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AULA ESPECIAL:
DIREITO DO CONSUMIDOR

Prof. Thiago Gomes

PRIMEIRAS INSTRUÇÕES

 IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA PARA O EXAME DA OAB

 FINALIDADE DO DIREITO DO CONSUMIDOR

 Oconsumoproduzreflexosnãosó jurídicoscomotambémeconômicose sociais.

 A vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional) do consumidor exigia
proteçãoespecial,diferentedaprojetadapeloDireitoCivil.

 LEGISLAÇÕES PERTINENTES

 Asprincipais regrasde regulaçãoaparecem na Constituição Federal e Lei Federal
nº8078/90(CódigodeDefesadoConsumidor)

 CDC: Contém normas de ordem pública, ou seja,m são indisponíveis e
inderrogáveis por convenção das partes, devendo o juiz agir de ofício na
apreciação dasquestõesconsumeiristas.

OAB 
DIREITO DO CONSUMIDOR

ATENÇÃO: Súmula 381, STJ – Cláusulas
abusivas em contratos bancários –
Vedação ao reconhecimento de ofício.
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PRIMEIRAS INSTRUÇÕES

OAB 
DIREITO DO CONSUMIDOR

E SE O ADVOGADO NO PROCESSO PEDE
O RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE
CLÁUSULA ABUSIVA EM CONTRATO
BANCÁRIO?

RELAÇÃO DE CONSUMO

 QUEM É O CONSUMIDOR?

 Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço

comodestinatáriofinal. (art.2º,CDC)

 CONSUMIDOR EQUIPARADO

 Coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis(art.2º,§ún, CDC)

 Vítimas de evento decorrente da relação de consumo (art.17 CDC)

 Pessoas expostas às práticas comerciais (art.29, CDC)

 FORNECEDOR

 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,
distribuiçãooucomercializaçãodeprodutosouprestaçãode serviços. (art.3º,CDC)

OAB 
DIREITO DO CONSUMIDOR
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RELAÇÃO DE CONSUMO

 FORNECEDOR

 Todo aquele que pratica ato de indústria ou comércio, HABITUALMENTE e com o
INTUITODELUCRO, inclusiveaprestaçãodeserviçosaoconsumidoré fornecedor.

 PRODUTO

 Équalquerbem,móvelou imóvel,materialou imaterial. (art. 3º, §1º,CDC)

 O produto também pode ser Oneroso ou Gratuito (Amostra Grátis), Durável (Não

Perecível),NãoDurável (Perecível).

 SERVIÇO

 Qualquer atividade fornecida no mercado mediante remuneração (direta ou
indireta).

 Considera-se como serviço as atividades de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária (S.321/STJ–PrevidênciaPrivada +S.469/STJ -Planosdesaúde).
Exclui-se daproteçãodoCDCosserviçosdecorrentesdenaturezatrabalhista.

OAB 
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RELAÇÃO DE CONSUMO

Feedback

 Consumidor (Destinatário Final/Vulnerável) x Fornecedor

 Produto: Bem/Oneroso/Gratuito/Durável ou não

 Serviço: Atividade/Obrigatoriamente remunerada
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSUMO

 LINHAS GERAIS

 REGRAGERAL:Aplica-seaRESPONSABILIDADEOBJETIVA(TeoriadoRisco)

 Motivo:Projetaraofornecedorodeverdecuidadoafimdenãoprovocardanosaosconsumidores.

 Há dois critérios de responsabilização: FATOe VÍCIO

 RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO/SERVIÇO

 Ocorre quando há anomalia que os tornam IMPRÓPRIOS ou INADEQUADOS
aoconsumoaquesedestinamou lhesDIMINUAMOVALOR.

 ESPÉCIES

 QUALIDADE: Impróprio ao uso, consumo ou inadequados ao fim que
razoavelmentedele seespera.

 QUANTIDADE: Conteúdo inferior às indicações constantes no recipiente,
embalagemrótulooumensagempublicitária.

