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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta o Direito de arrependimento que é um importante 
instrumento de defesa e proteção do consumidor em compras feitas através do 
comércio eletrônico consagrado no ordenamento jurídico pátrio em favor do 
consumidor, a vulnerabilidade do consumidor em comparação ao fornecedor, 
aplicabilidade do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor e princípios 
fundamentais que assegura direitos ao consumidor, com o aumento do comércio 
eletrônico cresce a adesão que também traz seus riscos onde a parte vulnerável o 
consumidor fica exposto a grande pressão do consumismo que cresce em conjunto 
com os adeptos do e-commerce, neste sentido se espera que meios de defesa e 
proteção contra as fraudes consiga acompanhar o crescimento que com tantas 
ofertas, comodidade, praticidade ainda mais por ter esse acesso fácil e na palma da 
mão pelo uso de celulares modernos com variados aplicativos intuitivos e 
convidativos de lojas que contem produtos diversos.  

 

 

Palavras-chave: Defesa; Consumidor; E-commerce; Arrependimento; 

Vulnerabilidade. 
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BARCELOS, Nataniel Luz. Applicability of the Right of Repentance Art. 49 CDC: 
subtitle. Year of Accomplishment. Total number of sheets. Course Completion Work 
(Graduação em Direito) - Pitágoras, Betim, 2018 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents the Right of repentance which is an important instrument of 
defense and protection of the consumer in purchases made through electronic 
commerce enshrined in the legal order of the country in favor of the consumer, the 
vulnerability of the consumer compared to the supplier, the applicability of the art. 49 
of the Consumer Protection Code and fundamental principles that ensures consumer 
rights, with the increase of e-commerce grows the adhesion that also brings its risks 
where the vulnerable part the consumer is exposed to great pressure of 
consumerism that grows along with the adepts of e-commerce, in this sense it is 
expected that means of defense and protection against fraud can keep up with the 
growth that with so many offers, convenience, convenience even more to have this 
easy access and in the palm of the hand by the use of modern cell phones with 
varied applications intuitive and inviting stores that contain various products.  

 

 

Keywords: Defense; Consumer; E-commerce; Repentance; Vulnerability 
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1. INTRODUÇÃO 

 

E expressiva e cada vez maior a quantidade de pessoas, que realizam 

compras, com uma área infinita e os mais variados negócios, pelo meio eletrônico. 

Esse novo meio de negociação, que utiliza a Internet, recebeu no mercado a 

denominação de comércio eletrônico, que engloba a oferta, a demanda e a 

contratação de bens, serviços e informações por meio disso para regular e 

assegurar direitos contamos com o CDC. 

Em março de 1991 entrou em vigor a Lei nº 8.078/90, que é mais conhecida 

como Código de Defesa do Consumidor. Esta lei veio com toda a força para proteger 

as pessoas que fazem compras ou contratam algum serviço. 

O direito de arrependimento é um direito potestativo, um estado de sujeição 

constituindo-se um direito unilateral do consumidor brasileiro que pode ser exercido 

de forma inteiramente imotivada, isto é, o consumidor não precisa descrever as 

razões pelas quais quer retornar o produto ou serviço. 

Direito de arrependimento é um importante instrumento consagrado no 

ordenamento jurídico pátrio em favor do consumidor. Poderá ser utilizado sempre 

que a compra se der fora do estabelecimento comercial, desde que aquele desista 

do negócio em um prazo máximo de 7(sete) dias corridos, contados da assinatura 

do contrato ou do recebimento do produto ou serviço. 

Com o número crescente das compras no E-commerce, consumidores todo 

tempo exposto a propagandas de forma induzir a realizar compras sem o real desejo 

de adquirir bens ou serviços, essa relação consumo pode registrar queixas sobre 

propagandas abusivas, enganosas e métodos de venda desonestos ou 

intimidadores.  

Desta forma fez-se necessário avanços na legislação pátria com a finalidade 

de adequar o Art. 49, da Lei nº 8.078/90, às necessidades oriundas do progresso 

referente ao comércio eletrônico, ampliando, assim, a abrangência de tal norma 

legal, através do advento do Decreto nº 7.962/2013. 

Vista que os projetos e alterações acerca do tema são recentes, há uma 

escassez de doutrina sobre o tema, o que, consequentemente, gera divergência de 

interpretações na jurisprudência dos tribunais sobre a aplicabilidade e extensão do 
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direito de arrependimento no comércio eletrônico, em dias, que o acesso e fácil ao 

E-commerce este crescente por meio que está em nossas mãos exemplos a maioria 

dos brasileiros tem celular que e um meio de acesso ao E-commerce com ofertas 

tentadoras, seus efeitos nas questões contratuais decorrentes da relação de 

consumo via Internet e a possibilidade do uso da analogia. Serão destacadas ainda 

as questões da vulnerabilidade do consumidor e da importância da informação nas 

relações de consumo à distância via Internet. 

No Capítulo 1 ocorreu um entendimento sobre a Origem da Internet: uma 

breve introdução e números do e-commerce contribuiu para a evolução nas 

transações comerciais.  

No Capítulo 2 aconteceu uma análise sobre os Princípios que regem as 

compras feitas pelo e-commerce. 

No Capítulo 3 ficou destacado a História, o conceito e a aplicabilidade do 

art.49 do CDC. 

Entre as pesquisas foram analisados sumulas do STF, livros de cursos de 

direito do consumidor, Revista Fórum De Direito Financeiro e Econômico, Revista 

Brasileira de Direito Civil e Revista Fórum De Direito Civil e recentes Decisões e 

Tribunais Superiores. 
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2. O COMÉRCIO ELETRÔNICO  

 

O comércio eletrônico, que significa e-commerce em inglês, consiste na 

compra através dos meios eletrônicos meio de mercado aplicado cada vez mais, no 

mundo que a cada minuto se moderniza sendo mais cômodo e útil para as pessoas 

que o tempo e coisa rara para comprar uma mercadoria em uma loja física sendo 

que se encontra de tudo no mundo digital. 

