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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo verificar a aplicabilidade do direito de arrependimento, 

previsto no artigo 49 do código de defesa do consumidor, aos contratos de consumo 

realizados fora do estabelecimento comercial, em especial os realizados pela internet. Apesar 

do código de defesa do consumidor não tratar do caso, é garantido ao consumidor este direito 

quando a contratação seja feita pela internet. O presente trabalho apresenta uma breve 

evolução histórica do comercio, junto com a evolução dos direitos do consumidor até a 

criação da lei 8.078/90. O avanço tecnológico trazido pela internet atingido o meio jurídico de 

uma forma a legislação não conseguir acompanhar, tornando-se insuficiente em alguns 

aspectos, assim, a necessidade de sua atualização. Traz em seu contexto a importância dos 

princípios basilares do direito do consumidor os quais buscam o equilíbrio nas relações entre 

consumidor e fornecedor. 

 

Palavras chave: Direito de arrependimento, comercio eletrônico, prazo de reflexão. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to verify the applicability of the right of cancellation provided for in Article 

49 of the Consumer Code, the consumer contracts made off premises, especially those carried 

out by internet. Despite the consumer protection code does not deal with the case, it is 

guaranteed to consumers this right when hiring is done on the Internet. This paper presents a 

brief historical development of trade, along with the evolution of consumer rights until the 

creation of Law 8,078 / 90. Technological advances brought by the Internet reached the legal 

environment in a way that legislation can not keep up, becoming insufficient in some respects, 

thus the need of updating. It brings into context the importance of the basic principles of 

consumer law which seek balance in the relationship between consumer and supplier. 

 

Keywords: repentance law, e-commerce, reflection period. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O presente trabalho tem por finalidade analisar a aplicabilidade do direito de 

arrependimento, previsto no artigo 49 do código de defesa do consumidor, aos contratos 

realizados fora do estabelecimento comercial, em especial as compras realizadas pela internet. 

O primeiro capítulo busca rever a evolução histórica do comercio, onde surgiram as 

primeiras transações consumeristas até a evolução industrial e posteriormente a 

regulamentação destas relações entre fornecedor e consumidor. Sua previsão na constituição 

federal de 1988 e sua efetiva regulamentação com a lei n° 8.078 de 1990 que então busca um 

parâmetro de igualdade nas relações de consumo. 

Na sequencia, o trabalho nos faz alguns esclarecimentos quanto a fornecedor, 

consumidor e nos mostra em quais momentos podemos identifica-los em uma relação de 

consumo. 

O terceiro capítulo faz uma breve apresentação sobre os principais princípios aplicados 

no direito do consumidor e sua importância para as relações de consumo, mostra que o 

desenvolvimento da sociedade trouxe a necessidade de se criar garantias para o consumidor 

que, diante do poderio econômico do fornecedor, tornou-se vulnerável. 

Mais além trataremos das garantias legais previstas ao consumidor, mas 

especificamente o direito de arrependimento, tema principal deste trabalho, será abordado 

junto a este o seu prazo de reflexão, os custos, a extensão do prazo por parte do fornecedor, o 

comercio eletrônico e a importância de tal regulamento. 
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O número cada vez maior de usuários da internet chamou a atenção dos comerciantes 

que sempre estão à procura de novas possibilidades que aumentem as vendas e 

consequentemente, o lucro. Com isso começaram a comercializar bens e serviços pela rede 

mundial de computadores. 

O consumidor que descobriu as vantagens de comprar pela rede, sem a necessidade de 

sair de casa, ou de onde se encontrar, passou a fazer uso dessa nova forma de consumir e o 

fornecedor viu seu faturamento aumentar, superando em alguns casos as vendas no comércio 

tradicional. 

O número de consumidores, vendas e faturamento do comércio eletrônico apresentado 

na pesquisa, demonstra a relevância do assunto e, assim, a necessidade do direito regular os 

contratos realizados por esse meio. 

O capítulo ainda explica que, assim como todos os contratos de consumo, os realizados 

via internet, também, são disciplinados pelo Código de Defesa do Consumidor, mesmo não 

sendo tratados diretamente por tal diploma.  

A proteção dada ao consumidor quanto a pratica de compras fora dos estabelecimentos 

comerciais, devido a falta de legislação especifica, foge do equilíbrio no momento em que o 

consumidor adquire de forma consciente um produto ou serviço e posteriormente  resolve 

exercer o direito de arrependimento. 

Para melhor compreensão na sequencia poderemos visualizar o posicionamento do TJ-

PR em ocasiões de julgamento de matéria assunto principal do referido trabalho nos mostra o 

seu posicionamento quanto a este direito.  
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1. HISTORICO 

 

 

 

Direito do consumidor é um ramo um tanto novo do direito, principalmente no Direito 

brasileiro. Somente a partir da segunda guerra mundial, quando surge a sociedade de massa 

com contratos e produtos padronizados, é que se iniciou uma construção mais sólida no 

sentido de adequar as relações de consumo. Os consumidores passaram a ganhar proteção 

contra os abusos sofridos, tornando-se uma preocupação social, principalmente 

nos países da América e da Europa Ocidental que se destacaram por serem pioneiros na 

criação de Órgãos de defesa do consumidor. 

É possível verificar a existência a de regras entre consumidores e fornecedores de 

produtos e serviços em vários códigos, tratados e constituições bem antes da existência do 

direito do consumidor. Desde o antigo código de Hamurabi, já havia certas regras que, 

visavam proteger o consumidor. Exemplo disto a Lei N° 235 do Código de Hamurabi, o 

construtor de barcos estava obrigado a refazê-lo em caso de defeito estrutural, dentro do prazo 

de até um ano (PALMA, 2011). 

Os interesses dos consumidores já estavam resguardados na Mesopotâmia, na Índia, 

no século XIII A.C., o sagrado código de Manu previa multa e punição, além de 

ressarcimento dos danos àqueles que adulterassem gêneros ou entregassem coisa de espécie 

inferior àquela acertada, ou vendessem bens de igual natureza por preços diferentes (PALMA. 

2011). 

Hoje em dia existe o Direito do Consumidor, cujo objetivo é regulamentar as relações 

consumeristas, de forma a buscar e restabelecer o equilíbrio das partes abaladas pelo poder 

do mercado fornecedor, muitas vezes fruto do monopólio de mercado, ou até mesmo pela 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_guerra_mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa_Ocidental
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hamurabi
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIII_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Manu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bens
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pre%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
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displicência no tratamento dado às pessoas, constituindo um verdadeiro rolo compressor sobre 

as queixas e os direitos dos consumidores. 

 

 

1.1 EVOLUÇÃO HISTORICA DO COMERCIO 

 

 

Desde o período da antiguidade já se tem relatos da exploração comercial, os povos 

egípcios, os hebreus e principalmente os fenícios era grandes comerciantes de especiarias, 

como cereais, marfim, perfumes, joias, metais e outros (NORAT, 2011). 

A antiguidade teve como marco no comercio o povo fenício, ancestrais dos libaneses, 

dedicados ao ponto de fazer dos seus territórios um dos maiores e prósperos do oriente 

(ALEJARRA, 2013). 

O ilustre professor RODRIGO FREITAS PALMA (2011, p.46) demonstra a pujança 

comercial dos fenícios nos séculos X e IX a.C.: 

 

[...] a Fenícia vivia em absoluto estado de esplendor graças ao intenso 

comércio e à dedicação às navegações marítimas, que legaram à sua gente 

uma sólida reputação nesse campo. Com muita habilidade e coragem ímpar, 

os fenícios ousaram singrar os oceanos a bordo de embarcações bem 

construídas. Fundaram colônias no Norte da África, dentre as quais Cartago 

se evidencia [...] 