OAB 
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSUMO

 RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO/SERVIÇO

 PRAZOS PARA RECLAMAR OS VÍCIOS (Decadencial)

 VÍCIOS APARENTES OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO: São 90 para os produtos
duráveise30aosnãoduráveis. (GarantiaLegal)

 VÍCIOS OCULTOS: Conta-se esses prazos a partir do momento da descoberta do
vícioao longode suavidaútil.

 QUEM RESPONDE? TODOSos fornecedores respondem. (Res.p Objetiva + Solidária)

 SOLUÇÕES A SEREM EXIGIDAS PELO CONSUMIDOR
 Substituição do produto, restituição da quantia paga monetariamente atualizada,

abatimento proporcional e ainda no caso dos serviços, a reexecução, sem custo
adicionalequandocabível.

 Nos vícios de qualidade há prazo de 30 dias para o fornecedor saná-lo, salvo-se,
em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder
comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se
tratardeprodutoessencial.

OAB 
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSUMO

 RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/SERVIÇO
 Ocorre quando o produto/serviço apresenta DEFEITO, anomalia que afete à

vida,saúdee segurançadoconsumidor. (Danoextrínseco)

 Aresponsabilidadedofatosemanifestadiantedoacidentedeconsumo.

 PRAZOS PARA RECLAMAR OS DANOS (Prescricional)

 São5anos contadosdoconhecimentododanoe suaautoria.

 QUEM RESPONDE?

 Todos os fornecedores respondem (Responsabilidade Objetiva + Solidária),
ressalvadodois casos:

 Comerciante: Responsabilidade subsidiária quando os demais não forem
identificadosoudiantedanãoconservaçãoadequadadosprodutosperecíveis.

 Profissional liberal: Aplica-se a responsabilidade subjetiva, salvo cirurgião
plásticoemque seaplicaaobjetiva.
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RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONSUMO
 RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO/SERVIÇO

 EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR

 Nãocolocaçãodoprodutodomercadoounãoprestaçãodoserviço;

 Inexistênciadodefeito;

 CulpaEXCLUSIVAdavítimaou terceiro.

CONTRATOS DE CONSUMO
 A vinculação de um consumidor a um contrato de consumo depende do

oferecimentodeoportunidadedeconhecimentopréviode seuconteúdo.

 Clareza de seus termos são fundamentais pois suas cláusulas sempre serão
interpretadasdaformamais favorávelaoconsumidor.

 Épossívelaampliaçãodagarantialegalpor intermédiodagarantiacontratual.

 Caracteres não inferiores ao tamanho 12 com as limitações de direitos em
destaque.

OAB 
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CONTRATOS DE CONSUMO
 DIREITODEARREPENDIMENTO(Prazode reflexão)

 Ocorre no prazo de 7 dias contados de sua assinatura ou do ato de
recebimento do produto ou serviço para as contratações celebradas fora do
estabelecimento.

 Não requer nenhuma justificativa e todos os valores eventualmentepagos serão
ressarcidosmonetariamenteatualizados.

 CLÁUSULAS ABUSIVAS

 Condição prevista no contrato de consumo notoriamente desfavorável ao
consumidor,partemais fracada relaçãocontratual.

 Estão previstas exemplificativamente no art. 51, CDC e não convalescem com o
tempo.

 São passíveis de reconhecimento de ofício pelo juiz, ressalvadas as cláusulas
abusivasdoscontratosbancários.

OAB 
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CONTRATOS DE CONSUMO
 ALGUMAS CLÁUSULAS ABUSIVAS

 Permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de
maneiraunilateral;

 Transfiramresponsabilidadesa terceiros;

 Deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora
obrigandooconsumidor;

 Subtraiamaoconsumidoraopçãodereembolsodaquantia jápaga,nos casos
previstosnestecódigo.

PRINCIPAIS DIREITOS BÁSICOS
 Estãosintetizadosnoart.6º,CDC. (Rol exemplificativo)

 PROTEÇÃOÀVIDA,SAÚDEESEGURANÇA

 Aausênciade informaçãosobreseus riscosensejaà responsabilidadeobjetiva.