 

2.1 NOÇÕES GERAIS 

 

Necessariamente, antes de conceituar o comércio eletrônico, devemos buscar 

compreender essa atividade que opera a venda de bens físicos ou digitais por meio 

eletrônicos. Com aumento do acesso à internet e fundamental no crescimento, 

desenvolvimento e evolução deste meio de atividade, que por sua vez se tornando 

divisor de tempo no que abrange às relações comerciais. 

O mercado eletrônico, pode ser exposto como negociações comerciais feitas 

no ambiente digital, a distância, sem sair de casa ou do escritório, utilizando 

computador, celular ou outro dispositivo. Os consumidores são atraídos pela 

comodidade, facilidade de acesso e, sobretudo, pelos preços mais baixos que o 

comércio físico. 

O E-Commerce ou Comércio Eletrônico as atividades que mais cresce no 

mundo, onde as ações na esfera comercial são feiras por meios tecnológicos como 

internet, computador, tablets, telefone e até em smartphone pois cada vez o acesso 

está mais disponível.  

O principal e país a desenvolver o E-Commerce foram os EUA, com o 

nascimento da primeira empresa virtual, denominada Amazon.com em 1995, que 

negociava a venda de livros virtuais. Ao percorrer dos anos com o sucesso das 

vendas online, as empresas foram adquirindo um capital muito alto e completamente 

inesperado, dessa forma despertando o interesse de várias empresas e de diversos 

outros segmentos. Com esse crescimento, o comércio eletrônico contribuiu com a 

criação de um novo conceito na área varejista, inovador e desafiador para a época. 
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2.2 SEU AUMENTO 

 

Após o aparecimento do comércio eletrônico nos EUA, com cinco anos 

chegou ao Brasil em 2000, com o compromisso de revolucionar o comércio varejista 

oferecendo um meio totalmente novo e inovador. Diversas empresas se dispuseram 

a adotar esse meio de comércio que já era sucesso nos EUA. As primeiras 

empresas a trabalhar com essa nova atividades são as Lojas Americanas, 

Submarino e o grupo Pão de Açúcar, que devidamente acompanha o aumento da 

utilização dessa ferramenta, que continua crescendo e apresentando novidades que 

nos dias atuais chega por forma de aplicativos de smartphone e tabletes que eleva 

de forma surpreendente o número da população brasileira que tem acesso à 

ferramenta. 

O comércio eletrônico, vem tomando dimensões satisfatórias e excitantes 

com o ingresso que e pelos costumes da população brasileira que em um número 

aderir ao uso da tecnologia, 102 milhões de brasileiros faz o uso da internet, ou 

seja, consequentemente com aumento de brasileiros conectados à internet os 

consumidores estão cada dia mais ligado, a grande expansão da internet nos 

últimos anos foi crucial para o crescimento do comércio eletrônico no Brasil e no 

mundo. 

De acordo com dados estatísticos do IBGE, mostra que em 2015 a um 

aumento no número de brasileiros que tem acesso à internet e que em 2016 foi um 

crescimento satisfatório sendo impulsionado pelo acesso por smartfone que também 

e crescente o número de brasileiros que faz o uso dessa ferramenta tecnológica. 

FIGURA 1. CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO QUE TEM ACESSO À INTERNET. 
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Fonte: Pnad 2015(IBGE). 

O comércio eletrônico permanece se modificando compras estando sendo 

efetivadas não tão somente por computadores e notebooks mais por smartphone e 

tabletes com cada dia obtendo mais o formato Marketplace ( lojas virtuais), vem por 

meios de fidelização, entregas rápidas apesar de na maioria das vezes contar com a 

empresa dos correios a empresa mais confiável do Brasil em vista dos brasileiros, 

com a finalidade de atender a esse o desafio com novo perfil de consumidor, que 

apresenta uma grande variação e um alto nível de cobrança quanto à qualidade, 

principalmente por oferecer uma vasta variedades de produtos. 

Ainda com as dificuldades enfrentadas no andamento macroeconômico no 

País, podemos assinalar um crescimento de consumidores que utiliza meios digitais 

para realizar compras no Brasil. Desta forma encontrando no setor vantagens que 

não se tem por compras no varejo tradicional sendo em que algumas compras de 

mercado tradicionais estão de alguma forma a fidelizar o cliente por meio de 

oferecer algum benefício. 

O progresso tecnológico e coadjuvante referente ao e-commerce, pois, com o 

avanço da tecnologia, cria distintas possibilidades podendo contribuir para que 

evolua de forma a proporcionar mais credibilidade e confiabilidade. Com o 

crescimento desta ferramenta internet nos últimos anos foi fundamental para a 

expansão do e-commerce em todo o mundo, e de forma significativa no Brasil. 

 

Figura 2. EVOLUÇÃO DE FATURAMENTO DO E-COMMERCE NO BRASIL. 



16 

 

 

Fonte: EBIT informação 2016 

Dados do portal Ebit, que relata o ganho anual do comércio eletrônico no 

Brasil passou de 0,5 milhões em 2001 para 44,4 milhões em 2016. Estes dados não 

consideram o comércio de automóveis, leilões online e passagens aéreas ( 

EBIT,2016). 

