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DIREITO DO CONSUMIDOR 
 

1. Noções Iniciais: 
 
CONSUMIDOR: 
 “...toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” 
 
FORNECEDOR: 
 “...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.” 
 
Direito do Consumidor: TEM PRECEITO CONSTITUCIONAL – NORMA DE ORDEM PÚBLICA! 

1. Ganhou proteção positivada porque veio mencionada expressamente no art. 48 do ADCT, gerando a 
sua concepção.  

2. No art. 5°, inciso XXXII, ganhou o status de direito e garantia fundamental.  
3. no art. 170, V que a defesa do consumidor é um princípio inerente a ordem econômica.  
4. A competência para legislar em matéria de dano ao consumidor é concorrente entre a União, os 

Estados e o Distrito Federal. 
 
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse 
social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas 
Disposições Transitórias. 
 
Objetivos da PNRC (Art. 4º): 
 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o  

atendimento das necessidades dos consumidores,  
o respeito à sua dignidade, saúde e segurança,  
a proteção de seus interesses econômicos,  
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como  
a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 

 
Instrumentos para alcançar estes objetivos (Art. 5º): 
Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os 
seguintes instrumentos, entre outros: 
        I - manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente; 
        II - instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público; 
        III - criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações 
penais de consumo; 
        IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios 
de consumo; 
        V - concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor. 
 
1.1 CDC – norma de ordem pública: 
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Quando a Norma de Ordem Pública, seus institutos poderão ser concedidos pelo Juiz de OFÍCIO 
Ex:  Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Inversão do Ônus da Prova 
 
EXCEÇÃO: 
Súmula 381, STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das 
cláusulas. 
 
Previsões na CRFB/1988: 
Art. 1, III; 
Art. 5° X, XXII e § 2°; 
Art. 24, VIII; 
Art. 30, I, II; 
Art. 37, § 6°; 
Art. 60, § 4°, IV; 
Art. 87, Parágrafo único, II; 
Art. 150, § 5° e 
Art. 175, Parágrafo único, II. 
 
1.2 Antinomia de leis – Eficácia SUPRALEGAL do CDC: 
 
Conflito aparante entre o CDC e outra lei ordinário (Antinomia de Lei)? 
Considerando a supremacia de origem e ordem Constitucional (arts. 5, XXXII, 170, V, 48 ADCT, entre outros), 
a Lei 8.078 de 1990 tem uma característica de ser uma NORMA DE EFICÁCIA SUPRALEGAL quando em 
confronto com outra lei. Devido, não apenas a sua Constitucionalidade, mas, também, ao princípio da 
especialidade (ou especificidade). 
 
Vários setores específicos da economia tentaram criar outras normas MAIS específicas para ser aplicado a suas 
relações de consumo. No entanto, em função do CDC ter sua eficácia SUPRALEGAL, ele será aplicado de 
forma a prevalecer a Teoria do Diálogo das Fontes (as normas poderão interagir); as outras leis ordinárias 
poderão ser aplicadas de forma subsidiária.  
 
Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 
 
1.3. Vigência do CDC: 
 
Publicação: 11 de setembro de 1990 
Vacatio Legis: 180 dias 
Vigência: 11 de março de 1991 
 
EXCEÇÃO: 
 
Contrato de Trato Sucessivo: as tratativas são renovadas de maneira periódica. Nestes contratos, mesmo eles 
sendo firmados antes de março de 1990, serão aplicadas as normas do CDC. 
 Ex: Contratos de Plano de Saúde. 

2. Princípios Básicos do Direito do Consumidor: 
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O CDC adotou um sistema aberto de proteção, baseado em conceitos legais indeterminados e construções 
vagas, que possibilitam uma melhor adequação dos preceitos às circunstâncias do caso concreto. O CDC é uma 
norma principiológica. 
 
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 
melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos 
os seguintes princípios: 
 
Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os 
seguintes instrumentos, entre outros: 
 
2.1. Principio da Vulnerabilidade: 
 
O princípio da vulnerabilidade é de suma importância porque estabelece a igualdade dentro da relação de 
consumo, coisa que antes do Código de Defesa do Consumidor não existia e o fornecedor estava sempre em 
posição de vantagem. 
 
Assim, enquadrando-se a pessoa como consumidora, fará jus aos benefícios previstos nesse importante estatuto 
jurídico protetivo.  
 
Caracterizamos o princípio da vulnerabilidade como aquele em que o consumidor está em desvantagem 
jurídica, decorrente de uma expressa determinação legal oriunda da L.8.078 de 1990, art. 4, I. 
Independentemente de sua situação social, pelo simples fato de ser consumidor, já o faz ser classificado como 
vulnerável. 
 
OBS: Não confundir VULNERABILIDADE com HIPOSSUFICIÊNCIA. 
 
2.2. Principio da Hipossuficiência: 
 
Vulnerabilidade é situação fática que decorrer da relação de consumo. Se você é consumidor, você é 
vulnerável.  
 
Hipossuficiência (técnica) tem a ver com a dificuldade de se produzir provas. Muitas vezes o consumidor 
não terá acesso a todas as informações sobre a relação de consumo, assim, não possuirá as provas cabais dos 
fatos que alega.  
 
Decorrência direta da hipossuficiência é o direito à inversão do ônus da prova a favor do consumidor, 
nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, que reconhece como um dos direitos básicos do consumidor “a facilitação 
da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 
experiências” 
 
2.3. Principio da Confiança: 
“O dever de informar e o direito de ser informado” 
 
Assinalou-se que o direito à informação é um pressuposto da participação democrática livre, porque a 
democracia pode se frustrar diante da ausência de participação, e, para participar, deve-se estar informado. A 
concepção do Direito Privado como controle difuso do poder justifica esta afirmação. Com esta finalidade de 
estabelecer uma norma de delimitação do poder e de participação, tem-se advertido duas fases sobre a 
informação, o direito à informação importa no direito de informar a de ser informado. 
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Ex: Caso do consumidor que adquiriu produto da PANASONIC no exterior e recorreu a PANASONIC 
BRASIL, depois que o produto deu defeito.  
 
2.4. Princípio da Segurança: 
 
No que diz respeito à segurança, o Código não estabelece um sistema de segurança absoluta para produtos e 
serviços. O que se quer é uma segurança dentro dos padrões da expectativa legítima dos consumidores. 
 
2.5. Princípio da harmonia das relações de consumo: 
Proteger o consumidor e respeitar também os fornecedores. Harmonizar os interesses. 
 
O princípio da harmonia (ou equidade) é um princípio de técnica de hermenêutica que deve estar presente na 
aplicação da lei. É a justiça diante do caso concreto. 
 
2.6. Boa fé: 
 
O CDC utiliza-se da responsabilidade OBJETIVA, independente de culpa.  
 
A Boa-fé Objetiva – é a ética esperada no momento da contratação (razoabilidade/proporcionalidade) 
 
Significa atuação refletida, uma atuação observando, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o, 
respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem 
abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva. 
 
Cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos 
interesses das partes. 
  
Boa-fé Subjetiva: ausência de conhecimento do ilícito. 

3. Relação de Consumo e seus elementos: 

 
 
Sujeito Ativo: CONSUMIDOR 
Sujeito Passivo: FORNECEDOR 
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Objeto: PRODUTO ou SERVIÇO 
 
3.1. CONSUMIDOR: 
 
O consumidor é o sujeito ativo da relação de consumidor. 
 
Consumidor (destinatário final, STANDARD – Art. 2º): É a pessoa física ou jurídica que adquire o 
produto/serviço como destinatário FINAL. É aquele que adquire para satisfazer uma necessidade. Se de forma 
subjetiva ou profissional é discutível. Mas sempre ocorrerá a transferência de propriedade do produto ou da 
fruição do serviço. Deriva de um contrato de compra e venda. 
Teoria aplicada é a Teoria Finalista 
Excepcionalmente: aplica-se a Teoria Finalista Mitigada (STJ) 
 
Consumidor (POR EQUIPARAÇÃO por dano): consumidor é o que, ao utilizar um bem de consumo, sofre 
danos oriundos do mesmo. Principalmente, se considerarmos que nenhum produto ou serviço, desde que 
corretamente utilizado, pode causar danos ao consumidor. 
 
3 FORMAS PREVISTAS DA EQUIPARAÇÃO NO CDC:  

Ø CDC, Art. 2 §ú: protege os direitos coletividade de consumidores (Ex: Ação Civil Pública, MP. Caso 
da Betina e seu 1 milhão de reais, investindo apenas 1500 reais por mês) 

Ø CDC, Art. 17: Consumidor que não participou da relação de consumo original, mas que sofre dano em 
função da relação de consumo, vítima do evento.  