OAB 
DIREITO DO CONSUMIDOR
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PRINCIPAIS DIREITOS BÁSICOS
 INFORMAÇÃO

 Deve ser adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade,
tributosincidentesepreço,bemcomosobreos riscosqueapresentem.

 FACILITAÇÃODADEFESADESEUSDIREITOS/INVERSÃODOÔNUSDAPROVA

 A inversão do ônus da prova constitui faculdade do juiz, a requerimento da
parte,verificadaahipossuficiênciaouverossimilhançadasalegações

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA
 Toda proposta de fornecimento de produto ou serviço que tem como finalidade

alcançaroconsumidorcomoprovávelcliente.

 Ofertaintegraocontratoqueviera ser celebrado.

 Requisitosparavinculação:Veiculaçãoeprecisãodas informações.

 Osatosde seus representantesautônomosouprepostosvinculamoconsumidor.

OAB 
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IMPORTANTE! 
Orçamento é obrigatório para serviços e, salvo
estipulaçãodaspartes,temvalidadede10dias.

PRÁTICAS COMERCIAIS: PUBLICIDADE
 Publicidade tem opropósitodedifundirprodutos e serviços, despertar odesejode

consumire criarvontades.

 Sãovedadasapublicidadeenganosaeabusiva

 PUBLICIDADEENGANOSA

 Apresenta informações falsas ou oculta dados que potencialmente podem
induziro consumidoraerro.

 PUBLICIDADEABUSIVA

 É aquela que vale-se da vulnerabilidade do consumidor ou que viole
valores sociais e morais a fim de estimular um consumo.

 Discriminação,provocarviolência;
 Explorarmedoou superstição;
 Aproveitar-sedafaltadeexperiênciadacriança;
 Desrespeitarvaloresambientais;
 Induziraumcomportamentoprejudicialà saúdeeàsegurança.

OAB 
DIREITO DO CONSUMIDOR

RO
L D

E S
ITU

AÇ
Õ

ES
 

AB
US

IV
AS

 N
O

S 
TE

RM
O

S 
DO

 A
RT

. 3
7,

 
§2

º, C
DC



Exame da Ordem - Consumidor - OAB

www.professorgomes.wordpress.com 8

OAB 
DIREITO DO CONSUMIDOR

“É HORA DE 
ACERTAR 
TODAS”

(Rambo, no último Exame da 
OAB)

Quando a contratação ocorre por site da internet, o
consumidor pode desistir da compra?

a) Sim. Quando a compra é feita pela internet, o consumidor
pode desistir da compra em até 30 dias depois que recebe o
produto.

b) Não. Quando a compra é feita pela internet, o consumidor é
obrigado a ficar com o produto, a menos que ele apresente
vício. Só nessa hipótese o consumidor pode desistir.

c) Não. O direito de arrependimento só existe para as compras
feitas na própria loja, e não pela internet.

d) Sim. Quando a compra é feita fora do estabelecimento
comercial, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de
sete dias, mesmo sem apresentar seus motivos para a
desistência.

OAB 
DIREITO DO CONSUMIDOR
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Ao instalar um novo aparelho de televisão no quarto de seu
filho, o consumidor verifica que a tecla de volume do
controle remoto não está funcionando bem. Em contato com
a loja onde adquiriu o produto, é encaminhado à
autorizada. O que esse consumidor pode exigir com base na
lei, nesse momento, do comerciante?

a) A imediata substituição do produto por outro novo.

b) O dinheiro de volta.

c) O conserto do produto no prazo máximo de 30 dias.

d) Um produto idêntico emprestado enquanto durar o conserto.

OAB 
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Com base no Código de Defesa do Consumidor, assinale a
opção correta acerca da responsabilidade na prestação de
serviços.
a) O fornecedor de serviço responderá pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços ou decorrentes de informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos somente se comprovada a sua culpa.
b) A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser
apurada independentemente da verificação de culpa.
c) O serviço é considerado defeituoso pela adoção de novas
técnicas.
d) O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou quando
provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste.