Analisando os dados fornecido pelo site Ebit sobre o comércio eletrônico 

aumenta gradativamente. Conforme a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, 

e de se esperar que o comércio eletrônico continua desenvolvendo e crescendo sua 

participação e inclusão referente relação ao comércio tradicional, com foco para 

esperança do crescimento no consumo de pelo mercado. A espera de aumento é 

animadora, pois o mercado brasileiro está aquecido e o consumido está mais seguro 

para comprar online. 

 

2.3 SEGURANÇA NO COMERCIO ELETRÔNICO 

 

Uma das questões mais importantes na gestão do e-commerce é a segurança 

tendo como o consumidor risco de fraudes em sites frios com promoções chamativas 

onde o consumidor fica exposto a tentação com a facilidade que e está no conforto 

do seu lar ou em seu trabalho que ao adquirir um bem pode ser lesado. Sabendo 

disso os lojistas para minimizar os riscos assumem ter um processo criteriosa de 

análise sobre o risco de fraude. De tal forma esse serviço está disponível nos 

serviços de pagamentos online e existem empresas especializadas em análise de 

riscos para transações online. As empresas podem montar suas próprias equipes de 
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análise de riscos, porém isso é aplicável apenas para grandes empresas. Contamos 

também com Delegacias de Crimes Cibernéticos que cuida desta área. 

Existem várias modalidades de serviços: 

C2C ou Consumer to Consumer: 

Esse tipo de transação entre consumidores está associado a transação direta, 

com a ajuda ou intermediação de alguma empresa. Um grande exemplo desse tipo 

de transação são os leilões online, como Ebay e o Mercado Livre. 

B2B ou Business to Business: 

Empresas fazendo negócios com outras empresas, fábricas vendendo para 

distribuidores, ou empresa prestando algum tipo de serviço para outra. 

B2C ou Business to Consumer: 

O mais comum de todos, esse tipo de e-commerce envolve de um lado as 

empresas oferecendo serviços e bens e do outro lado o consumidor em geral, que 

consumirá diretamente esses produtos e serviços. No conceito mais amplo de e-

commerce o tipo de negócio que rege é o B2C. 

B2B é o típico caso de comércio por atacado, e o B2C já podemos considerar como 

o comércio por varejo. 

Alguns serviços de análise de risco garantem os valores de estorno por fraude 

confirmada, se analisa os riscos para aprovar ou não uma venda. 

Existem serviços que indicam a faixa de score para todos os pedidos, 

deixando o lojista tomar a decisão de aprovação da venda. 

Os valores desses serviços baseiam-se na modalidade contratada. 

Normalmente, o valor por pedido varia em razão do risco de fraude do segmento da 

loja, do ticket médio, da demanda e das características da operação, e 

principalmente da estratégia desejada pela loja. 

As empresas passaram segurança aos consumidores fato que foi extrema 

importância para o aumento no comércio eletrônico que ganha mais adeptos sendo 

além da facilidade de comprar, preço atrativo conta com a credibilidade de algumas 

empresas que nesse ramo foram as pioneiras no Brasil sendo que de uma forma 

contribui para esse mercado vasto e amplo. Podendo o consumidor assim, notar 

sobre a qualidade e o meio de transação qualidade, segurança e transparência para 
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que esse meio de comércio ganhe credibilidade e se consolide como uma forma 

segura de realizar compras. 
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3. OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

Como base do comportamento existem princípios que norteiam o nosso 

ordenamento jurídicos princípios esses que vem de modo a basilar a vida humana 

sendo que se todos tivessem princípios e os praticassem não seria necessário leis 

que vem como regramentos nas relações entre as pessoas logicamente que seria de 

suma importância as leis mais para quem comete crimes ligados as pessoas abaixo 

cito princípios ligados ao direito nos contratos e aplicado no CDC. 

 

3.1 PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

O princípio de igualdade, afirma que todos somos iguais perante a lei, tem 

como principais fundamentos da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, que é a dignidade da pessoa humana. 

Tal princípio é o primeiro fundamento Constitucional, ele é inerente a cada 

pessoa, são os valores morais que se pautam para sustentar o convívio em uma 

comunidade. Todos devem respeitar a dignidade do outro, o direito a ter uma vida 

digna em sociedade. É de fato um dos Princípios Constitucional mais importantes. 

Conforme afirma o autor Bonatto (2008,p.30) “o princípio da igualdade, surgiu 

para  com objetivo de igualar os naturalmente desiguais, jamais podendo acontecer 

o contrário’’. 

Diante da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, todos são 

iguais perante lei, devendo ser tratados igualmente, independentemente de algum 

outro fator, desta se pertencente ou não a determinada classe, ou seja, de qualquer 

fator tanto físico, moral, religioso ou econômico. Conforme a Constituição Federal 

que abrange o princípio da igualdade em diversos princípios: 

Para um equilíbrio e regulamentar entre fornecedor e consumidor, o Estado 

veio intervir de forma a regulação contratuais, ditando condições em leis que 

incidiram em dar tratamento especial com intuito a equiparar determinadas 

categorias, equilibrando legalmente a fragilidade contratual, e a regular e submete-

se ao poder dos fornecedores a uma equiparação com o consumidor. 
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3.2 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ 

 

O Princípio da boa-fé tornou-se basilar em forma geral nos contratos atuais, 

adotando a visão de que os contratos são dotados de boa-fé, mesmo em 

acontecimentos que a Lei analisa um contrato como lesivo pois o que se espera e 

que haja lealdade e confiança sobre quem deseja contratar não sendo o primeiro 

objetivo o lucro com o prejuízo de outro. 

Alguns autores considera a boa-fé como algo que está longe do que uma 

simples consideração jurídica, classificando como um critério, um princípio 

fundamental basilar que deve estar presente sempre no exercício de uma 

contratação. 