Ø CDC, Art. 29: Pessoas expostas a oferta do fornecedor. Esse consumidor ainda não fez nenhum 
contrato com o fornecedor, mas como foi exposto a oferta do fornecedor, passa a adquirir alguns 
direitos. (Ex: recebi uma oferta pelo e-mail, spam, panfleto) 

 
O CDC nos possibilita a seguinte interpretação dos fundamentos pertinentes ao consumidor: 
 
Art. 2° - Definição de consumidor e destinatário final e consumidor por equiparação de forma coletiva; 
 

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. 
 
Art. 17 – Consumidor por equiparação pelas vítimas de defeito de bem de consumo; 
 
Art. 29 – Consumidor por equiparação nas pessoas relacionadas nos capítulos V e VI. 
 
3.1.1 Teorias (aplicada ao Consumidor Standard):  
 
Estas correntes surgiram para definir melhor o conceito de “DESTINATÁRIO FINAL” 
 
A) TEORIA MAXIMALISTA (TEORIA NÃO APLICADA PELO CDC): consumidor é o destinatário 
FÁTICO os bens, aquele que fica com o bem/serviço. Para se enquadrar como consumidor, bastava adquirir 
o bem de consumo no mercado fornecedor para caracterizar tal relação. Independentemente da motivação, 
objetivo e interesse. “Comprou é consumidor!” 
Essa ideia não perdurou por longo tempo, pois o objetivo das normas de consumo é o de proteger, art. 4, I do 
CDC, o “consumidor vulnerável”. E, no exemplo anterior, cremos que uma empresa de metalurgia, 
considerando o bem de consumo em questão (minério) não possa ser enquadrada como vulnerável, em razão, 
principalmente, de sua expertize em relação conhecimento técnico sobre o bem adquirido. 
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Desse modo, essa teoria está em descompasso com o espírito das normas de consumo. 
 
 
B) TEORIA FINALISTA(TEORIA APLICADA PELO CDC): consumidor é o destinatário FÁTICO e 
ECONÔMICO dos bens. A pergunta que deve ser feita é: “o que você fará com este bem/serviço?”. Se a 
resposta for “irei revender”, logo você não será destinatário final econômico, não sendo considerado 
consumidor. Se a resposta for “não irei revender, não irei lucrar com o bem/serviço”, logo você será 
destinatário final.  
 
 
Além de adquirir o bem de consumo, é necessário saber qual a destinação fática, efetiva, econômica, subjetiva 
do bem em questão. Consumidor é aquele que tem a destinação fática e econômica do bem adquirido.  
 
Pois, ao empregar o mesmo ao fim a que se destina, este, de per se, não prestará para fins de enriquecer seu 
proprietário com a sua venda direta ou empregado como insumo principal na atividade profissional de seu 
proprietário. 
 
Caso isso ocorra, o adquirente não se enquadra na principiologia da vulnerabilidade ínsita no já citado art. 4, I 
da principal lei que regula as relações de consumo. 
 
Ex1: Alguém comprou o veículo “van” com fins de transporte profissional. Não há relação de consumo em 
detrimento do seu objetivo profissional; 
 
Ex2:Alguém comprou o veículo “van” com fins de transportar sua numerosa família em uma viagem pelo 
continente sul-americano. Há relação de consumo em detrimento do seu objetivo meramente pessoal. 
 
 
C) TEORIA FINALISTA ATENUADA (OU MISTA OU MITIGADA): (TEORIA APLICADA 
EXCEPCIONALMENTE) A aquisição para uso, ainda que profissional, caracterizará a relação de consumo 
desde que o adquirente não tenha condições de negociação com o fornecedor. 
 
O STJ tem aplicado que, em hipóteses pontuais os destinatários fáticos (não econômicos), poderão utilizar as 
regras do CDC, quando presente a situação de vulnerabilidade.  
 
Ex1: Caminhoneiro que compra um caminhão para prestar frete, ele é vulnerável sob o ponto de vista 
econômico.  
Ex2: Uber. Aquele que compra o carro para prestar serviço de Uber, apesar de utilizar de forma profissional, 
ainda é vulnerável em relação a um problema no motor do carro. 
 
3.2. CONSUMIDOR: 
 
Fornecedor é TODO aquele que possui a intenção de obter lucro dentro do mercado do consumo mediante a 
colocação de produtos e serviços nesse mercado. 
 
Para que haja a aplicação do CDC deverá haver HABITUALIDADE na prestação do serviço ou produto. 
 
 
3.3. Produto x Serviço: 
 
PRODUTO (Art. 3º, §1º): é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
 
SERVIÇO  (Art. 3º, §2º): é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. 
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ATENÇÃO 1!!! Existem serviços gratuitos e aparentemente gratuitos.  
Ex: Parei o meu carro em um estacionamento gratuito de um mercado e meu carro foi roubado. Ainda que o 
serviço seja gratuito, este serviço já está pulverizado no preço do mercado. Haverá responsabilidade do 
mercado, ainda que o estacionamento seja gratuito. 
 
ATENÇÃO 2!!! Serviços bancários (Sumula 297, STJ) – aplica-se o CDC.  
 

DICA GERAL PARA DISTINGUIR PRODUTOS x SERVIÇOS 
 

Em regra distinguiremos um do outro quando pudermos identificar os tipos de obrigação: 
 

Obrigação de DAR à  PRODUTO 
Obrigação de FAZER à  SERVIÇO 

 
Exerícios: 

A empresa “Verdant Ltda.”, que atua no ramo de paisagismo, adquiriu um televisor de 60” (polegadas) para ser 
instalado em seu refeitório, objetivando proporcionar lazer e comodidade para seus funcionários durante o 
horário de almoço e descanso. Quinze dias após a aquisição e instalação do referido produto, o mesmo 
apresentou um grave problema técnico que fez com que a tela explodisse causando danos físicos à Oliver, 
funcionário da empresa Verdant, que almoçava enquanto o evento danoso ocorreu. Diante da narrativa acima, 
julgue as afirmativas abaixo e assinale a opção correta: 

A) Oliver poderá pleitear indenização em face do fornecedor do produto, pelos danos sofridos, com base no 
CDC, uma vez que será considerado como consumidor por equiparação; 
B) Oliver poderá pleitear indenização em face do fornecedor do produto, pelos danos sofridos, com base no 
CDC, uma vez que será considerado como consumidor padrão; 
C) Oliver poderá pleitear indenização em face do fornecedor do produto, pelos danos sofridos, mas não poderá 
valer-se das disposições prevista no CDC, uma vez que não pode ser considerado como consumidor, pois não 
adquiriu o produto como destinatário final; 
D) A empresa Verdant não poderá ser considerada consumidora, uma vez que consumidor é a pessoa física que 
adquire do fornecedor, pessoa jurídica, produto ou serviço, como destinatário final; 
E) Oliver será considerado consumidor padrão uma vez que foi ele quem sofreu os danos materiais e morais, 
enquanto a empresa Verdant será considerada consumidora por equiparação, pois os danos sofridos por Oliver 
refletiram nela, pelo período em que o mesmo ficará afastado do trabalho para receber cuidados médicos. 
  

Analise os itens abaixo e assinale a opção INCORRETA: 

A) De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no 
caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica; 
B) O STJ defende que, em alguns casos, verificada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do 
consumidor, pode-se adotar a teoria finalista em sua forma mitigada; 
C) Com base em entendimento jurisprudencial do STJ, pode-se aplicar a Teoria Finalista, de forma mitigada, 
mesmo quando a parte contratante de serviço público é pessoa jurídica de direito público e demonstra sua 
vulnerabilidade no caso concreto; 
D) A jurisprudência predominante do STJ defende que, excepcionalmente, o Código de Defesa do Consumidor 
se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, 
adotando, portanto, a teoria maximalista; 
E) O CPDC, em princípio, não adota a teoria finalista mitigada, e sim, sua forma pura. 
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(TRF-5ª região – 2011 – Juiz) À luz do CDC, assinale a opção correta: 

Para os efeitos do CDC, não se considera fornecedor a pessoa jurídica pública que desenvolva atividade de 
produção e comercialização de produtos ou prestação de serviços. 
Entes despersonalizados, ainda que desenvolvam atividades de produção, montagem, criação ou 
comercialização de produtos, não podem ser considerados fornecedores. 
Qualquer pessoa prejudicada por publicidade enganosa pode, em princípio, buscar indenização, mesmo não 
tendo contratado nenhum serviço. 
Pessoa jurídica que compre bens para revendê-los é considerada consumidora. 
Pessoa física que alugue imóvel particular, por meio de contrato, é considerada fornecedora, para efeitos legais. 

Diana dirigiu-se a empresa Wayne’s almejando adquirir uma cama de casal para sua residência, pois irá se casar 
em breve. Chegando ao local, descobriu que tal empresa é uma pessoa jurídica estrangeira. A empresa Wayne’s 
também oferecia a prestação de um serviço que também foi contrato por Diana. Diante da situação hipotética 
apresentada, julgue os itens a seguir e assinale a opção correta: 

I – A citada empresa poderá ser considerada como fornecedora, ainda que seja pessoa jurídica estrangeira. 
II – A cama será considerada como um produto móvel imaterial. 
III – O serviço contratado será considerado como um produto imaterial. 
IV – Diana será considerada como consumidora e a empresa como fornecedora, elementos objetivos da relação 
consumerista. 