OAB 
DIREITO DO CONSUMIDOR
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Acerca da responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor,
assinale a opção correta.

a) É permitida a estipulação contratual de cláusula que impossibilite,
exonere ou atenue a obrigação de indenizar.

b) Caso o vício do produto ou do serviço não seja sanado no prazo
legal, pode o consumidor exigir o abatimento proporcional do
preço.

c) No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável
perante o consumidor o fornecedor imediato, mesmo se identificado
claramente o produtor.

d) A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por
inadequação dos produtos e serviços o exime de responsabilidade.

OAB 
DIREITO DO CONSUMIDOR

Dulce, cinquenta e oito anos de idade, fumante há três décadas, foi diagnosticada como portadora de enfisema
pulmonar. Trata-se de uma doença pulmonar obstrutiva crônica caracterizada pela dilatação excessiva dos
alvéolos pulmonares, que causaaperdada capacidade respiratóriaeumaconsequente oxigenação insuficiente.
Em razão do avançado estágio da doença, foi prescrito como essencial o tratamento de suplementação de
oxigênio.Para tanto,Joana, filhadeDulce,adquiriuparasuamãeumaparelho respiratóriona lojaSaúdeeBem-
Estar.Porém,comumasemanadeuso,oprodutoparoudefuncionar.Joanaprocurou imediatamentea lojapara
substituiçãodoaparelho,oportunidadenaqual foi informadapelagerentequedeveriaaguardaroprazo legalde
trintadiasparaconsertodoprodutopelofabricante.

Com base no caso narrado, em relação ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, assinale a
afirmativacorreta.
A) Estácorretaaorientaçãodavendedora. Joanadeveráaguardaro prazo legal de trintadiaspara consertoe, caso
não seja sanado o vício, exigir a substituição do produto, a devolução do dinheiro corrigido monetariamente ou o
abatimentoproporcionaldopreço.
B) Joana não é consumidora destinatária final do produto, logo tem apenas direito ao conserto do produto durável no
prazodenoventadias,masnãoàdevoluçãodaquantiapaga.
C) Joana não precisa aguardar o prazo legal de trinta dias para conserto, pois tem direito de exigir a substituição
imediatadoproduto,emrazãodesuaessencialidade.
D) Na impossibilidade de substituição do produto por outro da mesma espécie, Joana poderá optar por um modelo
diverso, semdireitoàrestituiçãodeeventualdiferençadepreço,e, seestefordevalormaior,nãoserádevidaporJoana
qualquercomplementação.

OAB 
DIREITO DO CONSUMIDOR
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Hugo colidiu com seu veículo e necessitou de reparos na lataria e na pintura. Para
tanto, procurou, por indicação de um amigo, os serviços da Oficina Mecânica M,
oportunidade na qual lhe foi ofertado orçamento escrito, válido por 15 (quinze)
dias, com o valor da mão de obra e dos materiais a serem utilizados na realização
do conserto do automóvel. Hugo, na certeza da boa indicação, contratou pela
primeira vez com a Oficina. Considerando as regras do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, assinale a afirmativa correta:

A) Segundo a lei do consumidor, o orçamento tem prazo de validade obrigatório de 10 (dez) dias, contados do seu
recebimento pelo consumidorHugo. Logo, no caso, somenteduranteesseperíodoaOficinaMecânicaMestarávinculadaao
valororçado.

B)Umavezaprovadooorçamento pelo consumidor, os contraentesestarão vinculados, sendocorreto afirmarque Hugo não
responderá por quaisquer ônus ou acréscimos no valor dos materiais orçados; contudo, ele poderá vir a responder pela
necessidadedecontrataçãodeterceirosnãoprevistosnoorçamentoprévio.

C)SeoserviçodepinturacontratadoporHugoapresentarvíciosdequalidade,écorretoafirmarqueeleterátrípliceopção,à
suaescolha, deexigirdaoficinamecânica:a re-execução do serviço semcustoadicional;adevoluçãodeeventualquantia já
paga,corrigidamonetariamente,ouoabatimentodopreçodeformaproporcional.

