolvido esses embaraços práticos, Gomide faz elogios às legislações europeias que 

limitam o direito de arrependimento, um exemplo é a do fornecimento de revista e jornais. 

Defende o prejuízo do fornecedor, e a necessidade de proibição do direito de arrependimento 

por parte de alguns consumidores dotados de má-fé. 

Ronaldo Alves de Andrade declarou que as exceções criadas pela Diretiva 07/1997 

da União Europeia, não prevista no Código de Defesa do Consumidor, mas com alto grau de 

previsão seriam recebidas pela jurisprudência para destituir a aplicabilidade do art. 49 deste. 

Essas exceções manteriam a harmonização nas relações de consumo em relação ao art. 4. III, 

do CDC.  

Neste caso, fica evidente que as exceções no direito Europeu têm fundamentação, 

embora o Brasil não apresente nenhuma exceção quanto ao direito de arrependimento, é 

fundamental para aplicabilidade da norma a análise do caso concreto. 

Devido a não previsão em lei de exceções ao direito de arrependimento, é necessário 

cuidado na estipulação da restrição no direito de arrependimento.  

A jurisprudência do caso julgado pela 4º Turma de Recurso de Criciúma do Poder 

Judiciário de Santa Catarina julgou improcedente o direito de arrependimento de um 

consumidor que adquiriu material fotográfico após sua formatura em razão de fraude. Na 

época o álbum foi cedido ao consumidor na sua totalidade, e por isso os julgadores decidiram 

pelo não cumprimento da norma, uma circunstância que seria possível ao consumidor copiar 

as fotografias. 

Neste caso a decisão dos julgadores poderia ser facilmente discutida isso porque o 

consumidor realizou o contrato a distância, e não obteve as informações necessárias a respeito 

das características do produto, como qualidade, ou quantidade do brilho nas fotografias. Mas 

imaginemos que o contrato tivesse sido feito na residência do consumidor, ainda assim com 
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todas as informações necessárias, o mesmo pode não ter tido tempo para refletir a respeito da 

aquisição. 

Portanto não permitir que o consumidor manifeste ser arrependimento deve ser 

analisado e presumido a má-fé do consumidor, só a perspectiva de fraude, não caracteriza 

elemento suficiente para negar o direito de arrependimento. Não há conflito entre a norma e a 

compra de álbuns de formatura. Mas tem o risco de o consumidor com má-fé fraudar o 

negócio, mas o risco deve ser do fornecedor. Dessa forma, existe diferença entre a compra de 

álbum de formatura e a aquisição de ações feita à distância. Na compra do álbum de formatura 

é bem possível que o consumidor dentro do prazo de sete dias copie o trabalho do fornecedor, 

mas esse comportamento fraudulento deve ser demonstrado pelo fornecedor. Já nas ações 

adquiridas pela internet diante do negócio jurídico essa coerência não se mostraria 

interessante. 

Desse modo, não havendo previsão legal, uma suposta fraude não pode ser 

argumento para negar o direito de arrependimento. (Basto; SILVA, 2016, p. 203 – 235). 
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5. CONCLUSÃO 

 

O direito de arrependimento de compra e a possibilidade de sua ampliação para 

proteção do consumidor nas compras realizadas dentro dos estabelecimentos comerciais foi 

objeto deste estudo acadêmico. O Direito de arrependimento nasceu junto com o Código de 

Defesa do Consumidor há aproximadamente 20 anos, e desde então os legisladores trabalham 

no seu aprimoramento com a intenção de incluírem mudanças favoráveis tanto para o 

consumidor quanto para o fornecedor nas relações de consumo, uma dessas mudanças 

discutidas que é tema de projetos de Leis e Decretos apresentados no presente trabalho é o 

comércio eletrônico um instituto muito usado pelas pessoas devido a sua praticidade. Portanto 

a escolha do tema é bastante favorável para compreendermos melhor o direito de 

arrependimento e abordar a necessidade da sua ampliação devido às mudanças na sociedade. 

Com a grande demanda do comércio eletrônico o consumidor passou a ser mais 

vulnerável por não ter o contato direto com o produto e com o fornecedor, isso o deixou em 

situação desfavorável e por isso o direito de arrependimento regulamenta essa ideia de que o 

arrependimento pode ser manifestado sem devido esclarecimentos ao fornecedor quanto a sua 

devolução, porém não é apenas através do meio eletrônico que o consumidor esta em  

situação de vulnerabilidade. 

A grande demanda de produtos comercializados e a livre concorrência faz com que 

fornecedores usem das mais diversas técnicas para vender seu produto, vendedores cada vez 

mais treinado, publicidade abusiva que tira do consumidor o tempo para refletir a respeito da 

compra. 

Além do que, muitos produtos não podem ser verificados pelo consumidor, quanto a 

sua qualidade, por não estarem em exposição na loja, são comprados por meios de catálogos 

ou até mesmo através da internet dentro do estabelecimento comercial e quando recebem o 
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produto não possuem o direito de arrependimento porque o artigo 49 do CDC que trata do 

arrependimento traz como requisito compras realizadas fora do estabelecimento comercial.  

Diante disso, a discussão quanto à necessidade de ampliação do art. 49 é uma forma 

de proteger o consumidor contras meios abusivos tanto fora do estabelecimento comercial, 

quanto dentro desde que comprove sua vulnerabilidade. 

Por fim, o que se concluiu é que o direito de arrependimento disposto no art. 49 do 

CDC foi e ainda é uma grande ferramenta para o consumidor nas relações de consumo, mas 

precisa ser aprimorado e discutido de forma a ser ampliado para proteger o consumidor nas 

compras realizadas de forma pessoal em estabelecimentos comerciais onde o mesmo possa 

comprovar a sua vulnerabilidade por ter efetuado a compra sem poder tocar o produto, ou sem 

tempo de refletir a respeito da aquisição. Situações esta onde a publicidade tem uma 

influência importante e faz com que o consumidor faça a aquisição no calor da emoção sem 

pensar a respeito. 
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