Apenas a afirmativa III está incorreta. 
Todas as afirmativas estão incorretas. 
Apenas as afirmativas III e IV estão incorretas. 
Apenas a afirmativa I está correta. 
Apenas a afirmativa IV está correta 
 

(TJPR – 2010 – Juiz - ADAPTADO) A Lei 8.078/1990 define os elementos que compõem a relação jurídica de 
consumo, em seus artigos 2º e 3º: elementos subjetivos, consumidor e fornecedor; elementos objetivos, 
produtos e serviços, respectivamente. Segundo estas definições, podemos afirmar que: 

I. 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. 

II. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de 
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária e as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

III. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 
final. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas 
relações de consumo. 

IV. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
Apenas as assertivas II e III estão incorretas. 
Apenas a assertiva I está correta. 
Apenas a assertiva III está incorreta. 
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4. Direitos Básicos dos Consumidores: 
 
Os direitos básicos do consumidor, através do art. 6º, da Lei 8.078 de 1990, expressam uma série de temas 
indissociáveis do consumidor e que podem (e devem) ser empregados como argumento mínimo com fins de 
atender as suas necessidades. 
 
São regra de direito: 
 

• material (incisos I, II, II, IV, V e VI), 
• processual (VIII) e 
• administrativo (VII e X). 

 
4.1. Vida, Saúde e Segurança (Art. 6, I): 
 
Produtos ou serviços não poderão oportunizar/produzir riscos* à integridade dos consumidores, salvo 
aqueles normais e previsíveis* (já que existem produtos potencialmente lesivos). No entanto, quando normais 
e previsíveis, o fornecedor não poderá incorrer em vício de informação (dever de informar). 
 
*RISCO = perigo, possibilidade de dano. Se houver a mínima possibilidade de risco, o produto não poderá ser 
comercializado.  
*NORMAIS E PREVISÍVEIS = Existem alguns produtos que são potencialmente lesivos e mesmo assim, 
serão comercializados. Ex: uma faca deverá ser afiada para cortar; pular de bungee-jump; comprar um veneno 
de rato. Quando isso acontecer, os fornecedores deverão prestar todas as informações necessários (dever de 
informação). 
 
4.2. Educação e Informação (Art. 6º, I e III): 
 
Os fornecedores terão o dever de educar e informar os consumidores a cerca das características dos bens de 
consumo, bem como das condições gerais dos serviços e contratos.  
 
Informação: O direito à informação, trazido no inciso III faz abrir para o fornecedor o dever de informar e 
permite ao consumidor escolher seu produto ou serviço de forma consciente, é o que se chama de 
consentimento informado (ou esclarecido). Essa informação integrará o contrato, convergindo em um 
verdadeiro “pré-contrato”. 
 
Educação (e outros direitos): O primeiro deles é inerente à “educação e divulgação sobre o consumo 
adequado dos produtos e serviços”, que consiste em expor ao consumidor que seu uso pode causar algum tipo 
de dependência (física ou psicológica). O mesmo não é proibido para o consumo, mas deve sê-lo de forma 
“consciente”. Um exemplo interessante é o de bebidas alcoólicas. Afinal: “se beber não dirija e se dirigir não 
beba”. 
A “liberdade de escolha” faz com que o consumidor possa adquirir a qualidade e quantidade que deseja. 
Evitando, assim, entre outros, a chamada “venda casada” (prevista no art. 39, I). 
Já a igualdade nas contratações implica que a forma de pagamento correlacionada ao preço informado garante 
ao consumidor a inexistência de qualquer acréscimo. Muito comum em vendas à vista em dinheiro, com valores 
diferentes caso a mesma compra seja feita através de cartão de crédito. 
 
4.3. Publicidade: 
 

Ø Primeiro devemos diferenciar? 
Propaganda: disseminação de uma ideia/ideal, propagação de informação. 
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Publicidade: informação disseminada que visa o lucro (e desta publicidade que é tratada nos direitos básicos 
do CDC) 
 A) Publicidade ENGANOSA 
   - Desvirtua o pensamento do consumidor, induzindo-o a erro, induzindo-o a agir 
de determinada forma. 
 B) Publicidade ABUSIVA 
   - Ela é uma publicidade enganosa, só que tem uma chance maior de produzir um 
dano. Ex: aproveita-se da idade (jovem/idoso); desrespeitando regras ambientais; publicidade do tabaco. 
 C) Publicidade ENGANOSA POR OMISSÃO 
 
4.4. Práticas comerciais abusivas (Art. 6º, IV + Art. 39, CDC): 
 
Destacamos que o art. 6, IV prevê a proteção contra “práticas abusivas”. Entendemos como prática a conduta 
reiterada, ou não, que leva o consumidor a ter, no seu relacionamento com o fornecedor, uma desvantagem. 
 
Convergindo ao art. 39, lemos que tal conduta é vedada (proibida). E que o rol é meramente exemplificativo. 
Daí a expressão “dentre outras”. 
 
4.5 Cláusulas abusivas (Art. 6º IV + Art, 51, CDC): 
 
O artigo 51 e 6, IV nos conduzem ao raciocínio de que uma cláusula contratual não pode integrar um contrato 
quando, por exemplo, restringe direitos inerentes à natureza do contrato. Pois em sendo assim, esta tem o 
exagero intrínseco e colocam o consumidor em desvantagem exagerada. A consequência é que tal cláusula é 
tipificada como abusiva e sofre a consequência de sua nulidade. Logo, jamais deveria integrar o contrato.  
 
Ex:  limitação temporal de internação em leito hospitalar, sendo, inclusive, sumulada pelo STJ: 
Súmula STJ nº 302 - É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação 
hospitalar do segurado. 
 
4.6. Prevenção e Reparação de danos (Art. 6º, VI): 
 
CDC, Art. 6. VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 
difusos; 
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 
individualmente, ou a título coletivo. 
 
É um direito básico do consumidor não apenas à efetiva prevenção (arts. 8, 9 e 10 do CDC), mas quando houve 
o dano, a reparação seja realizada à título individual ou em “massa”. Tal situação permite que determinadas 
situações sejam judicializadas em uma única demanda e resolvida da mesma forma. Gerando economia 
processual e realizando o ideal Constitucional da “duração do processo”. 
 
DANOS MATERIAIS: dano que reduz o patrimonial, também conhecido como dano patrimonial. 

Ø DANOS EMERGENTES 
Ø LUCROS CESSANTES 

 
DANOS IMATERIAIS: não causam dano patrimonial. São também conhecidos como Danos Morais ou 
Extrapatrimoniais. 
 
ATENÇÃO!!! 
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Vício do Produto/Serviço: Quando um produto/serviço dá problema e funciona mal ou não funciona, temos 
exemplo de um VÍCIO do produto ou serviço. 
 
Fato do Produto/Serviço: Quando um produto/serviço gera um dano a um consumidor ou a qualquer outra 
pessoa, temos um exemplo de FATO do produto ou serviço.  
 
 
4.7. Facilitação do Acesso à Justiça (Art. 6º, VII e Art. 5º): 
 
CDC, Art. 6º. VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de 
danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa 
e técnica aos necessitados; 
 
A principal norma consumerista prevê que qualquer integrante da sociedade possa demandar judicialmente no 
mais legítimo acesso ao devido processo legal. Tal acesso é garantido através do art. 6º, VII. Destacando sua 
correlação com o art. 5 da mesma lei. 
 
4.8. Prestação Adequada e Eficaz e dos Serviços Públicos (Art. 6º, X e Art. 22): 
 
CDC, Art. 6º. X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 
 
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 
forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 
essenciais, contínuos. 
 
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão 
as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. 
 
Serviços Públicos (em geral): prestados de forma adequada e eficaz; e 
Serviços Públicos Essenciais: de forma contínua.  
 
 Poderá haver o corte de serviço público essencial? 
 R: SIM. Mas há duas condições: 

1) O consumidor deverá estar inadimplente por um período maior de 30 dias 
2) Após este período, o consumidor deverá ser cientificado da possibilidade de corte 
 

Lei 8.987/1995. Art. 2º: 
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 
Art. 6º. § 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 
 
4.9 Equilíbrio nas relações de consumo (Art. 6º, V): 
 
CDC: aplica-se a Teoria da quebra da base objetiva do NJ 
 
CDC, Art. 6. V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 
revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 
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Regra geral para Contratos (CC): Aplica-se a Teoria da Imprevisão – acontecimento FUTURO e 
INCERTO para ensejar a revisão do contrato. Assim, deve haver: 

Ø fato superveniente imprevisível 
Ø fato extraordinário 
Ø comprovação de exagerada vantagem para uma das partes 

 
Para o CDC: Aplica-se a Teoria da Quebra da Base Objetiva para ensejar a revisão do contrato. Basta 
haver uma quebra na boa-fé objetiva / sinalagma contratual. Como na relação de consumo há uma parte 
hipossuficiente e vulnerável na relação jurídica, é dispensável a ocorrência de evento FUTURO e 
INCERTO.  

