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DIREITO DE ARREPENDIMENTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR BRASILEIRO  
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Com o avanço da tecnologia, surgiu no Brasil uma nova área de comercialização, o 
comércio eletrônico, onde é permitido aos comerciantes fornecer os seus produtos 
ou serviços por meio da internet e telefone. Diante disso, sobreveio a questão de 
como o consumidor seria protegido em caso de uma compra enganosa, visto que, 
por não estar fazendo um contrato presencial, poderia vir a ser induzido a erro ou 
mesmo adquirir um produto ou serviço que não estivesse na qualidade esperada. 
Deste modo, este resumo tem como objetivo explanar a possibilidade de o 
consumidor desistir da compra de um produto ou serviço realizado por meio não 
presencial. Para tanto, ainda que seja uma questão pouco discutida e grande parte 
dos consumidores não tenham conhecimento, a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor) garante o direito de arrependimento ao consumidor. Esta Lei dispõe no 
caput do artigo 49 que o consumidor poderá desistir da compra do produto ou 
serviço em até 7 dias após sua assinatura ourecebimento, desde que esta não tenha 
ocorrido em estabelecimento comercial. Ainda, o parágrafo único do referido artigo 
menciona que se o consumidor se arrepender do contrato ao produto ou serviço, os 
valores que vier a pagar durante o prazo de reflexão (sete dias) deverão ser 
restituídos pela empresa imediatamente e atualizados monetariamente. Dessa 
forma, é possível observar que o consumidor não terá prejuízo algum ao exercitar o 
seu direito de arrependimento, sequer precisa justificá-lo, a responsabilidade cairá 
somente sobre o fornecedor que deverá receber o produto de volta, arcar com as 
despesas de frete e reembolsar o consumidor com o que for necessário, caso o 
produto ou serviço já tenha sido pago, tornando-se nula qualquer cláusula contratual 
que retire o direito de reembolso do consumidor, conforme está previsto no art. 51, 
inciso II da Lei supracitada.  
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