 

3.3 PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR 

 

A posição do consumidor fica sempre prevista como vulnerabilidade por 

esperar que tal consumidor não contem tal conhecimento para com a mercadoria 

que está adquirindo diferente mente do fornecedor não nunca pode expor 

desconhecimento sobre o que seja do seu produto como dispõem o art.3º do CDC: 

 
 
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. 
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista. 
 
 

O consumidor, nas relações de consumo, por se considerar como parte 

hipossuficiente, ou mais fraca, acaba tendo que se sujeitar às condições que lhe são 

impostas pelos fornecedores, parte mais forte.  

No que se refere a vulnerabilidade no Brasil é vivenciada onde o consumidor 

que com frequência se torna alvo de manobras onde tende sofre uma influência 

psicológica de mercado que lhe é aferida através de propaganda pensada, estudada 
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e executada da forma que os consumeristas por impulso que no e-commerce e 

exposto a uma fragilidade ainda maior tanto na forma de convencer como de 

manipular que por meio de publicidades estimulam o consumo, por intermédio da 

mídia. Junto a essa estratégia de convencimento está a maneira frágil, de grande 

parte dos consumidores que acabam caindo nas armadilhas dos fornecedores. 

Não há a que se dizer confundir a vulnerabilidade com a hipossuficiência. Pois, o 

primeiro termo trata-se de um conceito de direito universal e material, sendo que o 

segundo termo é um conceito individualizado e processual. 

A própria Organização das Nações Unidas - ONU versa sobre a 

vulnerabilidade do consumidor, ao se manifestar na Resolução n. 29/248, de 10 de 

abril de 1985, que passou a reconhecer os desequilíbrios que os consumidores se 

deparam como nível educacional, poder aquisitivo e econômicos frente ao 

consumidor. 

 

3.4 PRINCÍPIO DA LIBERDADE EXECUTÓRIA 

 

Levando em Consideração o Código de Defesa do Consumidor Lei n° 

8.078/90., no teor do  seu art. 39, inciso I, dispõe: 

 

 

Art.39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: 
I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de 
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites 
quantitativos. 

 

 

Em campo algum, o consumidor poderá ser forçado a adquirir ou a consumir 

produtos que não e interesse ou tenha vontade de adquirir. Como exemplo a 

denominada “venda casada”, que é absolutamente ilegal vindo a infringir a liberdade 

dos contratantes, já que para possuir o que deseja, terá de levar automaticamente o 

que não deseja e não precisa. O mesmo princípio liga-se diretamente ao princípio da 

igualdade, posto que não existe condições de haver liberdade sem haver 

desigualdade podendo uma das partes figurar como hipossuficiente de 



22 

 

conhecimento tendo direitos de equiparação mesmo tendo como princípio a 

liberdade. 

Na atualidade, diversos acordos que estão no mundo dos mercados, são de 

controlados pelo poder do Estado, desta forma a regular os contratos previamente 

redigido, como se espera em um contrato e que sempre atenda os limites exposto 

pelo Estado por lei em contratos de uso comum das empresas, que trocam o 

negócio jurídico bilateral, desta forma, rejeitando a complexa fase de negociações e 

discussões muitas das vezes impondo a um contrato de adesão em que tão 

somente as regras previamente se opunha, ao consumidor que ao precisar do 

serviço ou produto só resta aceitar o contrato com todas as suas cláusulas inseridas, 

ou ir pelo sentido contrário, não aceitando o contrato por inteiro, neste caso não 

existirá contratação por não há um acordo e sim uma imposição  e o consumidor, se 

assim desejar, terá que ir à procura de outro fornecedor que se encaixe tanto nas 

suas necessidades, quanto nas suas condições. 

 

3.5.PRINCÍPIO DA TEORIA DA IMPREVISIBILIDADE 

 

O princípio da imprevisibilidade é analisado pelo simples fato de ocorrer 

imprevistos que nessa situação não se oponha ao sujeito passivo que na relação 

não poderá arcar com prejuízos. 

Vários autores conceituam em sua amplitude este princípio, no entanto, o que 

reina seja no âmbito moral, ou na esfera jurídica, levando-se em conta que as duas 

afastam o rigor excessivo para haver o cumprimento de uma obrigação, na hipótese 

de acontecer alguma maneira de imprevisto que venha a gerar um grande prejuízo 

para uma das partes, e por consequência, acontecendo uma relação injusta e 

desigual. 

Veio assim, a influência do tempo e as consequências posteriores não 

previstas pelas partes sobre a relação jurídica, às vezes em volume capaz de afetar 

c “comutatividade” e, por via de consequência, a "justiça’' contida na adequação 

econômica inicialmente programada entre os contratantes, antes que cumprimento 

das obrigações se torne realidade. Portanto, caberá ao julgador, quando da rescisão 

ou revisão de um contrato, alcançar por meio dos princípios da boa-fé, do equilíbrio 
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e da equidade, formas que passem a determinar a inclusão de uma nova cláusula, 

no caso de revisão, ou para declarar rescindido o contrato.  

Vale destacar que se faz importante a participação do Estado que ao 

perceber a forma desigual entre o contratante e o contratado, passa a intervir 

diretamente na relação deixando mais justa e equilibrada para ambas as partes. 

 

3.6 PRINCÍPIO DA EQUIDADE 

 

Depois da conclusão do pacto contratual, iniciam assim os efeitos para o 

contratado e contratante, de acordo com o estabelecido nas suas cláusulas. A partir 

deste instante passa a aparecer o princípio da equidade, ou seja, da igualdade, do 

equilíbrio no que concerne aos direitos e obrigações dos contratados. 