D)A lei consumeristaconsiderapráticaabusivaaexecução de serviços semapréviaelaboraçãodeorçamento,o que pode
serfeitoporqualquermeio,oralouescrito,exigindo-se,parasuavalidade,oconsentimentoexpressooutácitodoconsumidor.

OAB 
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Saulo e Bianca são casados há quinze anos e, há dez, decidiram ingressar no ramo das festas de
casamento, produzindo os chamados "bem-casados", deliciosos doces recheados oferecidos aos
convidados ao final da festa. Saulo e Bianca não possuem registro da atividade empresarial
desenvolvida, sendo essa a fonte única de renda da família. No mês passado, os noivos Carla e Jair
encomendaram ao casal uma centena de "bem-casados" no sabor doce de leite. A encomenda foi
entregue conforme contratado, no dia do casamento. Contudo, diversos convidados que ingeriram os
quitutes sofreram infecção gastrointestinal, já que o produto estava estragado. A impropriedade do
produto para o consumo foi comprovada por perícia técnica. Com base no caso narrado, assinale a
alternativacorreta.
A)OcasalSauloeBiancaseenquadranoconceitodefornecedordoCódigodoConsumidor,poisfornecemprodutoscomhabitualidade
eonerosidade,sendoqueapenasCarlaeJair,naqualidadedeconsumidoresindiretos,poderãopleitearindenização.
B) Embora a empresa do casal Saulo e Bianca não esteja devidamente registrada na Junta Comercial, pode ser considerada
fornecedoraàluzdoCódigodoConsumidor,eosconvidadosdocasamento,naqualidadedeconsumidoresporequiparação,poderão
pedirindenizaçãodiretamenteàqueles.
C)OCódigodeDefesadoConsumidoréaplicávelaocaso, sendocertoque tantoCarlaeJairquanto seusconvidados intoxicadossão
consumidoresporequiparaçãoepoderãopedir indenização,porémainversãodoônusdaprovasóseaplicaemfavordeCarlaeJair,
contratantesdiretos.
D)A atividade desenvolvida pelo casal Saulo e Bianca não está oficialmente registrada na Junta Comercial e, portanto, por ser ente
despersonalizado,nãoseenquadranoconceito legaldefornecedorda leido consumidor,aplicando-seaocasoas regrasatinentesaos
víciosredibitóriosdoCódigoCivil.

OAB 
DIREITO DO CONSUMIDOR
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A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços e produtos, estabelecida
pelo Código do Consumidor, reconheceu a relação jurídica qualificada pela
presença de uma parte vulnerável, devendo ser observados os princípios da
boa-fé,lealdadecontratual,dignidadedapessoahumanaeequidade.

Arespeitoda temática,assinaleaafirmativacorreta.
A) A responsabilidade civil subjetiva dos fabricantes impõe ao consumidor a comprovação da existência de
nexodecausalidadequeovinculeao fornecedor,mediante comprovaçãodaculpa, invertendo-seoônusda
provanoquetangeaoresultadodanososuportado.

B) A responsabilidade civil do fabricante é subjetiva e subsidiária quando o comerciante é identificado e
encontrado para responder pelo vício ou fato do produto, cabendo ao segundo a responsabilidade civil
objetiva.

C) A responsabilidade civil objetiva do fabricante somente poderá ser imputada se houver demonstração
doselementosmínimos que comprovem o nexo de causalidade que justifique a ação proposta, ônus esse do
consumidor.

D) A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é questão de ordem pública e de imputação
imediata, cabendo ao fabricante a carga probatória frente ao consumidor, em razão da responsabilidade
civilobjetiva.

OAB 
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Dúvidas?

professorthiagogomes@gmail.com
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GABARITO
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Quando a contratação ocorre ... D

Ao instalar um novo aparelho ... C

Com base no Código de Defesa ... D

Acerca da responsabilidade ... B

Dulce, cinquentae oito anos de idade ... C

Hugo colidiu com seu veículo ... C

Saulo e Bianca são casados há quinze ... B

A responsabilidade civil dos fornecedores ... C