Ø (dispensável) pressuposto da imprevisibilidade,  
Ø (dispensável) extraordinariedade e  
Ø (dispensável) exagerada vantagem ao fornecedor. 

 
4.10 Inversão do ônus da prova 
 
REGRA: carga dinâmica da prova, quem alega deve provar.  
EXCEÇÃO - INVERTER ÔNUS: é repassar para a outra parte (réu) o encargo da demonstração daquilo que 
o autor alega.  
 
Essa inversão do ônus, em regra, deve ser pedida pelo Autor. No entanto, por ser o CDC uma norma de ordem 
de pública, então, o Juiz poderá conceder a inversão de OFÍCIO.  
 
A inversão do ônus da prova é o instrumento de proteção processual ao consumidor, e é positivado no inciso 
VIII. Desde que, minimamente, cumpra os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência. Mas, apenas o 
cumprimento dessas premissas não basta. É necessário o seu preenchimento. Especialmente, quanto aos 
critérios basilares desse importante instituto processual consumerista: a verossimilhança e a hipossuficiência. 
 
CDC, Art. 6. VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz [ope judicis], for verossímil a alegação OU quando for ele 
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 
 
REGRA: Inversão “Ope Judicis” – Força de Direito – “...A critério do Juiz (O JUIZ PODERÁ 
CONCEDER)  
 
1) Verossimilhança – É aquilo que aparenta ser verdadeiro. O vocábulo verossímil significa o que é 
semelhante à verdade, o que tem correlação com a verdade, passivo de prova. É importante que o Patrono leve 
ao Estado Juiz um mínimo de demonstração no sentido de que sua alegação é verossímil. Que ofereça indícios 



www.estudodireito.com 
 

 
15 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

que, em confronto com a narração das circunstâncias de que dá conta a inicial, e que, em correlação com a 
descrição dos fatos que consubstanciam o direito controvertido, possam indiciar, direcionar à verdade real. 
Ex: Quero exigir um dano moral e informo ao Juiz que o tempo para solução de um problema ultrapassou os 
limites de um serviço adequado. Informo ao Juiz os protocolos dos atendimentos. Apesar de eu não possuir o 
conteúdo da ligação, a empresa possui todas as informações. Há verossimilhança, já que essa é uma situação 
normal nos serviços de Telecom. 
 
2) Hipossuficiência (característica processual – produção de provas) – Tem correlação direta com a 
incapacidade de o consumidor demonstrar a verdade real dos fatos. Pois lhe falta dados, informações, 
materialização das provas. Seja por condições financeiras, seja por condições sociais de intelectualidade e 
capacidade de discernimento. 
Ex: Acidente automobilístico, na qual o Airbag não abriu. Os danos no Autor por si só já induzem que o airbag 
pode não ter funcionado bem. Quem deverá provar que o Airbag funcionou bem será o fornecedor, pois ele 
detém a tecnologia, sendo o consumidor hipossuficiente para provar aquilo que alega.  
 
EXCEÇÃO: Inversão “Ope legis” – Força de Lei – “... Quando provar ...” (O JUIZ DEVERÁ 
CONCEDER)  
Não há faculdade na concessão da inversão do ônus. A própria lei DETERMINA, obrigatoriamente, que o ônus 
da prova será invertido.  
 
Ex1: Art. 38, CDC. (PUBLICIDADE) 
Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as 
patrocina. 
Nesse momento o legislador não trabalhou com uma FACULDADE. Tratando-se de publicidade, o próprio 
CDC determina que a INVERSÃO DO ÔNUS será realizada.  
 
Ex2: Art. 12 e 14, CDC. 
Essa modalidade processual indica que o fornecedor deverá provar, ônus seu, que não fez ou que outra pessoa, 
inclusive o próprio consumidor, é o responsável pelo evento dano. Caso contrário, como determina o texto 
legal, o fornecedor responderá pelo dano. 
 
CDC, Art. 12. 
§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: 
I - que não colocou o produto no mercado; 
II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 
III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
 
Art. 14 (...) 
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
 
 
4.10.1. Momento da Inversão:  
 
Súmula TJRJ nº 91 - “A inversão do ônus da prova, prevista na legislação consumerista, não pode ser 
determinada na sentença”. 
 
Exposição de motivos da súmula TJRJ nº 91: 
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“A inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, não é legal, mas judicial, pelo que o fornecedor seria 
surpreendido, se considerasse a sentença como momento processual da inversão, em afronta ao princípio do 
contraditório”.  
 
O momento da inversão na Lei 13.105 de 2015 é o art. 357, que nos conduz ao despacho saneador, verbis: 
 
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 
organização do processo: 
(...) 
III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373. 
 
Exerícios: 

1. São direitos básicos do consumidor: 

Modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações injustas ou sua revisão em razão de fatos 
preexistentes que as tornem onerosas. 
Prevenção de danos extrapatrimoniais individuais. 
Participação e consulta na formulação das políticas que o afetem diretamente. 
Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços. 
Proteção da vida e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos derivados 
de recursos naturais disponíveis. 
 

2. São direitos básicos do consumidor, exceto: 

A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como 
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. 
A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 
A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 
civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 
ordinárias de experiências. 
A participação e consulta na formulação das políticas que os afetam diretamente, e a representação de seus 
interesses por intermédio das entidades públicas ou privadas de defesa do consumidor. 
A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão 
de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. 
 

3. Acerca dos direitos básicos do consumidor, afirma-se que: 

Há possibilidade de modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua 
revisão em razão de fatos surgidos antes da formação do contrato e que as tornem iníquas. 
A educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços configuram um desses direitos, 
asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. 
Eles não excluem outros que derivem de tratados ou convenções internacionais de que o brasil seja signatário, 
dispensando-se aqueles resultantes dos costumes e equidade. 
A informação adequada sobre os diferentes produtos deve ser clara quanto à especificação das características e 
qualidade, sem a menção a tributos incidentes e preço. 
Tendo mais de um autor a ofensa, responderá pela reparação do dano aquele que a ele deu causa, culposamente. 
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5. QUADRO RESUMITIVO CDC: 
 
DIREITO DO CONSUMIDOR:  Art. 1º (base na CF) 
CONSUMIDOR (suj. atv):   
 Standard Art. 2º 
 Por Equiparação Art. 17 ou 29 
FORNECEDOR(suj. pass):  Art. 3º 
PRODUTO (objeto):  Art. 3º 
 Produto Art. 3, §1º 
 Serviço Art. 3, §2º 
DIREITOS BÁSICOS:  Art. 6º 
 I – Vida Art. 8, 9 e 10 
 II – Educação  Art. 30 a 35 
 III – Informação  Art. 30 a 35 
 IV – Publicidade Art. 36 a 38 
 IV – Práticas Abusivas Art. 39 
 IV – Clausulas Abusivas Art. 51 
 V – Contratos  Art. 46 a 54 
 VI – Danos (Materiais e Morais) Art. 12 a 17 
 VII – Acesso ao Judiciário Art. 5º 
 VIII – Inversão do ônus Art 38, Art. 12 §3º e Art. 14 §3º. 
 IX – Vetado  
 X – Serviços Públicos  Art. 22 
PRINCÍPIOS:  Art. 4º 
POLÍTICA NACIONAL:   Art. 5º 

6. Vícios do Produto/Serviço (Art. 18, 19, 20 e 21): 
 
Vício: Quando o produto não corresponde a expectativa do consumidor. Quando o bem de 
consumo decepciona o consumidor, gera uma frustação.  
Ex: TV não funciona corretamente, a roupa rasgou, o serviço não funciona corretamente.  
 
Fato: quando o bem/serviço de consumo gera dano (físico ou econômico). 
Lembre-se do Art. 17 (Consumidor por Equiparação, aquele que sofreu o dano) 
 
O que poderá acontecer quando o bem de consumo estiver com um vício? 
 
6.1. Espécies de Vícios: 
 
Todas as vezes que houver um decepção em produto/serviço estaremos frene a um vício. O vício poderá ser:  
 

1) Qualidade: não respondeu a expectativa do consumidor em relação a qualidade do produto/serviço; 
 

2) Quantidade: não respondeu a expectativa do consumidor em relação a quantidade informada do 
produto/serviço 

 
Estes vícios podem ser:  
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1) Aparente: vício de fácil identificação. EU comprei o produto/serviço e logo após detectei o vício.  
 Ex: comprei um relógio e ele veio sem ponteiro; 
 

2) Oculto: vício de difícil identificação. Eu comprei o produto/serviço e somente depois de algum uso eu 
consegui detectar o defeito (detectei em momento posterior) 

 Ex: problema na bateria do celular viciada. 
 