 

O comercio estava profundamente entranhada na cultura dos povos, entretanto em 

virtude da decadência do império romano, a população migra para o campo no intuito de fugir 

da crise, e se torna totalmente campista, consumindo somente oque ali é produzido, mantendo 

uma estrutura autossuficiência (NORAT, 2011). 

Com a queda do império romano surge um novo tipo de organização da sociedade, o 

feudalismo, que dura até a baixa idade media quando por força da necessidade de uma 

estrutura melhor de comercio surge então a burguesia, uma economia comercial que trouxe 

com ela novamente o uso da moeda nas transações financeiras, já usada pelo povo Lídio no 

século VII a.C (NORAT, 2011). 
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Com a implantação da economia comercial, o uso da moeda, o desenvolvimento do 

comercio foi tão intenso que logo surgiu um novo e forte grupo de comerciantes, que visava à 

expansão do mercado. Essas mudanças já apontavam para o inicio do capitalismo (NORAT, 

2011). 

A ascensão do comercio atraiu a população rural para as cidades, fato este que 

alavancou o consumo de produtos essenciais fazendo com que o lucro dos senhores feudais 

aumentasse obrigando-os a buscar uma forma de produção que suprisse a demanda, iniciando-

se aqui a produção em serie, produção em larga escala de produtos que, agora, eram iguais 

para todos (NORAT, 2011). 

A produção não era mais como no período feudal onde o produto e o contrato eram feito 

de forma exclusiva. Sobre o assunto Leonardo Roscoe Bessa e Walter José Faiad de Moura 

(2014, p. 77) explica que:  

 

Antes, as relações entre comerciantes e seus compradores eram pessoais e 

estes últimos detinham maior poder de decisão quanto à escolha, forma de 

pagamento, técnica adotada para a feitura do bem, correta identificação do 

comerciante e seu domicílio, fatores que lhes permitiam exercer não apenas 

uma negociação segura, mas também confiável. 

 

 Neste modelo de produção, sociedade capitalista de produção, era preciso um 

planejamento estratégico por parte do produtor, do prestador de serviço etc. Acompanhado 

deste planejamento unilateral de produção vieram também um novo modelo de contrato 

(NUNES, 2015). 

Conforme os pensamentos do ilustre professor Rizzatto Nunes (2015, p. 42) 

 

Não tinha sentido fazer um automóvel, reproduzi-lo vinte mil vezes, e depois 

fazer vinte mil contratos diferentes para vinte mil compradores. Na verdade 

quem faz um produto e o reproduz vinte mil vezes também faz um único 

contrato e o reproduz vinte mil vezes. Ou no exemplo das instituições 

financeiras, milhões de vezes. 

 

Da mesma forma que a fabricação passou a ser de forma única a todos, os contratos 

também se padronizaram, as empresas passaram a produzir um único contrato para todos os 
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seus produtos, na forma que o consumidor ao adquirir um produto adquire também um 

contrato de adesão (NORAT, 2011). 

Devido a este novo modelo de negocio que agora impõe ao consumidor de forma 

arbitraria as condições, se fez necessária à criação de normas que regulamentasse as relações 

de compra e venda, de forma a evitar que fornecedores de produtos e serviços cometam 

abusos durante o processo de comercialização uma vez que o consumidor é a parte vulnerável 

no negocio (NORAT, 2011). 

 

 

1.2 SURGIMENTO DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO BRASIL 

 

 

No Brasil a preocupação com as relações de consumo surgiram na década de 40 e 60, 

quando pela primeira vez foram criadas leis regulamentadoras do assunto, a primeira 

manifestação que se teve noticia é o decreto 22. 626 de sete de abril de 1933, editada com o 

intuito de reprimir a usura (ALMEIDA, 2003). 

Em 1990 com a criação d lei 8.078/90 a relação entre fornecedores de bens serviços e 

consumidores ganhou novos rumos, e principalmente, os deixou claro seus direitos e deveres. 

Há de se observar que a proteção ao consumidor nas relações com fornecedor não são 

novas, em torno de 1.700 a. C., com a maior razão nos textos do código de Hamurabi já se 

percebia a preocupação em garantir-se a proteção ao consumidor no que se tratada de 

segurança, saúde e qualidade dos serviços prestados (PALMA, 2011). 

No nosso país somente depois do regime militar, coma promulgação da Constituição 

Federal de 1988, que se trouxeram de forma objetiva o tão esperado pela sociedade, que neste 

contexto fez surgir o código de defesa do consumidor, lei 8.078 de 1990. 

Anteriores ao advento da constituição de 1988 existiam leis esparsas, a exemplo do 

decreto-lei 869 de 1938, o qual trata de crimes contra a economia popular, e do decreto-lei 
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22.626 de 1943 – Lei de Usura o qual muitos atribuem a característica de inauguração do 

direito consumerista brasileiro. 

 

 

1.3 CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 

Desde o inicio das atividades comerciais já se ouvia falar em normas que 

regulamentavam as relações de consumo, mas somente com a entrada em vigor da CF/88 que 

a proteção devida ao consumidor foi prevista. Sua origem remonta à Constituição Federal do 

Brasil/1988, a qual estabeleceu definitivamente a defesa do consumidor como direito e 

garantia fundamental do cidadão (arts. 5º, XXXII). 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes:  

(...) 

 XXXII — o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. 

 

Como se não bastasse a previsão em seu artigo. 5, XXXII, o legislador cuidou-se em 

prever a proteção ao consumidor outra vez, agora no artigo 170, V. 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

(...) 

V - defesa do consumidor; 
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O fato da proteção ao direito do consumidor estar inserido na constituição federal vai de 

encontro com a função do estado de  intervir nos casos de desigualdade social, os quais os 

meios de mecanismos políticos e econômicos não seriam suficientes (EFING, 2004). 

O código de defesa do consumidor foi fruto de uma determinação constitucional que 

buscou preencher uma lacuna existente na legislação, determinação esta expressa  artigo 48 da 

ADCT da nova constituição. 

 

ADCT: “Art. 48. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da 

promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor”. 

 

Sobre o assunto Claudia Lima Marques citado por Fabricio Bolzan de Almeida (2013, 

p. 50) leciona que o fato de constitucionalizar um direito privado é de extrema importância 

para a proteção a consumidor: 

 

Certos estão aqueles que consideram a Constituição Federal de 1988 como o 

centro irradiador e o marco de reconstrução de um direito privado brasileiro 

mais social e preocupado com os vulneráveis de nossa sociedade, um direito 

privado solidário. Em outras palavras, a Constituição seria a garantia (de 

existência e de proibição de retrocesso) e o limite (limite-guia elimite-

função) de um direito privado construído sob seu sistema de valores e 

incluindo a defesa do consumidor como princípio geral. 

 

Como na relação de consumo  o consumidor sempre é parte vulnerável e do outro lado 

o fornecedor detentor do monopólio, nada mais justo do que alçar o direito do consumidor ao 

patamar de direito fundamental (ALMEIDA 2013). 
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2. CONCEITO DE  FORNECEDOR, CONSUMIDOR E A RELAÇÃO DE 

CONSUMO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

BRASILEIRO. 

 

 

 

2.1 CONCEITO DE FORNECEDOR 

 

 

O conceito de fornecedor esta definida no caput do art. 3° do código de defesa do 

consumidor: 

 

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. 

 

Conforme observado é um conceito bem amplo que busca englobar todos os ramos de 

atividade econômica. É possível observar que o legislador busca evitar termos específicos 

como comerciante, banqueiro, empresário entre outros evitando que seja interpretado de 

forma taxativa e assim ao contemplasse qualquer relação jurídica relevante. 