Começando do princípio da equidade, o Código de Defesa do Consumidor lei: 

n° 8.078/90, em seu artigo 51 prevê o seguinte: 

 

 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem 
o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 
boa-fé ou a equidade. 

 

 

Então conclui-se com a citação acima que passa a ser anulada qualquer 

forma de cláusula abusiva, mesmo sendo aquela que sugere vantagens exageradas 

ou unilaterais ou ainda que sejam contrárias a equidade e a boa-fé, e que venha a 

produzir benefícios unicamente aos fornecedores gerando assim exploração nítida 

que por muitas vezes os consumidores, parte mais frágil do negócio. 
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4. ART. 49 CDC DIREITO DE ARREPENDIMENTO. 

 

4.1 HISTORICIDADE E CONCEITO 

 

Anteriormente na Europa e depois nos Estados Unidos, existia o que foi 

definido como vendas de porta-a-porta das residências em que os próprios 

fornecedores saiam de seus estabelecimentos para oferecer seus produtos nas 

casas dos seus consumidores para oferecer seus serviços e produtos oferecendo 

um maior conforto aos clientes. 

Após essas modalidades de venda os fornecedores evoluíram ao oferecer 

seus serviços e produtos, pois segundo Blum (2002), “esses serviços e produtos são 

oferecidos atualmente através de ofertas realizadas por meio online, e-mails, mala 

direta, sites e inclusive por canais de televisão”. A partir daí a precisão de uma 

legislação que vise assegurar direitos sobre esses tipos de negociação que por sua 

vez começaram a ser regulamentadas pelo CDC, dentre eles o artigo 49 da Lei 

8078/90, que versa sobre direito de arrependimento. 

No direito civil, o sinal dado por uma das partes contratantes afirma a 

suposição de acordo final e assim transforma o contrato em obrigatório. 

Convencionando-se o direito de arrependimento, poderá perde em proveito de outro, 

se as deu, ou restituí-la em dobro se recebeu. Sendo possível a aplicação do 

arrependimento na legislação civil é possível, mas gera consequências, como perda 

ou restituição. A lei de defesa do consumidor inovou nesse sentido. 

Nesse caso levando-se em consideração que o consumidor não teve tempo 

de analisar o que consumia sendo serviços ou produto o legislador brasileiro 

concedeu o direito de arrependimento, podendo o consumidor desistir da compra e 

voltar para a mesma condição que estava antes de efetuar a compra. 

Porém a legislação não deixou bem claro e regulamentado o ponto que trata 

as despesas realizadas ou vendedor durante o período que o consumidor vai ter 

para reflexão, dessa forma, ocorrendo a prática do direito de arrependimento 

entende-se que devolução se dará sem dedução pelos motivos a seguir: a) tratando-

se de restrição ao direito de arrependimento, deveria ser expressa na lei tal 

dedução; b) quando pretendeu ressalvar as deduções, o legislador o fez 
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expressamente no (art. 53, parágrafo 2º). Assim é possível perceber que se o 

entendimento for contrário aos motivos explicitados ter-se-ia como consequência o 

desestimula ao uso do direito de arrependimento, sujeitando o consumidor a 

deduções não previstas no código e feitas unilateralmente pelo fornecedor que preza 

sem na maioria das vezes economicamente mais forte. 

O artigo 49 conforme pensamento de Garcia (2010)’’ foi criado em 

decorrência de práticas abusivas que foram surgindo no mercado para vendas fora 

do local físico, pois as empresas criaram grandes estruturas de marketing, com 

vendedores especializados com técnicas de neurolinguística e manipulação, tendo 

como consequência um número considerado de consumidores que adquirem 

produtos que não querem não precisão ou não possuem condições de pagar’’. 

Diante da chamada “venda emocional”, apareceram várias ações nos foros 

cíveis, com objetivo de rescindir os contratos com devolução dos valores pagos, 

assim com o número crescente dessas ações, o legislador deferiu um tempo de 

reflexão que se pode optar pela continuidade do contrato ou arrepender-se e não 

contratar. 

Assim o direito de arrependimento exposto no artigo 49 e parágrafo único da 

lei 8.078 de 1990 veio a fortalecer o princípio da vulnerabilidade, pois o legislador 

elaborou uma norma para coibir a denominada “compra emocional”, feita pelo 

consumidor que, não tendo tempo suficiente para pensar se a necessidade de 

adquirir determinado bem se deixa levar por técnicas mercadológicas de vendas, 

como por telefone, internet e televisão, das grandes empresas que possuem grande 

força econômica e com isso investem de forma pesada nos meio de comunicação 

em massa, dessa forma é possível inferir que sem o direito de arrependimento 

exposto no CDC o consumo nunca seria harmônica, devido ao fato da vontade do 

consumidor estar viciada e encontrar-se em condições de hipervulnerabilidade frente 

ao fornecedor mais forte na relação de consumo. 

 

4.2 PREVISÃO LEGAL DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO NO CDC 

 

O CDC tem como base os princípios e os direitos garantidos pela Constituição 

Federal desta forma o CDC e uma lei a assegurar direitos sendo o abordado o 
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direito de arrependimento que vem assegura ao consumidor que de alguma forma 

tem sua vontade influenciada viciada de alguma forma sendo ela por um meio de 

propaganda, preços baixos ou infinidade de produtos que em loja física não e fácil 

de localizar. 

Dessa forma o art. 49 do CDC prevê. 

 

 

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

 

 

Fica explícito, não somente pelo fato de desistir do contrato, mais que essa 

ação não acarretara ao consumidor nenhuma obrigação, esse e o principal ponto e o 

que causa discussões, porque a lei deixa a interpretação neste sentido, por 

exemplo, entendesse que por compras de passagens aéreas não caberá interpretar 

essa lei a favor do consumidor, já se vem discutindo sobre o assunto e também a 

regulamentar as compras de grupos de pessoas em sites de compras coletivas o 

que a lei também deixa a interpretação do julgador em casos que são levados aos 

tribunais brasileiros. 