6.2. Características do Vício: 
 
6.2.1 Princípio da Solidariedade (Art, 18): 
 
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos 
vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou 
lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 
natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 
 
A responsabilidade é objetiva (não precisa comprovar culpa). 
Quando eu detecto um vício, logo haverá a SOLIDARIEDADE.  
 

Ø Poderei acionar o FABRICANTE ou VENDEDOR. 
 

6.2.2. Prazo de Análise (Art. 18, §1º): 
 
O CDC NÃO contempla a possibilidade de troca por vício, mas sim a obrigação de sanar o vício. Não sendo 
sanado, o consumidor terá algumas opções (DIREITO POTESTATIVO). 
 
O prazo de análise é um importante instituto à disposição do fornecedor em sua defesa em face do 
consumidor. Nesta hipótese, temos que o fornecedor terá um prazo para proceder uma avaliação/perícia quanto 
ao produto. Uma vez constatado, tecnicamente, tal “vício”, o fornecedor se desonera de deveres junto ao 
consumidor. Entretanto, caso o prazo de 30 dias seja ultrapassado, o consumidor poderá usar uma das 
alternativas dispostas nos incisos do seu parágrafo 1º. 
 
§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à 
sua escolha (DIREITO POTESTATIVO): 
        I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 
        II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas 
e danos; 
        III - o abatimento proporcional do preço. 
 
 
Existe flexibilidade do Prazo de 30 dias? 
Considerando o item a ser analisado, o prazo de 30 dias (avaliando sua complexidade) poderá ser 
flexibilizado: 
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  Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, 
qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços: 
        Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. 
 
OBS1: Estando diante de um produto ou serviço essencial não haverá a necessidade de aguardar 30 dias. 
 
OBS2: Quando o conserto importar em desvalorização do bem, poderei exigir a troca. 
 
6.3. Vício do produto por quantidade e qualidade (art. 18): 
 
A qualidade diz respeito ao material ao qual o mesmo é fabricado, construído e correlacionados. Decerto que, 
apesar do binômio preço/qualidade andarem juntos, (quanto mais caro, teoricamente, de melhor qualidade) isto 
não implica com relação a sua funcionalidade, que deve ser a mesma esperada pelo consumidor. 
 
A quantidade vê-se claramente que ocorrerá quando houve disparidade entre a informação discriminada no 
invólucro/recipiente/embalagem e a informação localizada no mesmo. Pois o consumidor, na mais legítima 
boa-fé, jamais desconfiaria nesta discrepância. Logo, se temos o rótulo informando sobre seu peso, v.g., um 
quilo, nada mais resta a pensar que o produto tem seu peso líquido de um quilo. Excetuando, por óbvio, o peso 
da própria embalagem. 
 
6.4. Da impropriedade e inadequação (Art. 18, §6º): 
 
§ 6° São impróprios ao uso e consumo: 
        I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 
        II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, 
nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de 
fabricação, distribuição ou apresentação; 
        III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. 
 

 
6.5. Vício do produto por quantidade  (art. 19): 
 
O art. 19 é fruto de uma inequívoca técnica legislativa consumerista, ao qual os autores do anteprojeto, 
prevendo a hipótese de eventual veto presidencial a textos do projeto de lei, elencaram textos similares em 
lugares diversos com fins de não deixa que o “espírito da lei consumerista” fique descoberto de sua proteção. O 
que se lê é um texto “idêntico” em forma e conteúdo do art. 18 no qual repetimos as mesmas considerações 
acerca do vício do produto por quantidade. 
 
6.6. Vício do serviço (art. 20): 
 



www.estudodireito.com 
 

 
20 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

 Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou 
lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da 
oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 
        I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; 
        II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas 
e danos; 
        III - o abatimento proporcional do preço. 
        § 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e 
risco do fornecedor. 
 
O vício do serviço é tipificado quando incorre nas hipóteses em que o mesmo seja inadequado ou não atenda às 
normas regulamentares de sua prestação. Entendendo-se o primeiro quando não atinge os objetivos propostos 
ou esperados e o segundo quando não segue aquilo ao qual a entidade reguladora lhe determina. 
 
Exercícios:	

A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é: 

Exclusiva do produtor no caso de bens in natura, mesmo quando este deixe de ser identificado claramente. 
Exclusiva do comerciante que, entregando quantidade inferior, faz a medição do produto por instrumento não 
aferido segundo padrões oficiais. 
Solidária entre o produtor e o comerciante no caso de diferença no conteúdo líquido de produto in natura, 
excluída a dos demais fornecedores. 
Solidária entre o fabricante e o produtor em todos os casos, excluídos o fornecedor presumido e o equiparado. 
Idêntica quanto à natureza jurídica, às opções do consumidor e à dos vendedores no código civil por vícios 
redibitórios. 

Questão 2: 

Tratando-se da responsabilidade de vícios do produto e do serviço, é correto afirmar: 

Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto em lei, não podendo ser inferior a 
dez, nem superior a cento e oitenta dias. 
Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação 
tácita do consumidor. 
No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor o produtor imediato. 
A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do 
fornecedor. 
No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á 
implícita a obrigação do produtor de empregar componentes de reposição originais adequados, novos ou com 
características simulares, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a esses 
últimos, tenham autorização em contrário do consumidor. 

Questão 3: 

Assinale a alternativa correta, no que concerne aos vícios de quantidade do produto. 

O fabricante responde objetivamente e o comerciante subsidiariamente. 
O consumidor poderá exigir, a sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou 
modelo, sem os aludidos vícios ou de qualidade superior, sem custos adicionais. 
O consumidor poderá exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 
eventuais perdas e danos, somente quando impossível a substituição do produto. 
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O fornecedor imediato será responsável objetivamente quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento 
utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. 
O fornecedor responde subjetivamente e o comerciante subsidiariamente. 
 

7. Fato do Produto/Serviço(Art. 12,13 e 14): 
 
O CDC adota TEORIA DO RISCO (Proveito). A TEORIA DO RISCO foi adotada no artigo 37, § 6, da 
Constituição Federal de 1988, no Código de Defesa do Consumidor e no artigo 927 do Código Civil, para citar 
apenas alguns exemplos. Muito embora o referente artigo do Código Civil não faça distinção, a doutrina adota 
algumas modalidades dentro da teoria do risco. 
 
Risco Integral: A teoria do risco integral não se preocupa com elementos pessoais, sequer de nexo causal, 
ainda que se trate de atos regulares praticados por agentes no exercício de suas funções. Aqui a 
responsabilidade é aplicada mesmo sendo a vítima quem deu exclusivamente causa à situação. 
 
Ex: No que diz respeito à responsabilidade civil por dano ambiental, o entendimento do STJ é que 'a 
responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de 
causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a 
invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar 
a sua obrigação de indenizar ' 
 
Risco Adminstrativo: conceitua-se pelo entendimento de que nenhum particular deve suportar o dano advindo 
de atividades voltadas ao interesse social de uma coletividade. De acordo com esta teoria, que é a base para a 
responsabilidade objetiva do Estado, não há necessidade de se provar a culpa do agente estatal. Entretanto, 
diferenciando-se da teoria do risco integral, existe a necessidade de que o dano sofrido e o nexo de causalidade 
estejam interligados com a atividade pública. 
 
Risco Proveito: (ubi emolumentum ibi ônus) Esta teoria é amplamente aplicada às relações de consumo, sendo 
assim, o Código de Defesa do Consumidor a adotou quando aponta a responsabilidade objetiva de fornecedores 
pelos produtos e serviços prestados. 
 
De acordo com o entendimento de Nader: “pela teoria do risco-proveito, responsável pelos prejuízos 
individuais ou transindividuais é quem se beneficia das atividades de risco. Natural que o agente, a favor de 
quem todo um mecanismo é acionado e lhe traz resultados favoráveis, repare os danos causados a outrem”. 
 
7.1 FATO DO PRODUTO (Art. 12): 
 
 Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 
utilização e riscos. 
 
A responsabilidade civil OBJETIVA nas relações de consumo encontra no artigo 12 do CDC a 
responsabilidade pelo fato do produto.  
 
Os legitimados: fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador. 
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Responsabilidade objetiva: a expressão “independentemente da existência de culpa” nos remete à ideia da 
responsabilidade objetiva, na que não discute a “culpa”. 
 
Destacamos que há dano efetivo. Tanto que o fornecedor responde pela sua reparação. 
 
E responde o fornecedor de produtos pelos “defeitos”, que é o núcleo do tipo do fato do produto. E a 
responsabilidade é gerada pelo já citado defeito por “projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, 
manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua utilização e riscos”. Logo, identificamos uma gama gigantesca de possibilidades. 
 
