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1. Resumo 

O direito de arrependimento, defendido no Código de Defesa do Consumidor, em 

seu artigo 49, consiste na possibilidade que é dada ao consumidor que vier a 

comprar algum produto estando fora do estabelecimento comercial, de se 

arrepender da compra realizada, sendo-lhe facultado a devolução do produto e a 

restituição do preço pago. 

Tal norma encontra seu fundamento de existência na necessidade em se tutelar 

o direito dos consumidores em expressar sua livre e incondicional vontade em 

adquirir um dado produto, protegendo-os, portanto, das massificadas e agressivas 

campanhas publicitárias que poderiam levá-lo a realizar uma compra apenas por 

impulso, sem, destarte, terem tido uma sensata reflexão sobre a real necessidade 

desta compra. 

Nesse sentido, a manutenção deste instituto legal faz-se de fundamental 

importância para se conferir uma maior segurança aos consumidores, que passam a 

ter o prazo de até 07 (sete) dias para poderem desistir da realização deste contrato, 

devolvendo o produto e retornando ao status quo ante. 

 

 

2. Introdução 

 

Hodiernamente, a tecnologia da informação faz-se essencial à grande maioria da 

população. O surgimento da rede mundial de computadores, à época da guerra fria, 

foi responsável pela revolução tecnológica a que estamos sujeitos diariamente.  

No ímpeto de aproveitar a comodidade de realizar compras no conforto de sua 

própria casa, eis que denota-se o expressivo crescimento do setor de comércio 

eletrônico brasileiro.  

Apenas no ano de 2013, o setor de e-commerce brasileiro foi responsável por um 

faturamento de 28 bilhões de reais, valor esse 24% maior ao registrado no ano de 

20121. 
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Com interesse nesse expressivo mercado, em plena ascensão, vemos o 

surgimento de diversas empresas colocando a disposição dos consumidores os 

mais diversos produtos e serviços, ofertados através de ambiente virtual, por 

telefone, pela televisão ou entre tantos outros meios que não permitem o contato 

direto do consumidor com o produto que pretende adquirir, antes da efetivação da 

compra. 

Nesse diapasão, eis que surgiu, visando à efetiva tutela do consumidor ante os 

possíveis abusos de fornecedores, o direito de arrependimento, salvaguardado pelo 

Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 49, o qual será alvo do presente 

estudo. 

 

3. Objetivos 

 

Estudar o direito de arrependimento dos consumidores no âmbito de contratos 

firmados através de ambiente eletrônico, compreender suas especificidades, 

identificar pressupostos e, por conseguinte, as consequências aplicáveis a cada um 

dos polos das relações estabelecidas, objetivando, ao término do projeto, um estudo 

legal, doutrinário e jurisprudencial sobre o tema em questão. 

 

 

4. Metodologia 

 

A metodologia a ser adotada no presente trabalho consistirá na pesquisa de 

legislação, doutrinas e jurisprudências sobre o tema em questão. 

 

 

5. Desenvolvimento 

 

O presente projeto será desenvolvido mediante a análise e estudo dos principais 

pontos suscetíveis de conflitos no âmbito do direito de arrependimento dos 

consumidores em relações oriundas de contratos de compra e venda, sem acesso 



direto do consumidor ao produto ou serviço que adquire, antes de aperfeiçoada a 

compra.  

 

 

6. Resultados Preliminares  

 

Denota-se de estudos preliminares sobre a questão que o direito de 

arrependimento demonstra-se de fundamental importância à segurança jurídica das 

relações de consumo aperfeiçoadas fora do estabelecimento comercial. 

A manutenção de tal garantia ao consumidor expressa o amadurecimento de 

nossa legislação consumerista, que demonstra-se atenta às novas realidades do 

mercado de consumo frente a sociedade da informação, tutelando, dessa forma, o 

interesse do consumidor final que, inevitavelmente, se encontrará em uma posição 

de desigualdade ao fornecedor.  
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