Desta forma para sanar algumas dessas brechas o legislativo propôs 

mudanças que seriam aplicadas no CDC e implicaria de forma efetiva no art. 49 

mudanças proposta em 2012, três projetos de lei o PLS 281/2012, que dispunha 

sobre o comércio eletrônico; PLS 282/2012, sobre ações coletivas e o PLS 

283/2013, que normatizava o superendividamento. Em agosto de 2012, começou o 

trâmite na Comissão Temporária de Modernização do Código de Defesa do 

Consumidor e, em março de 2015, o relatório final foi aprovado pela comissão. O 

PLS 282/2012 foi tirado de pauta e deve ir ao plenário o 281 e o 283 já em 2015 o 

Projeto de Lei do Senado 175/2015 Em relação a arrependimento de compra, na 

legislação atual o cliente pode desistir do contrato no prazo de sete dias a contar de 

sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço somente se a 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120447
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contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento 

comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. O projeto inclui o direito de 

arrependimento de compra dentro do estabelecimento comercial, caso o consumidor 

não tenha testado o equipamento. 

 

4.3 PRAZO DE REFLEXÃO E DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS 

 

O prazo para reflexão fica exposto no artigo 49 do CDC que e de 7 dias 

corridos não a contar da compra mais sim do dia que se tem o produto em seu 

domínio para que comece a contar os 7 dias que são corridos o contato para essa 

devolução seria o mesmo com o que o consumidor comprou o relativo produto, 

sendo pode ser feito o contato de outras maneiras mais o fornecedor tem como 

obrigação meios de comunicações os mais diversos para que se possa de forma 

efetiva e sem gerar custo adicional ao consumidor devolver esse produto que não 

precisa apresentar nenhum defeito o fato principal e a vontade ou a não vontade de 

ficar com o produto. 

Já na questão de devolução de valor pago a diversas por ter várias formas de 

pagamento neste caso a variação pelo qual o meio que o consumidor efetivou o 

pagamento na maioria das vezes cabe a seguinte forma se foi compra à vista o valor 

também deverá ser devolvido avista de modo um depósito do valor integral no caso 

de parcelamento em cartões se ainda houver a possibilidade de estorno o mesmo 

deverá ser feito mais em caso que não couber por motivo de fechamento de fatura 

de cartões caberá um depósito do valor, sobre os prazos que não fica claro pois o 

fornecedor deverá receber o produto de volta para se tudo correto com o produto 

fazer a transação dessa forma que fica aplicado o prazo de reflexão. 

 

4.4 VULNERABILIDADE E APLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO 

EM COMPRAS ON-LINE 

 

Com o avanço das tecnologias de internet o número de pessoas, tanto físicas 

como jurídicas, que realizam suas compras e os mais variados negócios pelos meios 

eletrônicos, esse novo meio de realização de negócios, que utiliza a internet, 
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recebeu a denominação mercadológica de comércio eletrônico, o que abrange a 

oferta, a demanda a contratação de bens, serviços e informações. 

No Brasil, somente em 1995 foi permitido o uso da internet para fins 

comerciais sendo que o comércio eletrônico se teve início em 1998; hoje em dia uma 

grande parcela da população tem acesso à Rede Mundial. 

Arnoldo Wald (2001) criou a expressão “nova economia’’, essa expressão 

afirma que a atual economia visa cortar custos e elevar os lucros empresariais, 

multiplicando a velocidade de comercialização dos produtos através da internet. 

Com a criação dessa rede mundial de computadores foi possível que a troca de 

informações ocorresse de forma globalizada e com mais celeridade, tendo dessa 

forma um grande número de pessoas conectadas. 

O uso da Internet para objetivos comerciais proporcionou o fim das distâncias 

e das fronteiras, minimização de barreiras alfandegárias e a abertura dos mercados, 

levando ao crescimento do comércio interno e internacional (PECK, 2002). 

O conceito de comércio eletrônico, para muitos autores, consiste na permuta 

de dados por meio de computadores e equipamentos eletrônicos sem que se recorra 

à produção de papel. Outros autores definem como a venda de produtos pelo uso da 

internet.  

Segundo Gilberto Marques Bruno, comércio eletrônico é: “uma modalidade de 

compra à distância, consistente na aquisição de bens e ou serviços, através de 

equipamentos eletrônicos de tratamento e armazenamento de dados, nos quais são 

transmitidas e recebidas informações”. 

Fábio Ulhoa Coelho (2010) afirma que comércio eletrônico consiste na venda 

de produtos, virtuais ou físicos, ou a prestação de serviços realizada no ambiente 

virtual. O autor afirma que tanto a oferta como a realização do contrato é formado 

pela transmissão e recepção eletrônica de dados, e pode ser através da internet ou 

fora dela. Ao afirmar que o comércio eletrônico pode se dar fora da internet, o autor 

coloca como exemplo do cliente que pode estabelecer uma conexão entre seu 

computador e computador do banco por meio telefônico, sem usar a internet. 

Cláudia Lima Marques (2009) pondera que comércio eletrônico seria o 

comércio clássico, feita por contratação à distância. Dessa forma alcança contratos 

realizados na internet, por telefones fixos bem como celulares, pela televisão, etc. 
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Conforme Rodney de Castro Peixoto existem definições diversas formuladas 

sob vários prismas. Comércio eletrônico é uma combinação de tecnologias, 

aplicações e procedimentos negociais que permitem a compra e venda online de 

bens e serviços entre governos, sociedades, corporações privadas e o público. 