Convém ressaltar que o defeito pela “apresentação” é gerado por “informações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua utilização e riscos”. A ausência ou erro na informação essencial ao produto para a sua correta 
utilização é o suficiente para gerar o dano.  
Ex: Em alimentos, a ausência de informação de que este produto contém glúten pode levar o consumidor que 
não tolera esta substancia a um dano enorme. Com potencialidade de sua morte. 
 
7.1.1. Defeito do Produto:  
 
O DEFEITO é um VÍCIO que pode causar DANO.  
 
§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em 
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 
        I - sua apresentação; 
        II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 
        III - a época em que foi colocado em circulação. 
 

I) Informação inadequada, falha, insuficiente. Ex: Remédio que informa sua limitação de uso para 
lactantes; 

II) Se o produto é utilizado dentro da normalidade não pode causar danos. Ex: Uma bebida não pode 
conter nada que seja diferente do informado. Ácido, pedaços de animais etc. 

III) Diz respeito ao risco do desenvolvimento. Produto que foi colocado no mercado sem que fosse 
esgotado os testes de nocividade/periculosidade ao consumidor. Ex: remédio que promete a cura de 
uma determinada doença, cura a mesma, mas produz efeitos diversos, causando um mal maior do 
que a própria cura. 

 
7.1.2. Produto obsoleto X produto inservível: 
 
Lei .8078/1990: Art. 12 (...) § 2° O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor 
qualidade ter sido colocado no mercado. 
 
O produto tecnologicamente obsoleto não tido como inservível – não se considera DEFITUOSO. Ex: Para um 
escritório de advocacia, uma máquina de escrever é obsoleta diante da fartura de tecnologia de escrituração e 
impressão. Mas basta uma interrupção prolongada, por dias, no fornecimento de energia elétrica para gerar a 
sua necessidade. 

7.1.3. Responsabilidade civil dos Comerciantes  - SUBSIDIÁRIA (Art. 13): 
 
RESUMO:  
 
VÍCIO DO PRODUTO/SERVIÇO a responsabilidade é SOLIDÁRIA. 
O Comerciante/Fornecedor responderão SOLIDARIAMENTE no caso de VÍCIO 
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REGRA: O Comerciante NÃO responde no caso de FATO DO PRODUTO, apenas o FORNECEDOR. 
EXCETO: Nas hipóteses do Art. 13 – quando o Comerciante responderá SUBSIDIARIAMENTE. 
 
A responsabilidade subsidiária advém do fato de fabricante e produtor serem os verdadeiros introdutores do 
risco no mercado ao colocarem produtos defeituosos em circulação, cabendo ao comerciante apenas avaliar a 
qualidade dos bens que coloca à venda em seu estabelecimento. 
 
Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior (Art. 12 – Resp. Objetiva), 
quando: 
 
I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; (SUBSIDIÁRIA) 
II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; 
(SUBSIDIÁRIA) 
III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis. (PRÓPRIA do COMERCIANTE) 
 
Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso 
contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. (DIREITO DE 
REGRESSO) 
 
 
7.2. FATO DO SERVIÇO (Art. 14): 
 
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
 
 
Art. 14. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 
I - o modo de seu fornecimento; 
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 
III - a época em que foi fornecido. 
 
Caracterização do fato do serviço 
Resguardadas as devidas proporções, a única distinção que se faz entre o fato do produto e do serviço é que 
neste tratamos, exclusivamente, de serviços. Nos termos do art. 3º §2º do CDC. Fora isso, temos iguais 
ponderações. Seja pela responsabilidade objetiva, pelo defeito ou nas informações. 
 
7.2.1. O defeito do serviço 
Como não poderia ser diferente, temos iguais ponderações acerca da caracterização do serviço defeituoso. 
O DEFEITO é um VÍCIO que pode causar DANO.  
 
7.2.2. Serviço obsoleto X Serviço inservível: 
 
Art. 14. (...)§ 2° O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 
A tecnologia, mais uma vez, é o traço marcante dessa definição. Prestações de serviços de comunicação antes 
consideradas essenciais, como, por exemplo, tecnologia celular por meio de smartphones que sobrepujaram a 
extinta tecnologia TDMA, substituída pela tecnologia (atualmente) 4G . 
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7.3. Responsabilidade civil dos profissionais liberais: 
 
Art. 14. (...) § 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de 
culpa. 

A Responsabilidade Civil dos Profissionais Liberais é SUBJETIVA! 

EXCEÇÃO: É a única exceção ao regramento da responsabilidade consumerista na modalidade objetiva. 
O profissional liberal terá a seu “favor” que o autor da ação (consumidor) deva provar a responsabilidade do 
fornecedor (nos termos do art. 186 da Lei 10.406 de 2002) pois será analisada a sua 
ação/omissão/imprudência/negligência. Ex: dentistas, médicos, contadores etc.. 

7.3.1 A responsabilidade do advogado como profissional liberal: 
Nos termos do REsp 532.377/RJ, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 4ª turma, julgado em 21/08/2003, DJ 
13/10/2003, p. 373, temos:. 
 
Não há relação de consumo nos serviços prestados por advogados, seja por incidência de norma específica, 
no caso a Lei n° 8.906/94, seja por não ser atividade fornecida no mercado de consumo. 
As prerrogativas e obrigações impostas aos advogados - como, v. g., a necessidade de manter sua 
independência em qualquer circunstância e a vedação à captação de causas ou à utilização de agenciador (arts. 
31/ § 1° e 34/III e IV, da Lei n° 8.906/94) - evidenciam natureza incompatível com a atividade de consumo. 
Recurso não conhecido. 
 
Logo o advogado como profissional liberal terá a sua responsabilidade apurada, exclusivamente, pelo 
Tribunal de Ética e Disciplina da OAB – TED. 

8. Causas Excludentes da Responsabilidade Civil: 
 
8.1. Causas Excludentes da Responsabilidade Civil no CDC  - PRODUTOS (Art. 12 §3º): 
 

Ø Afastam a RESPONSABILIDADE CIVIL no caso do PRODUTO 
Ø Inversão “Ope legis” 

 
§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando PROVAR: 
        I - que não colocou o produto no mercado; 
O produto não foi disponibilizado formalmente pelo vendedor. 
Ex: falsificado, oriundo de furto ou descaminho. 
        II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste 
Ex: computadores supertecnológicos podem causar problemas de utilização ao usuário. Idosos que não sabem 
utilizar um celulares muito tecnológicos.  
        III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
A responsabilidade é atribuível ao consumidor pela sua própria conduta. 
Ex: Uso errado de medicamento, contrariando a bula. 
Ex: Contratação de SCM 4G sem que a estação móvel (aparelho/telefone) comporte tal serviço. 
  
8.2. Causas Excludentes da Responsabilidade Civil no CDC  - SERVIÇOS (Art. 14 §3º): 
 

Ø Afastam a RESPONSABILIDADE CIVIL no caso do PRODUTO 
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Ø Inversão “Ope legis” 
 
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 
        I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 
O serviço foi prestado de acordo com o contratado. 
Ex: Serviço de comunicação multimídia (SCM - internet) prestado com download e upload contratado. 
        II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
Terceiro – Pessoa que não integra a lide e que terá após prova pericial. 
Ex: Produto estragado dentro do prazo de vencimento. O fabricante integra, inicialmente, a lide. Mas após 
perícia fica constatado que o produto estragou por mal acondicionamento. Pois o lojista desliga o sistema de 
refrigeração à noite para economizar energia elétrica. 
Ex: Médico faz um cirurgia e recomenda o repouso absoluto. Paciente sai para correr e os pontos abrem.  
 
8.3. Caso Fortuito e Força Maior (Excludente de Resp. Civil): 
 
São modalidades de Excludentes de Responsabilidade UNIVERSAIS (Produto e Serviço). 
Esse 2 casos (CF e FM) já estão incluídos nas hipóteses já elencadas no Art. 12 e 14 §3º implicitamente.  
 
CASO FORTUITO: Acontecimento IMPREVISÍVEL. Caso eu pudesse prever, eu poderia evitá-lo. existe 
alguma tecnologia ou ação humana que poderia evitar o dano.  
Os seres humanos poderiam fazer algo para evitar? R: SIM. Logo CASO FORTUITO. 
Ex: Manifestação de greve.   
 Dividi-se em: 
   

Ø CASO FORTUITO INTERNO: IMPREVISÍVEL mas de consequência EVITÁVEL >> NÃO 
ISENTA DO DEVER DE INDENIZAR 

Ex: Hospital onde acaba a luz. Pessoas morrem pelo não funcionamento dos aparelhos. É caso fortuito interno, 
pois espera-se que o um hospital tenha um gerador.  
 

Ø CASO FORTUITO EXTERNO: IMPREVISÍVEL mas de consequência INEVITÁVEL >> 
ISENTA DO DEVER DE INDENIZAR.  

 
Ex: Assalto em um ônibus.  
 