Sobre o assunto o doutrinador Rizzato Nunes (2015, p. 132) nos explica que: 
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Não há exclusão nenhuma do tipo de pessoa jurídica, já que o CDC é 

genérico e tente atingir todo e qualquer modelo. São fornecedores as pessoas 

jurídicas publicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, com sede ou não no 

país, as sociedades anônimas, as por cotas de responsabilidade limitada, as 

sociedades civis, com ou sem fins lucrativos, as fundações, as sociedades de 

economia mista, as empresas publicas, as autarquias, os órgãos da 

administração direta etc. 

 

Neste sentido leciona Bruno Miragem que (2014, p. 164): 

 

Da mesma forma, com relação ao efeito dinâmico da definição, o CDC 

buscou relacionar ampla gama de ações, com relação ao fornecimento de 

produtos e a prestação de serviços. Neste sentido, é correto afirmar que são 

fornecedores para os efeitos do CDC, todos os membros da cadeia de 

fornecimento e que será relevante ao definir-se a extensão de seus deveres 

jurídicos, sobre tudo em matéria de responsabilidade civil” 

 

Quanto ao fornecedor é importante ressaltar que o critério caracterizador é desenvolver 

atividade tipicamente profissional, como a comercialização, produção, a importação , 

importante também à necessidade de certa habitualidade. Essas características são importantes 

para afastar a aplicação de normas do CDC de todos os contratos firmados entre 

consumidores, não profissionais, que são relações puramente civis, reguladas pela aplicação 

do código civil de 2002 (MARQUES, 2013).  

 

 

2.2 CONCEITO DE CONSUMIDOR 

 

 

Diferente de fornecedor, o CDC resolveu definir consumidor atribuiu em seu texto um 

conceito bem claro e de fácil aplicação, geralmente papel este atribuído a doutrina, ou 

jurisprudência, especialmente porque tal fato pode limitar o sentido do termo, seu art. 2° versa 

o seguinte: 
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Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda 

que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

 

Já de início com uma breve leitura identifica-se que consumidor é a pessoa física, a 

pessoa natural e também a pessoa jurídica. Com relação à pessoa jurídica, como a norma não 

faz distinção, trata-se de qualquer pessoa jurídica. 

Porem o citado artigo utiliza-se do verbo “adquirir” que deve ser interpretado no sentido 

de obter, podendo ser a titulo oneroso ou gratuito. Desta forma a norma definiu como 

consumidor não somente quem adquire o produto mais também aquele que utiliza ou o 

consome. O prof. Rizzato Nunnes (2015, p. 120) em seu texto explica que “se uma pessoa 

compra cerveja para oferecer aos amigos numa festa, todos aqueles que tomarem serão 

considerados consumidores”. 

O referido artigo em sua parte final fecha o conceito de forma especifica utilizando-se 

do termo “destinatário final” buscando enquadrar na proteção da lei 8.078/90 somente os reais 

consumidores, a parte hipossuficiente, quem de fato utiliza o produto a qual ele foi destinado. 

Segundo os ensinamentos do Professor Jose Geraldo Brito Filomeno, citado por 

Fabricio Bolzan de Almeida (2013, p. 91): 

 

O conceito de consumidor adotado pelo Código foi exclusivamente de 

caráter econômico, ou seja, levando-se em consideração tão somente o 

personagem que no mercado de consumo adquire bens ou então contrata a 

prestação de serviços, como destinatário final, pressupondo-se que assim age 

com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não para o 

desenvolvimento de uma outra atividade negocial. 

 

Neste mesmo sentido Bruno Miragem (2014, p. 145) leciona que: 

 

Destinatário final admite distintas interpretações. Por eles podemos 

identificar em um primeiro momento aquela que implica utilização do bem, 

mediante sua destruição, aproximando-se do conceito de bens consumíveis, 

presente no direito civil. Por outro lado por destinatário final se pode 

identificar como sendo o destinatário fático, ou seja, aquele que ao realizar o 

ato de consumo (adquirir ou utilizar) retira o produto ou serviço do mercado 

de consumo 
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De qualquer forma antes de buscarmos a delimitação do conceito de consumidor, que 

esta basicamente exposto no artigo 2°, caput e seu paragrafo único, cabe ressaltar que o 

mesmo é completado por outros dois artigos. São eles os art. 17, que equipara a consumidor 

todo aquele que sofrer danos causados por defeitos decorrente de projetos, fabricação, 

construção, montagem e etc.; bem como por informações insuficientes sobre sua utilização e 

risco, e o art. 29 que elenca como consumidor que sofrer qualquer tipo de dano devido a 

publicidades e praticas abusiva. 

 

 

2.3 RELAÇAO DE CONSUMO 

 

 

Desde os primórdios a de se falar no comercio como uma das principais atividades 

desenvolvidas pelo homem. As relações de consumo surgiram das transações comerciais e 

foram se aprimorando de acordo com o progresso do comercio ate atingiram a forma atual, 

sendo então regulamentadas no Brasil no ano 1990 pela lei 8.078. 

Segundo Orlando Gomes (1999, p. 81-85) a relação jurídica pode ser encarada em dois 

aspectos: 

 

No primeiro, o vínculo entre dois ou mais sujeitos de direito que obriga um 

deles, ou dois, a ter certo comportamento, ou, simplesmente, o poder direto 

de uma pessoa sobre determinada coisa. No segundo, é o quadro no qual se 

reúnem todos os efeitos atribuídos por lei a esse vínculo ou a esse poder. Ou 

seja, é o conjunto dos efeitos jurídicos que nascem de sua constituição, 

consistentes em direitos e deveres, com estes, entretanto, não se 

confundindo; [...] a relação jurídica tem como pressuposto um fato que 

adquire significação jurídica se a lei tem como idôneo à produção de 

determinados efeitos, estatuídos ou tutelados. Assim todo evento, já um 

acontecimento natural, já ação humana, converte-se em fato jurídico, se em 

condições de exercer essa função. 
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O Código de Defesa do Consumidor regula todas as relações jurídicas de consumo e 

Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2015, p. 168) estabelece que a relação jurídica possa ser 

considerada como de consumo “sempre que se puder identificar num dos polos da relação o 

consumidor, no outro, o fornecedor, ambos transacionando produtos e serviços.” 

Importante notar que a opção adotada pelo legislador foi no sentido de não definir 

relação jurídica de consumo no Código de Defesa do Consumidor, mas de conceituar os 

elementos dessa relação, ou seja, trouxe apenas as definições de consumidor e de fornecedor, 

assim como de produto e de serviço. 

Rizzatto Nunes (2015) nos explica que a relação de consumo protegida pelo código de 

defesa do consumidor será sempre que houver como destinatário final o consumidor, aquele 

que retirar da cadeia de produção, e utilizar na cadeia de consumo esse produto, ou seja, em 

outras palavras, consumir esse produto. 

Portanto, para caracterizar-se precisamente a existência de uma relação de consumo, é 

fundamental a apresentação de dois conceitos, quais sejam: Consumidor e Fornecedor.  

Á luz do artigo 2º da Lei n.º 8078/90, Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final; ao passo que no parágrafo 

único do artigo 2º, bem como nos artigos 17 e 29 trazem-se algumas equiparações à condição 

de consumidor. 

O outro sujeito da Relação de Consumo é o Fornecedor, o qual, segundo o artigo 3º do 

CDC, é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 

os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 

produtos ou prestação de serviços.  

Em suma, é Fornecedor a outra figura que completa o outro polo da Relação de 

Consumo, responsável pela colocação de produtos e serviços à disposição do Consumidor. 