Antes dos fenômenos da Internet, o meio mais utilizado era o EDI(Eletronic Data 

Interchangel) transferência eletrônica da dados. Conceito Econômico Comércio 

eletrônico é a realização de toda a cadeia de valor dos processos de negócios, 

realização esta efetuada no ambiente digital. Conceito Administrativo Comércio 

eletrônico é um termo genérico que descreve toda e qualquer transação comercial 

que se utiliza de um meio eletrônico para ser realizado. Com o uso de tecnologia se 

obtém a otimização do relacionamento da cadeia de suprimentos até o ponto de 

venda, bem como a melhora da comunicação entre a empresa e o cliente final. 

Conceito Jurídico - Comércio eletrônico é a atividade comercial explorada através de 

contrato de compra e venda com a particularidade de se este contrato celebrado em 

ambiente virtual, tendo por objeto a transmissão de bens físicos ou virtuais e 

também serviços de qualquer natureza. 

Seria o conjunto de operações de compra e venda de mercadorias ou 

prestações de serviços por meio eletrônico ou, em outras palavras, as transações 

com conteúdos econômicos realizados por intermédio de meios digitais. Nesta linha, 

o comércio eletrônico envolve a venda de bens tangíveis (comércio eletrônico 

impróprio ou indireto). Assim, são exemplos do primeiro tipo de operações: a venda 

de livros, brinquedos, CDs de música, equipamentos eletrônicos, entre outros. Já no 

segundo tipo de transações podemos ter a venda de softwares, músicas, utilidades. 

No primeiro caso, temos um desdobramento físico da operação, um bem corpóreo 

sairá do estabelecimento do vendedor e será entregue ao comprador. Já no 

segundo caso, a operação começa, desenvolve-se e termina nos meios eletrônicos, 

normalmente a internet  

Dessa, forma o comércio eletrônico pode ser definido como uma forma de 

compra à distância de bens e serviços, utilizando-se de meios eletrônicos de 

armazenamento de dados, no qual são transmitidas e recebidas informações sobre 

o que se está comprando. 
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Com essa evolução tecnológica e como consequência evolução nas formas 

de realizar negócios, surgem questionamentos e desafios à ciência jurídica sobre 

aplicação da lei consumerista brasileira nas relações jurídicas de consumo 

realizadas através de meios eletrônicos criados na sociedade moderna. A 

contratação eletrônica é a consequência de uma evolução do mercado de consumo, 

por meio do crescimento da internet como parte integrante do grande número de 

relações jurídicas que se constituem no Brasil e em todo o mundo. Assim com as 

novas tecnologias de informação as empresas criaram departamentos inteiros de 

marketing apenas para o desenvolvimento de propagandas que cada vez ficam mais 

agressivas, ressalta-se que, segundo Rizzatto Nunes (2010), o fundamento do 

direito de arrependimento concedido ao consumidor é pelo fato de ser o vulnerável 

quando exposto a técnicas comerciais agressivas que são capazes de restringir o 

senso para contratar, pois fora da loja física a ideia do produto sobre a qualidade e 

defeito é reduzida, gerando um desconhecimento sobre o produto. 

O consumidor usa a internet está sujeito à impulsividade que é um fator a se 

considerar no direito de arrependimento, esse fator pode surgir a uma vontade 

viciada pelo consumismo. A massificação dos meios agressivos e forma a persuadir 

o consumidor a comprar e contratar e produtos, tornou mais que necessário à 

existência de um direito de arrependimento. 

O estabelecimento virtual não possui as mesmas condições das lojas físicas 

sem aspecto de tangibilidade da compra. Assim o art.49 defende a tutela contra as 

práticas comerciais coercitivas, de formas desleais. 

É importante ressaltar o direito de arrependimento é de presunção jure et de 

jure, presume-se que o consumidor pode não ficar satisfeito em relação as 

características necessárias do produto ou serviço, não se admitindo prova em 

contrário. O direito de arrependimento tem como objetivo principal a proteção dos 

consumidores que realizam contratos de compra e venda de produtos fora do 

estabelecimento comercial. 

Conforme Garcia (2010), o alcance deste direito específico é conexa a 

presunção de que o consumidor sofre pressão por pare do fornecedor para adquirir 

seus produtos e serviços. Como é possível observar a norma comentada visa 

proteger o consumidor que se encontra desprevenido para realizar compra. Se trata 
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de uma garantia dada ao consumidor de que as relações de consumo sejam bem-

sucedidas, sendo protegido das compras impulsivas e de forte apelo publicitário. 

Nunes (2010) acrescenta que o fornecedor não pode negar informações 

imprescindíveis ao consumidor, visto que no CDC existe do dever de informação. O 

artigo 33 do CDC informa o seguinte 

 

 

Art. 33 – Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal deve 
constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em 
todos os impressos utilizados na transação comercial. 

 

 

O não cumprimento ao previsto no art. acima, ocorrerá à falta de dados do 

produto, e de acordo com Nunes (2010) surge em prol do consumidor o direito de 

usar do direito de arrependimento, para os consumidores que se liga a internet tem a 

sua disposição vários produtos e, em regra, não pode recebê-los antes de realizada 

a compra. No que se refere ao exercício do direito de arrependimento nas relações 

de consumo realizadas via internet, não existe qualquer questionamento a respeito 

sobre sua aplicabilidade, visto que a abertura comercial da rede mundial se deu em 

1995 e o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado em 1990. Não é 

justificável o afastamento da incidência do CDC, visto que é possível de acordo com 

a LINB o uso da analogia para resolver os casos surgidos com o avanço tecnológico. 