OBS: A reincidência de um caso fortuito externo poderá o classifica-lo como interno e gerar o dever de 
indenizar. Ex: reincidência de assalto em ônibus.  
 
FORÇA MAIOR: Acontecimento INEVITÁVEL (ainda que previsível). Ainda que eu pudesse prever, não 
teria como evita-lo. Não existe nenhum tecnologia ou ação humana que poderia evitar o dano. ISENTAM 
O DEVER DE INDENIZAR 
Os seres humanos poderiam fazer algo para evitar? R: NÃO. Logo FORÇA MAIOR. 
Ex: Tsunami.  
 
RESUMÃO RESPONSABILIDADE CIVIL NO CDC: 
 

VÍCIO/FATO BASE RESPONSABILIDADE 

Vício do Produto/Serviço Art. 18 Responsabilidade OBJETIVA SOLIDÁRIA 
(Fornecedor/Comerciante) 

Fato do Produto/Serviço Art. 12  e 14 Responsabilidade OBJETIVA apenas do  Fornecedor 
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Fato do Produto/Serviço 
EXCEÇÃO: 
Art. 13, I, II e 

III. 

Responsabilidade SUBSIDIÁRIA do Comerciante 
 

Profissionais Liberais Art. 14 §4º Responsabilidade SUBJETIVA 

Advogados TED 

Não há relação de consumo. responsabilidade 
apurada, exclusivamente, pelo Tribunal de Ética e 

Disciplina da OAB. 
 

Excludentes de 
Responsabilidade, CDC. 

Art. 12, §3º e 
Art. 13 §3º 

 

Afastam a responsabilidade OBJETIVA, inversão ope 
legis. 

 
CASO FORTUITO e FORÇA MAIOR 

Caso Fortuito INTERNO Imprevisível, MAS Evitável gera o dever de indenizar 
Caso Fortuito EXTERNO Imprevisível e Inevitável não gera o dever de indenizar 

Força Maior Inevitável (ainda que previsível) não gera o dever de indenizar 
Caso Fortuito EXTERNO 

REITERADO 
Imprevisível, MAS, pela 

repetição, passa a ser Evitável gera o dever de indenizar 

9. A PRESCRIÇÃO e a DECADÊNCIA nas relações de consumo: 
 
Primeiramente é importante relembrar os conceitos: 
Vício: Quando o produto não corresponde a expectativa do consumidor. Quando o bem de consumo 
decepciona o consumidor. 
 
Fato: quando o bem/serviço de consumo gera dano (físico ou econômico). 
Lembre-se do Art. 17 (Consumidor por Equiparação, aquele que sofreu o dano) 
 

REGRA GERAL: 
 

VÍCIO Art. 26 FATO Art. 27 
>> correrá DECADÊNCIA >> correrá PRESCRIÇÃO 

PRAZO  PRAZO 5 ANOS 

30 DIAS Bens/serviços não 
duráveis   

90 DIAS Bens/serviços duráveis Início da contagem: Momento do 
dano/prejuízo 

    
Início da Contagem:    

Vício aparente - Do recebimento   
Vício oculto - Da constatação   

 
 
9.1. Prescrição (Art. 27): 
 
Prescrição é a maneira pela qual se dá a aquisição de um direito ou a liberação de uma obrigação, pela inação 
do titular do direito ou credor da obrigação, durante um lapso temporal previsto legalmente. 
 
O prazo quinquenal é direcionado, exclusivamente, às hipóteses previstas na seção II do capítulo, qual seja: 
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Capítulo IV - Da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos. 
Seção II - Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço. 
 

 
 
9.1.1 Prescrição – início da contagem: 
 
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 
serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do 
dano e de sua autoria. 
 
O legislador consumerista foi perspicaz ao determinar a conjunção de fatores (“e”) para a caracterização do 
início da contagem de prazo. Pois, na ocorrência do dano imposta ao consumidor, nem sempre haverá a 
imediata identificação da autoria. 
 
9.2. A decadência: 
 
Decadência é a extinção do direito pela inércia do titular, quando a eficácia desse direito estava originalmente 
subordinada ao exercício dentro de determinado prazo, que se esgotou, sem o respectivo exercício. Logo, seu 
objeto é o direito que nasce, por vontade da lei ou do homem, subordinado à condição de seu exercício em 
limitado lapso de tempo.  
 
9.2.1. Decadência – caracterização: 
 
Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: 
I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; 
II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. 
 

 
 
9.1.1 Prescrição – início da contagem: 
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Se o vício é APARENTE: momento de recebimento do bem de consumo.  
Ex: comprei uma TV e verifiquei que a ao tirar a caixa a tela estava quebrada. 
 
Se o vício é OCULTO: momento da constatação do vício. Prazo começa a correr no momento de descoberta de 
vício oculto.  
Ex: comprei uma TV e ela estava funcionando corretamente. Após 6 meses, verifique que havia um problema 
na placa de vídeo da TV. 
 
ATENÇÃO!!! Razoabilidade: o prazo limítrofe para requerer a reparação por vício oculto é o tempo de vida 
útil do bem. Assim, acabando o prazo de vida útil de um bem, não há mais que se falar em vício oculto.  
 
Vida Útil: é o  
 
9.2.2. Decadência – Obstaculização: 
 
Art. 26. (...) 
§ 2° Obstam a decadência: 
I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços 
até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca; 
 
III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. 
 
Ao obstar o prazo, o consumidor terá a seu favor A SUSPENSÃO do mesmo quando ocorrer algum dano 
posterior. Para tanto, deverá utilizar o art. 18° § 1ª e 2°do CDC, verbis: 
 
Art. 18. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 
alternativamente e à sua escolha: 
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 
II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e 
danos; 
III - o abatimento proporcional do preço. 
 
Ex: Um consumidor adquire um celular em determinada data. Considerando que o mesmo é um produto 
durável, seu prazo para vícios aparentes ou de fácil constatação é de 90 dias. 
 
Da data da compra até o surgimento de um problema qualquer passaram-se 80 dias. O produto foi 
encaminhado por estar dentro da garantia legal de 90 dias. Durante este prazo em que ficou sob a guarda 
do fornecedor, tal prazo foi obstado (suspenso). Este foi devolvido com 20 dias sem problemas. 
 
Com a sua devolução, o prazo de garantia teve sua contagem reiniciada. Em relação ao celular em si, 
restam mais 10 dias. Já em relação ao serviço de assistência prestado, o prazo é de 90 dias. 
 
Caso o prazo de 30 dias em que ficou sob a guarda do fornecedor fosse ultrapassado, o consumidor 
poderia fazer uso das previsões legais dos incisos do parágrafo 1º 
 
 
OBS: Flexibilização do Prazo do Art. 18, §1º - 30 dias para sanar vícios: 
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9.2.3. Decadência – VÍCIO OCULTO: 
 
Art. 26. § 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o 
defeito. 
 
O VÍCIO OCULTO ficará caracterizado quando: 
 

1) Não for possível identificar pela simples visualização; 
2) Não provocar a impropriedade ou inadequação do bem de consumo (produto/serviço). 

 
Contagem do Prazo: O prazo decadencial para o vício oculto terá sua contagem iniciado a partir do 
momento em que o mesmo passa a ser evidente e facilmente constatável. Em seguida, teremos a ingerência 
dos prazos dos incisos do art. 26, que nos remetem a 30 e 90 dias. 
 

10. Garantia: 
 
Existem dois tipos de garantias: 

1) a LEGAL (prevista no Art. 26 – 30 e 90 dias) 
2) a CONTRATUAL (geralmente oferecida pelo fornecedor. Ex: 1 ano) 

 
Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. 
        Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira 
adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada 
e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato 
do fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, 
com ilustrações. 
 
Assim, de acordo com o Art. 50, a GARANTIA LEGAL soma-se à CONTRATUAL. 
Além disso, será contada de acordo com o vício constatado. 
 
Ex: Comprei um Bem de Produto DURÁVEL, um celular, (prazo legal previsto no CDC, 90 dias) e o vendedor 
me ofereceu a garantia de 1 ano. Conta-se a garantia da seguinte forma: 
 
Para vícios APARENTES – recebi o celular com a tela quebrada: prazo de garantia é contado da entrega do 
produto. Primeiro conta-se os 90 dias (LEGAIS), depois conta-se o 1 ano (CONTRATUAL). Garantia Total: 1 
ano e 3 meses. 
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Para vícios OCULTOS - recebi o celular funcionando, e depois de 2 anos de uso ele veio apresentar um 
problema na tela.  O Prazo de garantia é contado da constatação do vício, levando em consideração a vida útil 
do BEM. Primeiro conta-se os 90 dias (LEGAIS), depois conta-se o 1 ano (CONTRATUAL). Garantia Total: 1 
ano e 3 meses, contando-se do aparecimento do problema.  

11. Outras observações: 
 
Direito de Arrependimento: 
 
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. 
 