Diante desses conceitos utilizados pelo CDC é imprescindível que se tenha como partes 

na relação de consumo as figuras do consumidor e do fornecedor em polos diferentes. Se 

identificadas as partes essenciais a uma relação de consumo em polos opostos, e verificada 

uma relação jurídica entre as partes, estará assim configurada uma relação de consumo 

(LIRA, 2009). 
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3. PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO AO 

CONSUMIDOR 

 

 

 

Conhecidos como a viga mestra do direito os princípios são de extrema importância 

para o direito do consumidor, através destes é que se constrói o sistema jurídico. 

Nos dizeres de Carlos Maximiliano citado por Rizzatto Nunes (2015, p. 47) os 

princípios gerais do direito se definem da seguinte maneira: 

 

Todo conjunto harmônico de regras positivas é apenas o resumo, a síntese, o 

“substratun” de um complexo de altos ditames, o índice materializado de um 

sistema orgânico, a concretização de uma doutrina, series de postulados que 

enfeixam princípios superiores. Constituem estes as “diretivas”, ideias de 

hermeneuta, os pressupostos cientifico da ordem jurídica. 

 

Para Celso Antônio Bandeira de Melo citado por Fabricio Bolzan de Almeida (2013, p. 

284), desde o ano de 1971, principio é: 

 

é, pois, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 

alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, 

compondo-lhes o espírito e servindo de critério para exata compreensão e 

inteligência delas, exatamente porque define a lógica e a racionalidade do 

sistema normativo, conferindo-lhe a tônica que lhe dá sentido harmônico 
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Assim sendo percebesse que os princípios são de uma importância incontestável no 

direito, pois os mesmos dão condições às interpretações jurídicas em geral, desta forma 

ocupam posição em destaque no ordenamento jurídico exercendo o papel harmonizam-te das 

normas (NUNES, 2015). 

 

 

3.1 PRINCIPIO DA VULNERABILIDADE  

 

 

O artigo 4°, inciso I do código de defesa do consumidor identificou como o primeiro 

principio da politica Nacional das Relações de Consumo o da Vulnerabilidade, que expressa o 

reconhecimento do consumidor como a parte mais fraca na relação de consumo.  

Ha de se reconhecer que a vulnerabilidade é mais um estado da pessoa, um sinal de 

risco inerente nos interesses identificados no mercado, é uma situação que fragiliza o sujeito, 

desiquilibrando a relação (MARQUES, 2013). 

Conforme constatado que a relação de consumo é extremamente desigual, necessário foi 

buscar instrumento jurídico que equilibrasse essa relação entre consumidor e fornecedor, 

sendo assim a presunção de vulnerabilidade um principio norteador da igualdade entre 

sujeitos na relação de consumo (ALMEIDA, 2013). 

Jorge Miranda citado por Fabricio Bolzan de Almeida (2013, P. 289) tenta justificar a 

existência do principio da vulnerabilidade da seguinte maneira: 

 

Os direitos são os mesmos para todos; mas, como nem todos se acham em 

igualdade de condições para os exercer, é preciso que estas condições sejam 

criadas ou recriadas através da transformação da vida e das estruturas dentro 

das quais as pessoas se movem (...) mesmo quando a igualdade social se 

traduz na concessão de certos direitos ou até certas vantagens 

especificamente a determinadas pessoas — as que se encontram em situações 

de inferioridade, de carência, de menor proteção — a diferenciação ou a 

discriminação (positiva) tem em vista alcançar a igualdade e tais direitos ou 

vantagens configuram-se como instrumentais no rumo para esses fins. 
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Diante deste princípio podemos identifica-lo como uma norma estruturante, que ira dar 

base e fundamento a todos os demais direitos ao consumidor-vulnerável e obrigações aos 

fornecedores. Pois devido à fragilidade do consumidor, necessita ele de tratamento 

diferenciado para que possa relacionar-se com um mínimo de independência e dignidade, de 

fato, não somente perante a lei, no mercado de consumo (ALMEIDA 2013). 

 

 

3.2 PRINCIPIO DA NTERVENÇÃO ESTATAL 

 

 

O princípio da intervenção estatal está previsto nos artigos 5º, XXXII, e 170, ambos da 

Constituição Federal, que determina que o Estado tenha o dever de promover a defesa do 

consumidor, e no artigo 4º, II, CDC. Concluiu-se, na oportunidade, que o Estado precisaria 

intervir no mercado consumidor com o objetivo de proteger a parte mais vulnerável da 

respectiva relação jurídica. 

Neste sentido Bruno Miragem citado por Fabricio Bolzan de Almeida leciona que: 

 

Princípio da intervenção do Estado resulta do reconhecimento da 

necessidade da atuação do Estado na defesa do consumidor. A Constituição 

brasileira, ao consagrar o direito do consumidor como direito fundamental, o 

faz impondo ao Estado o dever de defesa deste direito. 

 

A atuação do estado é imprescindível para que haja um equilíbrio nas relações entre 

consumidor e fornecedor, com a finalidade de proteger a parte mais fraca, tanto por meios 

legislativos quanto administrativos, garantindo o respeito aos interesses deste (MORAES, 

2009).  

Preocupado com a proteção ao consumidor o legislador trouxe expresso no artigo 4° 

alíneas do código de defesa do consumidor as forma no qual o estado devera intervir nas 

relações de consumo, podendo ser através de controles administrativos, a exemplo disto os 

PROCONS, de forma representativa através de associações como o IDEC, ADECON e 
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BRASILCON, também com a presença do estado no mercado de consumo agindo na 

fiscalização através de órgãos como a ANATEL, ANEEL entre outros e a forma de 

intervenção Estatal direta pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho através de órgãos como INMETRO, 

SINMETRO e CONMETRO. 

 

 

3.3 PRINCIPIO DA HARMONIA 

 

 

Dispõe o artigo 4° inciso III do código de defesa do consumidor sobre o principio da 

harmonia, dispõe esse sobre a harmonização dos interesses dos participantes das relações de 

consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 

desenvolvimento econômico e tecnológico de modo a viabilizar os princípios nos quais se 

funda a ordem econômica, buscando sempre prevalecer a boa-fé e o equilíbrio nas relações 

entre consumidores e fornecedores (ALMEIDA, 2013). 

O principio da harmonia apresenta dois objetivos a ser alcançado, primeiramente a 

igualdade entre os participantes da relação de consumo de forma  a equilibra-la e segundo a 

compatibilização entre a proteção ao consumidor e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico.  

Na visão de José Geraldo Brito Filomeno citado por Fabricio Bolzan de Almeida (2013 

p. 310-311), a referida harmonização tem como caminhos três grandes instrumentos: 

 

a)Os chamados SAC’s ( Serviços de Atendimento ao Consumidor) se 

revestem de vital importância para a boa imagem das empresas, além da 

fidelização de seus consumidores. Como se sabe, a relação consumidor-

fornecedor não termina com a entrega do produto comprado ou execução do 

serviço contratado. Esse relacionamento continua na fase pós-venda ou pós-

contratação, sobretudo quando se trata de vícios ou defeitos presentes nos 

produtos e serviços. b)  A ‘convenção coletiva de consumo’: assim definidos 

os pactos estabelecidos entre as ‘entidades civis de consumidores’ e as ‘

associações de fornecedores ou sindicatos de categoria econômica’de 

molde a regularem relações de consumo que tenham por objeto estabelecer 
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condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à garantia e 

características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição 

de conflito de consumo (art. 107 do Código do Consumidor).  c) Práticas 

efetivas de recall, ou seja, a convocação dos consumidores, geralmente de 

máquinas e veículos, para o reparo de algum vício ou defeito. Impende 

salientar, nesse aspecto, que referida prática, antes do advento do Código de 

Defesa do Consumidor, uma mera praxe ou liberalidade do fabricante, é 

expressamente prevista pelo art. 10 e parágrafos da Lei n. 8.078/90. Além do 

mais, prevê seu art. 64 como crime contra as relações de consumo o fato de 

omitir-se o fornecedor quanto à obrigação não apenas de comunicar o defeito 

às autoridades competentes, bem como aos consumidores. 