É necessário destacar, de acordo com Cavalieri Filho(2008), o caráter 

exemplificativo do artigo 49 do CDC quando, ao mencionar as opções de negócio 

realizados fora do estabelecimento comercial, utiliza a palavra “especialmente’’, 

permite uma interpretação extensiva do direito. 

Portanto, o contrato sendo celebrado a distância não havendo possibilidade 

ao consumidor para que tenha acesso físico ao serviço ou produto, aquele deve ser 

classificado como contrato realizado fora do estabelecimento comercial, aplicando-

se o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor. Antes 

as vendas e contratações fora do estabelecimento eram realizadas por meio de 

catálogos ou correspondências, com o avanço da tecnologia os meios passaram a 

ser: televisão, telefone, internet, e-mail e outros. 
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Para Marques (2009) o artigo 49 é abrangente e constitui uma norma de tipo 

aberto, que caberá ao juiz o preenchimento para estabelecer em que casos e quais 

tipos de modalidade de contratação devem ser considerados fora do 

estabelecimento. 

O direito de arrependimento expresso no artigo 49 CDC é uma norma geral, 

aberta, instituída em virtude da evolução tecnológica da sociedade de consumo para 

se adequar ao caso concreto. 

Concluindo é possível observar que as relações consumeristas realizadas na 

internet não são excluídas do direito de arrependimento previsto no CDC, pois essas 

relações são perfeitamente regidas pelas regras previstas no CDC. 
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5.CONCLUSÃO 

 

Na atualidade o País tem o melhor e mais avançado Código de Consumidor 

do mundo, onde protege o consumidor equiparando assim aos fornecedores, pode-

se se admitir que os legisladores que dissertaram a Lei 8078/90 fizeram um 

excelente trabalho. Provindo de uma ordem expressa na Constituição, o nosso CDC 

é visto como uma das leis mais democráticas editadas até hoje no País. As normas 

têm por finalidade tutelar o consumidor reequilibrando a situação em que se 

encontra no mercado de consumo e, por consequência, buscar uma realidade social 

mais justa. 

O artigo 49 do CDC, objetivo desse estudo com amplitude ao arrependimento 

presencial em compras realizadas nos estabelecimentos comerciais, foi elaborado 

de modo pertinente e atual, pois nos parece que os legisladores já previam que 

nosso dia a dia seria ainda mais corrido trazendo consequências as relações fora do 

estabelecimento comercial seriam cada vez mais frequentes, principalmente pelos 

meios eletrônicos, assim como as vendas também seriam mais agressivas. 

O Direito de Arrependimento não vem a garantir de forma alguma segurança 

entre as partes, pois o consumidor poderá se arrepender dentro do prazo legal e pôr 

fim ao contrato, sem ônus e dispensando justificativas, já que tal risco faz parte do 

negócio. Cabe aqui ressalvar nesta conclusão que devem ser utilizados os princípios 

jurídicos e os morais, principalmente os da boa-fé objetiva e lealdade nas relações 

jurídicas de consumo como complemento ao referido artigo, garantindo mais 

segurança e tornando as relações cada vez mais equiparadas. 

O comércio eletrônico nos últimos anos cresceu exponencialmente, pois a 

internet, apesar da desconfiança inicial, trouxe benefícios ao consumidor, como 

aumento da capacidade de escolha, pois se tem acesso a vários fornecedores em 

pouco tempo, comodidade, pelo fato de não precisar mais sair para realização de 

certas compras. 

No entanto, faz-se necessário observar a divulgação de bens e serviços 

através da internet tem manifestas vantagens para os fornecedores por seguir uma 

extrema valorização de sofisticadas técnicas de persuasão e publicidade, além de 

métodos agressivos e muitas vezes abusivas e atrativas para os consumidores que 
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podem e não sabem exatamente com quem estão contratando, tem apenas uma 

indicação de um endereço eletrônico, mas não tem a garantia sobre a idoneidade ou 

a real existência do fornecedor. Esta situação nem sempre será a mais favorável 

para o consumidor, que em comparação ao fornecedor, é considerado como parte 

contratual mais fraca. Para esta fragilidade contribuem vários fatores: por um lado, a 

proliferação da oferta embelezada por métodos publicitários que criam no 

consumidor a ilusão de necessidades e que, na realidade são fictícias, e que no 

momento de empolgação leva o consumidor a comprar e depois poderá vir se 

arrepender. Nesse cenário surge o Código de Defesa do Consumidor que visa 

proteger o consumidor, considerado o vulnerável da relação sujeito a propagandas 

agressivas e abusivas, com isso equilibrando a relação de consumo. 

Assim o CDC surge para equilibrar a relação entre consumidor e fornecedor 

bem como para solucionar questões como: o do prazo de reflexão, provenientes das 

relações de consumo realizadas via internet, devolução das quantias pagas. Dessa 

forma a aplicação de seus artigos ao comércio eletrônico está amparada pelos 

princípios da informação e da confiança.  

Uma vez preenchidas as duas condições: prazo de reflexão de sete dias e o 

contrato de consumo seja realizado fora do estabelecimento, o consumidor poderá 

arrepender-se do produto ou serviço que adquiriu e realizar a devolução deste, 

sendo reembolsado da quantia que eventualmente pagou. Enfim, quando se tratar 

de um contrato de consumo eletrônico, que consiste, como comprovado, numa 

relação de consumo ocorrida fora do estabelecimento comercial, aplica-se o direito 

de arrependimento, pois quando se compra pela Internet, não há meios de o 

adquirente avaliar o produto a fim de ter certeza daquilo que quer consumir, visto 

que o comprador internauta não se encontra na mesma situação daquele que se 

dirige ao estabelecimento físico.
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