Possibilidade do consumidor se arrepender de uma compra realizada FORA do estabelecimento comercial. 
 
Cobrança de Dívida: 
 
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a 
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 
        Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por 
valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 
de engano justificável. 
        Art. 42-A.  Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, deverão constar o nome, o endereço 
e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor 
do produto ou serviço correspondente.       
 
Cobrança de dívida REGULAR = exercício de um direito (não enseja dano moral) 
Cobrança de dívida ABUSIVA = abuso de direito >> Danos Morais (Art. 42 caput) 
Cobrança de dívida INDEVIDA = dá direito da repetição de indébito em dobro (Art. 42, §ú) 
 
Banco de Dados (Art. 43 e 45):  
 
SPC e CERESA: órgãos privados (mas considerados como públicos) de informação que armazenam 
informações referente ao crédito.  

Ø Prazo de Permanência:  O nome do consumidor só pode estar no máximo por 5 anos (prazo de início: 
data de vencimento do título) 

Ø Caberá Habeas Data para corrigir as informações. 
Ø Notificação da inclusão:  Consumidor precisa ser notificado sobre a negativação. Esta Notificação não 

precisa ser por AR. 
Ø Quitação e retirada do nome: No dia em que o consumidor PAGA, o fornecedor terá o prazo de 5 dias 

úteis para retirar o nome do banco de dados. 
 
 Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em 
cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas 
respectivas fontes. 
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        § 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de 
fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. 
        § 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por 
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 
        § 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua 
imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais 
destinatários das informações incorretas. 
        § 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e 
congêneres são considerados entidades de caráter público. 
        § 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos 
respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo 
acesso ao crédito junto aos fornecedores. 
         § 6o  Todas as informações de que trata o caput deste artigo devem ser disponibilizadas em formatos acessíveis, inclusive para 
a pessoa com deficiência, mediante solicitação do consumidor.            (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)    (Vigência) 
 
Contratos:  
 
Regra geral para Contratos (CC): Aplica-se a Teoria da Imprevisão – acontecimento FUTURO e 
INCERTO para ensejar a revisão do contrato. Assim, deve haver: 

Ø fato superveniente imprevisível 
Ø fato extraordinário 
Ø comprovação de exagerada vantagem para uma das partes 

 
Para o CDC: Aplica-se a Teoria da Quebra da Base Objetiva para ensejar a revisão do contrato. Basta 
haver uma quebra na boa-fé objetiva / sinalagma contratual. Como na relação de consumo há uma parte 
hipossuficiente e vulnerável na relação jurídica, é dispensável a ocorrência de evento FUTURO e 
INCERTO.  

Ø (dispensável) pressuposto da imprevisibilidade,  
Ø (dispensável) extraordinariedade e  
Ø (dispensável) exagerada vantagem ao fornecedor. 

 
Os contratos possuem fases: Pré-contratual, Contratual, Pós-contratual. 
 
A FASE PRÉ-CONTRATUAL integra o contrato, por força do Art. 30 do CDC. É como se a publicidade 
veiculada na faz pré-contratual também integrasse o contrato. (Princípio da vinculação da publicidade)  
 
Na FASE CONTRATUAL, a formatação de um contrato (Art. 51, CDC) – elenca as cláusulas que NÃO 
deverão ultrapassar os limites do Art. 51, CDC (lembrando que este rol é exemplificativo).  
 
Na FASE PÓS-CONTRATUAL, após a execução do contrato, poderão existir alguns direitos remanescentes 
do fornecedor. Ex: Direito de Arrependimento. 
 

12. Aspectos Processuais: 
 
12.1 Domicílio (Art. 101, I): 
O Autor no CDC é o consumidor. 
 
Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos 
Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: 
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        I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; 
 
Em verdade, o vocábulo “pode” deve ser interpretado como “deve”. Pois, em sendo a ação proposta pelo 
consumidor, é facultado ao mesmo a escolha do foro que melhor lhe convier, eis que a norma protetiva visa a 
facilitação da defesa dos seus interesses, ainda que fora do seu domicílio. 
 
OBS: Valerá para qualquer VARA e não somente o JUZIADO ESPECIAL. 
 
12.2 Chamamento ao Processo: 
 
Chamamento ao Processo: espécie de intervenção de terceiro provocada, pela qual o réu, no prazo da 
contestação, tem a possibilidade de chamar ao processo os outros devedores, que também atuarão no polo 
passivo da lide e serão condenados na mesma sentença, caso o pedido seja julgado procedente.  
 
Art. 101, II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o 
segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a 
sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. 
Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será intimado a informar a existência de seguro de 
responsabilidade, facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra 
o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio 
obrigatório com este. 
 
Só existe uma ÚNICA modalidade de chamamento ao processo no CDC: Quando o fornecedor possuir 
seguro de responsabilidade. Neste caso o CDC permite o chamamento, pois facilita que o consumidor seja 
indenizado.  
 
12.3 Denunciação à Lide (Art. 88): 
 
Denunciação à Lide: É a forma de intervenção de terceiros, por meio da qual o autor ou o réu chamam a juízo 
terceira pessoa, que seja garante do seu direito, para resguardá-lo acaso de ser vencido a demanda em que se 
encontram. 
 
É vedada a denunciação a Lide no CDC. 
 
 Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em 
processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da 
lide. 
 
 
12.4 Desconsideração da PJ: 
 
Conceito: Rompimento da máscara da personalidade jurídica, atingindo-se o patrimônio dos sócios, a fim de 
que sejam ressarcidos os consumidores.  
 
TEORIAS: 
 
MENOR: Todas as vezes que PJ representar um obstáculo que impede o consumidor de ser ressarcido. Assim, 
qualquer fato MENOR que busque dificultar este ressarcimento poderá ser tomado como motivo para se 
desconsiderar a PJ (ADOTADO PELO CDC) 
 
MAIOR: deve haver Fraude + Dano (ADOTADO PELO CC) 



www.estudodireito.com 
 

 
33 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

 
 
Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 
consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos 
estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. 
        § 1° (Vetado). 
        § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente 
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 
        § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste 
código. 
        § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. 
        § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma 
forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 
 
12.5 As infrações penais no CDC – generalidades 
 
Art. 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem prejuízo do disposto no 
Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. 
 
De plano o art. 61 enuncia que os delitos previstos no CDC não excluem o previsto em outras leis. Como, por 
exemplo, crimes que envolvam a saúde pública, art. 278 do CP 
 
12.5.1 As infrações penais no CDC – tipificações exemplificativas: 
 
São 11 crimes previstos no CDC 
 
Exemplos:  
Publicidade Prejudicial à Saúde: este tipo penal veda a publicidade capaz de fazer com que o consumidor se 
comporte de forma prejudicial a sua própria saúde. São proibidos os anúncios que, entre outros, “deixem de 
mencionar cuidados especiais para a prevenção de acidentes, quando tais cuidados forem essenciais ao uso do 
produto”. 
 
Cobrança Vexatória: a dívida é ato personalíssimo. Apenas o consumidor pode ser cobrado. Mas na conduta 
da cobrança não pode haver exposição vexatória. Compreendendo tal exposição, não pode haver interferência 
em local de trabalho, descanso ou lazer. Principalmente com a ciência de terceiros. 
 
12.5.2 As infrações penais no CDC – Concurso de pessoas: 
 
Art. 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste código, incide as penas a esses 
cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica 
que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou 
manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. 
 
Destacamos neste tipo penal consumerista, a previsão da responsabilidade do 
“diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica”. Pois, de acordo com a sua culpabilidade, poderão 
responder concorrentemente com a própria empresa. Principalmente, em decorrência do seu “status 
mandamental” (posição hierárquica). 
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13. Tipos de Direitos Protegidos pelo CDC:  
 
O CDC protege 3 tipos de direitos: 
 
1) Interesses/Direitos DIFUSOS: 
- Diversos lesados – indetermináveis. 
- Pessoas ligadas por um fato – não há aquisição. 
Ex: comercial abusivo / enganoso. 
 
2) Interesses/Direitos COLETIVOS: 
- Diversos lesados – determináveis. 
- Pessoas ligadas por uma relação jurídica base. 
Ex: aumento abusivo de plano de saúde em detrimento de idade (todos aquele que utilizam aquele Plano de 
Saúdo são os lesados, que poderão ingressar individualmente ou por meio dos legitimados do Art. 82.) 
 
3) Interesses/Direitos INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS: 
- Diversos lesados – determináveis. 
- Pessoas ligadas por origem comum. 
Ex: acidente em aviação comercial. 
 
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 
individualmente, ou a título coletivo. 
 
        Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
 
        I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
 
        II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de 
natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte 
contrária por uma relação jurídica base; 
 
        III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. 
 
        Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente 
         

I - o Ministério Público, 
         II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 
         III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade 
jurídica,      especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; 
        IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins 
institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização 
assemblear. 
 
 