 

Um dos mais importantes princípios do código do consumidor, o principio da harmonia 

é auxiliado de outros dois princípios, sendo estes o principio da boa-fé objetiva e o principio 

do equilíbrio. 

 

 

3.4 PRINCIPIO DA BOA-FÉ 

 

 

O principio da boa-fé é um dos princípios máximos do direito do consumidor, ele 

representa no plano infraconstitucional tudo aquilo que o principio da dignidade da pessoa 

humano representa pra a ordem constitucional. O inciso III do artigo 4° do código de defesa 

do consumidor trata deste principio de forma indireta, não expressa, mas vale lembrar que na 

lei 8078/90 a boa-fé é prevista na forma objetiva. 

Quando se entra no tema boa-fé haverá de ser questionado se estamos falando de boa-fé 

subjetiva ou objetiva, onde a primeira esta voltada para questões internas, psicológicas do 

sujeito de direito e a outra busca analisar a relação no plano dos fatos, de forma objetiva para 

concluir se os sujeitos da relação atuaram ou não com boa-fé.   

Este também é o pensamento de alguns doutrinadores, entre eles destacamos o professor 

Rizzatto Nunes (2009, p 132) no qual leciona a respeito da boa-fé objetiva: 
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A boa-fé objetiva, que é a que está presente no CDC, pode ser definida, 

grosso modo, como sendo uma regra de conduta, isto é, o dever das partes de 

agir conforme certos parâmetros de honestidade e lealdade, a fim de se 

estabelecer o equilíbrio nas relações de consumo. 

 

Sobre a boa-fé subjetiva Bruno Miragem citado por Fabricio Bolzan de Almeida (2013, 

p. 312) leciona que: 

 

A boa-fé subjetiva não se trata de princípio jurídico, mas tão somente de um 

estado psicológico que se reconhece à pessoa e que constitui requisito 

presente no suporte fático presente em certas normas jurídicas, para 

produção de efeitos jurídicos. A boa-fé subjetiva, neste sentido, diz respeito, 

invariavelmente, à ausência de conhecimento sobre determinado fato, ou 

simplesmente a falta da intenção de prejudicar outrem (assim, por exemplo, 

quando se diga que determinada pessoa agiu de boa-fé). 

 

 

 

3.5 PRINCIPIO DA VINCULAÇÃO 

 

 

A oferta é de extrema importância para o direito, pois afeta diretamente o consumidor, 

sujeito vulnerável na relação de consumo, age diretamente na decisão do consumidor na hora 

de contratar, pois isso deve ser fiscalizada (BENJAMIN, 2007, p. 271). 

Este principio regula toda forma de oferta e publicidade, garante ao consumidor a 

proteção a ofertas enganosas, protege este da indução ao erro, pratica muito comum no 

comercio.  

Sua legalidade esta prevista no artigo 30 do código de defesa do consumidor o qual 

aduz o seguinte: 

 

Art. 30.  Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 
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serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular 

ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 

 

A oferta deve conter todas as informações necessárias para que o consumidor tenha 

segurança no momento de celebrar o contrato, pois informação adequada e clara sobre os 

produtos e serviços é direito básico do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor traz 

expressamente o que a oferta deve conter: 

 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa 

sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 

garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre 

os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

 

A oferta obriga o fornecedor, além de condicionar a formação do contrato, que deve 

seguir exatamente o que foi proposto pelo anunciante, principalmente quando o texto do 

contrato for contrário, com intenção de afastar o caráter vinculante (BENJAMIN, 2007, P. 

269). 

Desta forma uma vez anunciada a oferta o fornecedor deve assegurar as condições 

estabelecidas, devendo atender os consumidores no limite estabelecido, não podendo alterar 

de forma unilateral, pois detém efeitos vinculantes. Assim sendo qualquer publicidade 

veiculado com informações sobre compra e venda será considerada uma oferta vinculante 

(MARQUES, 2006 P. 724). 

Quando se trata de publicidade na internet o efeito vinculante se torna mais importante. 

Pois uma vez feita uma oferta em um site, não se sabe a quantidade de pessoas que podem 

alcançar, qualquer pessoa que acesse o site pode se deparar com ela. O fornecedor não pode 

determinar o numero de pessoas atingidas e mesmo assim devera cumprir na forma que foi 

ofertado. 
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4. DIREITO DE ARREPENDIMENTO 

 

 

 

4.1 CONCEITO 

 

 

Entendesse por arrependimento a mudança de opinião, a desistência, a manifestação de 

vontade pela qual a parte desiste de uma promessa. Essa mesma ideia transportasse para o 

direito consumerista, eis que da a possibilidade de se arrepender nas relações de consumo 

(NERY JUNIOR, 2007, p. 560). 

Claudia Lima Marques (2002, p.600) conceitua direito de arrependimento como “prazo 

de reflexão obrigatório”. Qualificasse assim tal direito com a existência de um prazo de 

reflexão legal que assegura ao consumidor a realização de compras sem preocupações.   

No direito brasileiro, o direito de arrependimento está previsto no artigo 49 do código 

de defesa consumidor (lei n° 8078/90). 

O código de defesa do consumidor prevê o direito ao consumidor de desistir do contrato 

nos casos em que esta contratação tenha sido feito fora do estabelecimento comercial, 

garantindo-lhe a este um prazo de sete dias após o recebimento do produto ou a assinatura do 

contrato. Caso se arrependa, o consumidor terá direito ao recebimento imediato da quantia 

paga, corrigida monetariamente. 
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Neste sentido o artigo 49 do código de defesa versa o seguinte: 

 

Art. 49 . O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 (sete) dias a 

contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, 

sempre que a contratação de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio". 

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. 

  

Assim também Leonardo de Medeiros Garcia diz (2016, p.361): 

 

Quando o contrato de consumo for concluído fora do estabelecimento 

comercial, o consumidor tem o direito de desistir do negocio em sete dias, a 

contar do recebimento do produto ou do serviço ou, então, da assinatura do 

contrato. Trata-se de um prazo de reflexão obrigatório, instituído pela lei, de 

modo a assegurar que o consumidor posa realizar uma compra consciente, 

equilibrando as relações de consumo. 

 

Quanto ao prazo Leonardo de Medeiros Garcia (2016, p. 362) nos explica que: 

 

No entanto, a melhor interpretação e no sentido de que a contagem do prazo 

de sete dias se inicie quando a assinatura do contrato coincidir com o 

recebimento do produto ou do serviço for posterior a conclusão do contrato, 

a contagem do prazo deverá se iniciar na data do efetivo recebimento da 

mercadoria ou do serviço, pois somente nesse momento é que o consumidor 

terá condições se verificar se o produto ou serviço atende a suas 

expectativas. 

 

Neste novo modelo de aquisição de produtos ou serviços o consumidor tem menos 

tempo para avaliar a real necessidade e as vantagens em contratar e por isso ele estaria em um 

grau maior de vulnerabilidade. Apesar das inúmeras publicidades que atrai o consumidor a 

adquirir produtos ou serviços, pressupõe que quando o consumidor vai ate o estabelecimento 

comercial, a iniciativa partiu dele e nos casos de venda fora do estabelecimento é o fornecedor 

que procura o consumidor, podendo assim ocorrer compras por impulso sem o devido exame 

do produto (NUNES, 2010, p. 644). 

Sobre o assunto, Claudia Lima Marques diz (2006, p. 836): 
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[...] o consumidor perturbado em sua casa ou no local de trabalho não tem o 

necessário tempo para refletir sobre se deseja realmente se obrigar, se as 

condições oferecidas lhe são realmente favoráveis; não tem o consumidor a 

chance de comparar o produto e a oferta com outra do mercado, nem 

examinar com cuidado o bem que está adquirindo. O consumidor recebe do 

vendedor, ou da correspondência circular enviada, no mais das vezes, 

informações incompletas, principalmente sobre o preço da mercadoria [...]. 

Por fim, se o produto adquirido apresenta algum defeito ou vício de 

qualidade, não possui o consumidor a possibilidade de reclamar, pois o 

vendedor não retornará e a fábrica se localiza em outro Estado da Federação, 

o que desestimula a reclamação. 

 

A pratica de venda a domicilio é tão prejudicial ao consumidor que segundo Carlos 

Alberto Bittar (2003, p. 53) é denominado de “vendas agressivas”, em observância a esta 

pratica, o direito de arrependimento é uma forma de diminuir o prejuízo que o consumidor 

poderá sofrer quando da contratação realizada por insistência do vendedor que bate a sua 

porta. 

Não cabe ao consumidor justificar o motivo de tal arrependimento, basta manifestar-se 

de forma objetiva dentro do prazo estabelecido na lei (NUNES, 2009, p.645). 

Com o mesmo entendimento, Nelson Nery Junior (2007, p. 560) diz que: 

 

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

justificativa do por que 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”. 

 

Cabe ressaltar que para exercitar o direito de arrependimento é importante que o 

produto a ser devolvido possa novamente ser utilizado pelo fornecedor em futura transação. 

Sobre o assunto Claudia Lima Marque citado por Leonardo Medeiros Garcia (2016, 

p.362) no explica que: 

 

Imaginem a hipótese da compra de um tênis ou sapato pela internet. Se o 

consumidor resolver utilizar o produto durante o dia de trabalho, por 

exemplo, não poderá devolvê-lo, uma vez que impossibilitará o fornecedor 

de vendê-lo para outro consumidor. 
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Importante destacar que qualquer cláusula contratual que vede o exercício do direito de 

arrependimento do consumidor será considerada abusiva e, portanto,  nula, nos termos do inc. 

II do § 1º, combinado com o inc. IV, bem como pelo inc. XV todos do art. 51 do Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

 

4.2 PRAZO DE REFLEXAO OU ARREPENDIMENTO  

 

 

No Brasil o direito de arrependimento esta condicionado a alguns requisitos impostos 

pela lei, um dos requisitos é a manifestação do arrependimento realizada no prazo de sete 

dias. 

O artigo 49, no início de sua redação, esta disposto que “o consumidor pode desistir do 

contrato no prazo de 7 dias”. O referido artigo dispõe sobre o prazo de “reflexão”, tratado 

assim pela doutrina devido ao arrependimento não depender de qualquer justificativa por 

parte do consumidor ou vicio do produto ou serviço (BESSA, 2014). 

Quanto ao prazo de reflexão o professor Rizzatto Nunes ( 2015, p.723) nos explica que: 

 

A ideia de um prazo de “reflexão” pressupõe o fato de que, como a aquisição 

não partiu de uma decisão ativa, plena, do consumidor, e também como este 

ainda não “tocou” concretamente o produto ou testou o serviço, pode querer 

desistir do negocio depois que o avaliou melhor.  

 

Na contagem do prazo sempre deve se levar em consideração o que for mais benéfico 

ao consumidor. A contagem deve ser feita de acordo com o previsto no artigo 132 e 

parágrafos do código civil, exclui-se o primeiro dia e inclui-se o dia do final.  Esse prazo 

sempre começa e termina em dia útil, caso não seja, devera ser prorrogado para o próximo dia 

útil. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601113/artigo-51-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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O prazo de sete dias é o mínimo previsto pela legislação, nada proíbe que o fornecedor 

estenda o mesmo. Conforme o artigo 30 do código de defesa do consumidor é a oferta que 

vincula o fornecedor, desta forma fica ele obrigado a cumprir com o ofertado, garantindo ao 

consumidor o prazo anunciado (NUNES, 2015). 

 

 

4.3 MANIFESTAÇÃO DA DESISTENCIA E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA 

 

 

Um dos grandes problemas encontrados pelos fornecedores é a prova de sua 

manifestação de desistência ao fornecedor 

Como a lei não especifica nenhuma maneira de o consumidor manifestar sua 

desistência, Rizzatto Nunes (2015, p.725) diz que podem ser utilizados os mesmos meios 

disponíveis para a contratação: 

 

a) avisando o fornecedor pelo telefone; b) comunicando-o pela Internet; c) 

notificando-o por correspondência por meio dos correios; d) por carta 

entregue pessoalmente no domicílio do fornecedor, de seu preposto ou 

representante; e) por telegrama enviado pelo posto do correio ou por telefone 

(“fonegrama”); f) por notificação via Cartório de Títulos e Documentos, caso 

queira, etc. 

 

Quanto a devolução de quantias pagas, é garantido ao consumidor a devolução da 

quantia, atualizada de acordo com a moeda corrente, outrossim, devera o consumidor receber 

a quantia paga atualizado conforme moeda nacional, retornando ao estatus quo ante. 

O artigo 49 do código de defesa do consumidor, em seu paragrafo único dita que 

quando manifestado o direito de arrependimento por parte do consumidor, a quantia apaga 

devera ser devolvida de imediato, sendo assim, fica vedado o fornecedor estipular prazos para 

esta devolução.  
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O consumidor também tem direito a devolução das quantias gastas com fretes, 

postagens e outros encargos, essas despesas devem fica a cargo do fornecedor uma vez que 

optou pela venda fora do estabelecimento comercial, assume ele o risco do negocio. Caso o 

consumidor tivesse que arcar com eventuais despesas, ele estaria sendo penado pela pratica de 

um ato licito por ele praticado. 

Rizzatto Nunes (2009, p. 650), também, alega o risco do negócio para justificar que os 

custos com a devolução cabem ao fornecedor, ele diz que: 

 

Como o risco do empreendimento é do fornecedor, que vende e entrega o 

produto ou serviço com a possibilidade legal da devolução, e como o efeito 

da desistência é ex tunc, toda e qualquer despesa necessária à devolução do 

produto ou serviço é de responsabilidade do vendedor, inclusive transporte, 

caso seja preciso. 

 

Quanto ao reembolso cabe salientar o exposto no artigo 51, II do código de defesa do 

consumidor, o qual prevê que: 

 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:  

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos 

casos previstos neste código; 

 

Visto exposto, no caso de clausula a qual afasta o consumidor o direito de 

arrependimento, entenda se como nula, surtindo efeito algum sobre a contratação.  

 

 

4.4 DIREITO DE ARREPENDIMENTO NO COMERCIO ELETRÔNICO 

 

 

O comercio é o ramo da produção que provoca o aumento dos valores dos produtos pela 

interposição entre produtores e consumidores, a partir do século XX o uso da informática 
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ocasionaram mudanças profundas nas relações comerciais para seu crescimento e 

funcionalidades, os agentes operadores do comercio foram criando regras ao longo do tempo, 

baseadas por meios de usos e costumes, que acabaram ajudando para a construção do ramo 

comercial como um ramo do direito (COELHO, 2007, p.3). 

A expansão da internet nos últimos anos foi um marco extremamente relevante para o 

crescimento do comercio eletrônico no Brasil e no mundo.  Segundo o e-bit, o e-commerce 

brasileiro faturou aproximadamente R$ 41,3 bilhões em 2015, alcançando um crescimento 

nominal de 15,3% em relação a 2014, com 106,5 milhões de pedidos no período.  Em 2016, o 

e-bit projeta que o e-commerce no Brasil apresente um crescimento nominal de 8% em 

relação a 2015, atingindo um faturamento de, aproximadamente, R$ 44,6 milhões. 

O comércio eletrônico é uma extensão do comércio convencional, pois se trata de um 

ambiente digital em que as operações de troca, compra e venda e prestação de serviço 

ocorrem com suporte de equipamentos e programas de informática, por meio dos quais se 

possibilita realizar a negociação, a conclusão e até a execução do contrato (COELHO, 2007, 

p. 31-33). 

Neste sentido Maria Helena Diniz (2007, p. 754) conceitua contrato eletrônico: 

 

O contrato virtual opera-se entre titular do estabelecimento virtual e o 

internauta, mediante transmissão eletrônica de dados. É usual no escambo; 

na cessão; nas operações de valores mobiliários, nas aplicações financeiras 

por meio de home banking; na confecção de homepage; na criação de 

banners, na compra de softwares, automóveis, livros, flores, imóveis, etc...; 

baratando os custos do serviço e dos produtos virtuais ou não, 

proporcionando comodidade na efetivação dos negócios, diminuindo a 

arrecadação de imposto sobre venda; reduzindo custos administrativos, 

encurtando o processo de distribuição, dando maior celeridade nas 

negociações. 

 

Há de se considerar que aos contratos firmados de forma eletronicamente estão sujeitos 

as mesmas normas regulamentadoras dos contratos firmados fisicamente no território 

nacional. Logo, sem prejuízo da aplicação de outras normas especiais, aplicam-se as regras do 

Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor aos negócios concretizados 

eletronicamente (TEIXEIRA, 2014) 
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Neste caso, são aplicáveis as regras legais sobre contrato de adesão, cláusulas abusivas, 

publicidade enganosa e abusiva, responsabilidade por inadimplemento contratual e por ato 

ilícito; os princípios do direito contratual, como o da boa-fé e o da função social do contrato, 

entre outros. 

Serão aplicadas também as regras de cunho contratual firmadas pelas partes, observando 

sempre os limites e os princípios do Direito, devendo igualmente acatar as normas 

regulamentadoras, como as previstas no Código de Defesa do Consumidor para as relações de 

consumo, como as que impedem o fornecedor de fixar cláusula que diminua ou aumente sua 

responsabilidade (art. 25, caput). 

O contrato eletrônico é uma modalidade de negocio a distancia ou entre ausentes, 

efetivado via internet, por meio de instrumento eletrônico, no qual esta consignada o consenso 

das partes contratantes (DINIZ, 2007, p. 755). 

Importante observar o aumento de normas que regulamenta o uso da internet, como um 

marco na internet foi a lei n. 12.965, em 23 de abril de 2014. Trata-se de uma lei 

principiológica que estabelece parâmetros gerais acerca de princípios, garantias, direitos e 

deveres para o uso da internet no Brasil.  

Ao analisarmos a lei 12.965/2014 é possível verificar que a mesma não tem ligação 

direta o direito do consumidor, casos de compra e venda, mas apenas de outras operações 

realizadas no comercio eletrônico como questões envolvendo, crimes praticados na internet, a 

proteção a privacidade e a captação indevida de dados e de sua comercialização. 

Apesar de não regulamentar as relações de consumo o artigo 7°, XIII, da lei 12.965 de 

2014 faz menção ao código de defesa do consumidor. 

 

Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário 

são assegurados os seguintes direitos: 

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações 

de consumo realizadas na internet. 

 

Entretanto o decreto n° 7.962, de 15 de março de 2013 trata mais especificamente sobre 

o comercio eletrônico e regulamenta o código de defesa do consumidor quanto as 

contratações no comercio eletrônico. Ele dispõe no seu artigo primeiro sobre a necessidade de 
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informações claras sobre o produto, o serviço o fornecedor, o atendimento facilitado ao 

consumidor e o respeito ao exercício do direito de arrependimento. 

 

Art. 1o  Este Decreto regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 

1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico, abrangendo os 

seguintes aspectos: 

III - respeito ao direito de arrependimento.    

 

No artigo segundo do decreto 7.962/2013 prevê que os sites ou outro meio eletrônico 

devem manter em destaque, de forma aparente os dados de identificação como: nome 

empresarial, CNPJ, endereço físico e eletrônico, as descrições essenciais do produto, 

especificações de qualquer preço adicional entre outras coisas. 

Por sua vez o artigo 5° do decreto 7.962/2013 disciplina o direito de arrependimento do 

consumidor ao dispor que o fornecedor deve informar, de forma ostensiva e clara, os meios 

pelos quais o consumidor pode exercer este direito.  

Pode se observar que o legislador ao produzir este decreto buscou trazer para esta nova 

modalidade de comercio as proteções previstas aos consumidores nas relações comerciais 

tradicionais, observando sempre os princípios balizadores do direito do consumidor dando 

mais segurança aos consumidores, buscando uma relação mais transparente entre estes e os 

fornecedores. 

Quando o Código de Defesa do Consumidor foi criado, a internet estava dando seus 

primeiros passos, e o meio virtual, ainda, não era utilizado para realização de contratos de 

consumo, logo o código não trata diretamente do tema. Mesmo assim, as regras contidas na 

legislação consumerista devem ser aplicadas aos contratos de consumo celebrados via internet 

(DE LUCCA, 2003, P. 110). 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
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5. POSICIONAMENTOS JURISPRUDENCIAIS 

 

 

 

Conforme estudo aludido nos capítulos anteriores, trago aqui alguns posicionamentos 

jurisprudenciais, nos quais é possível visualizar a efetividade de tal direito, vejamos abaixo: 

 

CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE 

PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET. PEDIDO DE 

CANCELAMENTO APÓS 24 HORAS. COBRANÇA DE MULTA DE 

CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE. DIREITO DE 

ARREPENDIMENTO. ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 

PARA O PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA IRRISÓRIO NEM 

EXORBITANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 

Conforme previsão do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor ?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. 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. 2.A recorrente solicitou o cancelamento da compra das 

passagens aéreas adquiridas através da página eletrônica da recorrida no dia 

seguinte ao da compra, ou seja, dentro do prazo estipulado pelo dispositivo 

acima mencionado. Assim, mostra-se abusiva a cobrança de taxas e multas, 

devendo ser integral a restituição do valor pago, na forma fixada em 

sentença. 3. Considerando que não foi apresentada solução administrativa 

para o problema (Evento 1.5), em total desrespeito ao artigo acima 

transcrito, o descaso e o desrespeito à consumidora são evidentes, causando 

dano moral que comporta indenização. 4. Com relação ao valor da 

indenização por dano moral, este deve ser suficiente para compensar a 

vítima pelo sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa. 
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Todavia, deve conter uma aparência punitiva, com a finalidade de que aquele 

que tem o dever de indenizar passe a tomar as cautelas necessárias para que 

não ocorra fato idêntico ao que criou a punição. Assim, levando-se em conta 

tais considerações, o caráter sancionador, a extensão e a gravidade do dano 

moral e ainda, a condição econômica das partes, considera-se adequado o 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais 

para a recorrente, corrigido monetariamente pela média INPC/IGP-DI a 

contar desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a 

citação. RECURSO PROVIDO. acima mencionado (TJPR - 3Âª Turma 

Recursal em Regime de exceção - 0022145-65.2015.8.16.0014/0 - Londrina 

- Rel.: GIANI MARIA MORESCHI - - J. 19.10.2016) 

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL  DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR 

DEVOLUÇÃO DO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE 

ARREPENDIMENTO  COMUNICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO PEDIDO 

DE CANCELAMENTO DA COMPRA PERANTE A INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA  INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO  DANO MORAL  ENUNCIADO 12.15  FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CARACTERIZADO  

QUANTUM FIXADO EM R$3.000,00  VALOR INADEQUADO NO 

ENTENDIMENTO DESTE RELATOR   MAJORADO 

PARAQUANTUM R$15.000,00  PRECEDENTES DESTA TURMA 

RECURSAL  DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES 

IMPUTADA AO RECLAMADO RECORRENTE  SENTENÇA 

PEDIDOEXTRA PETITA EXPRESSO DE RESTITUIÇÃO FEITO ÀS 

OUTRAS RECLAMADAS AFASTA RESTITUIÇÃO EM RELAÇÃO À 

RECORRENTE APLICAÇÃO ENUNCIADO 12.13, A TRU/PR 

SENTENÇA REFORMADA. Recurso do reclamante conhecido e provido. 

Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido.Ante o exposto, 

esta 2ª Turma Recursal resolve, por unanimidade dos votos, nos exatos 

termos do voto (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000055-93.2015.8.16.0101/0 - 

Jandaia do Sul -  Rel.: Marco Vinicius Schiebel -  - J. 29.09.2016) 

 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS  MORAIS. 

COMPRA PELA INTERNET. PEDIDO CANCELADO  NA MESMA 

DATA. DÉBITO DE TRÊS PARCELAS NO CARTÃO  DE CRÉDITO DO 

AUTOR. ESTORNO NÃO REALIZADO.  FALHA NA PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES 

DO CASO CONCRETO.  SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

Recurso  conhecido e provido.   1. Trata-se de ação ajuizada por VALDIR 

FOGAÇA DOS SANTOS em face de B2W COMPANHIA DIGITAL, na  

qual alega o autor que na data de 28/02/2014 realizou  a compra de um 

aparelho televisor junto ao site da  reclamada, totalizando a quantia de 

R$1.548,90,  parcelados em 15x no seu cartão de crédito. Que na  mesma 

data solicitou o cancelamento da compra,  exercendo seu direito de 

arrependimento. Que  mesmo após a solicitação de cancelamento, a ré  

descontou três parcelas da compra (março, abril e  maio/2014) sem que tenha 

havido estorno do débito,  mesmo após reclamação junto ao PROCON e pela 

via  administrativa (SAC).  2. Sobreveio sentença que acolheu parcialmente 
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os  pedidos iniciais, para o fim de condenar a reclamada  a restituir em dobro 

o valor de R$383,64 ? totalizando  R$767,28, referente aos descontos 

indevidos das três  primeiras parcelas da compra cancelada. (Evento  

26.1/28.1).  3. Inconformado, o reclamante interpôs recurso  inominado, 

requerendo a condenação da requerida  ao pagamento de indenização por 

danos morais  (evento 36.1)  4. No mérito, restou comprovado que o 

requerente  solicitou o cancelamento da compra dentro do  período de 

arrependimento previsto pelo Código de  FB  Defesa do Consumidor, 

não tendo a reclamada  logrado êxito em comprovar o imediato atendimento  

aos reclamos do autor. Verifica-se, em verdade, que  a recorrida descontou 

três parcelas indevidamente,  uma vez que a compra foi cancelada em  

fevereiro/2014 e os débitos ocorreram até o mês de  maio/2014.  5. Assim, 

caracterizada a falha na prestação de seus  serviços, gera o dever da ré de 

indenizar.  6. Com relação à fixação do quantum indenizatório resta  

consolidado, tanto na doutrina, como na  jurisprudência pátria o 

entendimento de que a fixação  do valor da indenização por dano moral deve  

observar o princípio da razoabilidade, levando-se em  conta as 

peculiaridades do caso concreto, como a  situação econômica do autor, o 

porte econômico da  ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito  

sancionatório e seu caráter pedagógico.   Por tais razões, conclui-se que o 

valor dos danos morais  deve ser fixado em R$4.000,00 (quatro mil reais),  

levando-se em consideração as peculiaridades do caso  concreto. Ante o 

exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos exatos 

termos deste voto (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0009650-

35.2015.8.16.0031/0 - Guarapuava -  Rel.: FERNANDA DE QUADROS 

JORGENSEN GERONASSO -  - J. 14.07.2016) 

 

O tribunal de justiça do Paraná entende como efetivo este pratica prevista no artigo 49 

do código de defesa do consumidor e garante ao consumidor total proteção quanto a este 

direito. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

Os legisladores que elaboraram o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90, 

foram muito eficientes neste projeto, pois se trata de um Código Consumerista que busca 

proteger e elevar o consumidor para lhe equiparar aos fornecedores, tratando assim os iguais 

com igualdade e os desiguais com desigualdade. 

O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor foi elaborado de maneira totalmente 

pertinente, principalmente para os dias de hoje, onde o tempo se tornou escasso, fazendo com  

que as relações fora do estabelecimento comercial dos fornecedores cresçam diariamente, 

com essa nova modalidade de comercialização que é o comércio eletrônico. 

A existência de conflitos nas relações de consumo sempre existiu e sua regulamentação 

sempre se fez necessária, hoje com o avanço da internet nas relações de consumo a atual 

legislação se tornou deficiente, apesar de proteger o consumidor nesta modalidade de compra, 

este não faz previsão expressa às compras pela internet, deixando por conta da doutrina e dos 

tribunais a resolução de possíveis conflitos 

envolvendo tais questões. 

É certo que o legislador se preocupou em proteger o consumidor da venda sob impulso 

levando em consideração que fora do estabelecimento comercial, as vendas são mais 

agressivas. Pois as circunstâncias abatem psicologicamente o consumidor, impedindo-o de 

refletir sobre a necessidade e conveniência da compra. 
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É importante destacar que o direito de arrependimento em algumas relações se torna 

injusto, como no caso da compra de produtos no qual suas características não diferem do 

comum. 

Ocorre, entretanto, que ao criar o dispositivo legal, o legislador não se atentou ao 

exercício do direito de arrependimento na prática. O que ocasionou falhas na aplicação da lei 

ao caso concreto, com a consequente desarmonização das relações de consumo. 

Diante da complexidade das modalidades de vendas fora do estabelecimento comercial 

e das diferentes situações que estas compras podem ocasionar para o consumidor durante o 

prazo de reflexão. Fica difícil para o judiciário, amparado por uma legislação omissa, 

pacificar os conflitos desta relação de consumo, no que diz respeito ao direito de 

arrependimento. 

Ante ao exposto é preciso inserir no dispositivo legal mais elementos necessários a uma 

aplicação correta e mais justa do direito de arrependimento. 

No entanto, enquanto não há um dispositivo legal mais completo, não pode o 

consumidor nem o fornecedor ficar desamparado em determinadas situações. Faz-se 

necessário uma aplicação justa da lei, baseada nos princípios que regem o Direito do 

Consumidor e nos fundamentos que levaram o legislador a conceder o direito de 

arrependimento nas vendas fora do estabelecimento comercial. Posto que, uma interpretação 

meramente literal da lei, fugindo aos seus princípios e fundamentos, pode configurar danos 

aos consumidores como aos fornecedores ocasionando a desarmonização das relações de 

consumo. 

Ao operador do direito compete acompanhar a evolução social e tecnológica para que, 

desta forma, busque a correta aplicação do direito às novas situações, seja interpretando uma 

lei já existente para aplicar-lhe a um novo instituto, ou ainda, buscando novas soluções para 

estas transformações sociais, adequando-se as necessidades que surgem no dia-a-dia. 
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