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DIREITO DO CONSUMIDOR II 

 APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA, EMENTA 

E INFORMAÇÕES CORRELATAS 

Prof. Thiago Gomes 

Apresentação da Disciplina 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

 Direito do Consumidor II 

2. PROFESSOR 

Me. Thiago Gomes  

3. CARGA HORÁRIA 

 2 h/a semanais 

4. POR QUE ESTUDAR D. CONSUMIDOR? 

 O consumo é uma das certezas do ser humano e as interações dele 

provenientes serão reguladas por normas. 

 Trata-se de área recente e com potencial  de exploração no mercado. 

 Há incidência no Exame da OAB e concursos públicos 
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Apresentação da Disciplina 

5. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos 

jurídicos ou normativos com a devida utilização das normas técnico-

jurídicas e proposições básicas do direito 

 Julgamento e tomada de decisões considerando os comportamentos 

do ser humano. 

 

6. EMENTA (PONTOS ELEMENTARES) 

 Responsabilidade civil por fatos dos produtos e serviços. Vícios de produtos e 

serviços. Reparação de danos morais e materiais. Desconsideração da 

personalidade jurídica no Direito do Consumidor. Práticas comerciais. Oferta. 

Práticas comerciais abusivas. Publicidade  

Apresentação da Disciplina 

7. MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 AV1: Aberta e escrita (9 pontos) 

 AV2: Fechada, escrita e cumulativa (9 pontos)  

 Trabalhos: O somatório de todos os trabalhos totalizará 2 pontos. 

8. REGRAS 

 Atividades paralelas 

 Durante a aula é momento de concentração. Não se perca com outras atividades e 

conversas.  

 Havendo a necessidade de cumprir outras atividades recomenda-se a biblioteca. 

 Uso do celular 
 Início das aulas os celulares entrarão no modo silencioso. 

 Havendo extrema urgência e necessidade: Retirar-se da sala para não atrapalhar 

desempenho da turma. 

Dicas importantes 

• Postura Jurídica 

• Você é o único responsável por 

seu sucesso ou fracasso! 
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8. REGRAS 

 Controle da Frequência 
 O aluno precisa ter 75% de frequência na disciplina. 

 Chamada ocorre no início das aulas. Durante a conferência da frequência mantenha 

o silêncio de forma que todos os colegas possam registrar sua presença. 

 Faça o controle de suas ausências no portal moodle. A frequência mensal será 

lançada até o dia 10 do mês subsequente. Questionamentos posteriores não serão 

considerados. 

 Complementação de carga horária: A disciplina possui carga horária de 40 

horas/aula. Em razão de feriados e outros eventos não letivos que as aulas sejam 

suspensas poderá ocorrer a complementação de carga horária por meio de 

trabalhos. 

 Orientações especiais a bolsistas e dependentes 
 Bolsista: É sua obrigação conferir periodicamente suas faltas e obter ótimas notas. 

 Alunos de dependência: Não possuem nenhum privilégio ou dispensa em relação 

aos demais alunos. Sujeitam-se aos mesmos critérios como qualquer outro aluno. 
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8. REGRAS 

 Vista de prova 
 P1: Serão oferecidas duas oportunidades para que o aluno retire sua prova. Não 

retirando a nessas ocasiões o aluno só fará vista na P2, sem oportunidade de 

reanálise. 

 P2: Serão entregues na semana após a prova. As eventuais retificações de nota e 

portal só serão realizadas nessa ocasião, não havendo ajustamentos posteriores por 

e-mail ou rede social. 

 Revisões de dados do portal: Apenas presencialmente. Médias fechadas antes 

do final do semestre. Não existem retificações após esse período. 

 Pontos extras e arredondamento de média 
 Não existem pontos extras ou trabalhos extras para complementar a nota. 

 As médias serão expressas observando a variação de 0,5 

 As relações de professores e alunos no Unisal são muito próximas: Fique atento 

apenas para não confundir-se e acreditar que a proximidade acadêmica seja um 

sinônimo de não reprovação. 
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8. REGRAS 
 É parte importante do processo pedagógico nesta disciplina a 

apresentação de exemplos: O leigo no assunto precisa dos exemplos para 

visualizar conceitos e sentidos de pontos explanados ao longo das aulas. 

 

9. BIBLIOGRAFIA 

 ALMEIDA, João Batista de. Manual de direito do Consumidor. São Paulo: Saraiva. 

 FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direitos do consumidor. São Paulo: 

Atlas. 

 RIZZATO NUNES,  Luiz  Antonio.  Curso de Direito de Consumidor. São Paulo: 

Saraiva. 
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10. OBSERVAÇÕES FINAIS 
 

 A leitura dos livros e estudo em casa, ao longo de todo semestre e não só 

na véspera das provas, são vitais para a aprovação da disciplina. 

 Os exercícios, slides e outros materiais estarão disponíveis na plataforma 

moodle. 

 

11. CONTATOS 

 E-mail: professorthiagogomes@gmail.com 

 Facebook: www.facebook.com/tgluiz  th.gomes_ 

 Blog: www.professsorgomes.wordpress.com 
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DIREITO DO CONSUMIDOR II 

 RECAPITULANDO PONTOS IMPORTANTES 

Prof. Thiago Gomes 

Direito do Consumidor II 

RECAPTULANDO PONTOS IMPORTANTES 

DO DIREITO DO CONSUMIDOR I 

1. RAZÃO DA REGULAÇÃO DO CONSUMO 

 O consumo produz reflexos não só jurídicos como também econômicos e sociais. 

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

proteção especial, diferente da projetada pelo Direito Civil. 

2. PROTEÇÃO ESTATAL 

 As principais regras de regulação aparecem na Constituição Federal e Lei Federal 

nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor) 

 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  das questões consumeiristas. 
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Direito do Consumidor II 

RECAPTULANDO PONTOS IMPORTANTES 

DO DIREITO DO CONSUMIDOR I 

3. COMPOSIÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

 Sujeitos: Consumidor e Fornecedor 

Objeto: Produto ou serviço 

 Vínculo: Pré/Contratual/Pós Contratual 

 

4. POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE 

CONSUMO 

         E lá se foi o primeiro semestre... 

DIREITO DO CONSUMIDOR II 

 01: RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR 

Prof. Thiago Gomes 
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Direito do Consumidor II 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

E agora Doutor? 

Direito do Consumidor II 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR 

2. A IDEIA DE RESPONSABILIDADE 

 Corremos risco a todo momento. Ele faz parte da vida! 

 Liberdade empresarial na legislação brasileira 

 Alta produção, extrema qualidade reduzem a probabilidade de 

problemas mas não a eliminam por completo. 

 Todo aquele que causa dano tem o dever de indenizar. 

 Ideia clássica de responsabilidade 

 Responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor 

 A lógica do sistema de proteção ao consumidor leva em consideração a 

TEORIA DO RISCO 

 Consequências da teoria: Emprego da responsabilidade objetiva como regra. 
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Direito do Consumidor II 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR 

2. A IDEIA DE RESPONSABILIDADE 

FIQUE ATENTO 

 

A EXPRESSÃO RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO 

COMPREENDE EXCLUSIVAMENTE AS 

OBRIGAÇÕES E EVENTUAL DEVER DE INDENIZAR 

DO CÓDIGO CIVIL!!!! 

Direito do Consumidor II 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR 

3. PROBLEMAS QUE ENSEJAM REPARAÇÃO: A IDEIA DO 

DEFEITO E VÍCIO 

 Os problemas ensejadores do dano estão divididos em vícios e 

defeitos, terminologia empregada pelo CDC na atribuição de 

responsabilidade aos fornecedores. 

 

 DEFEITO: Toda anomalia que afeta a vida, saúde e segurança do 

consumidor. 

 VÍCIO: Toda anomalia que afeta a funcionalidade, adequação ao 

consumo ou valor econômico do produto/serviço. (TG) 
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Direito do Consumidor II 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR 

4. REPARAÇÃO DOS DANOS 

 Além dos danos materiais é possível pleitear a reparação dos danos 

morais e também estéticos. 

 Fique atento! 

Requisitos essenciais para a configuração do dano moral são o abalo a 

honra, a dor íntima, o sofrimento ou humilhação do consumidor.  Meros 

dissabores e aborrecimentos não geram dano moral. 

 São vedadas as inserções de cláusulas que atenuam a 

responsabilidade do fornecedor nos contratos de consumo. (art. 25, CDC) 

 A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por 

inadequação dos produtos e serviços não o exime de 

responsabilidade. (art. 23, CDC) 

Direito do Consumidor II 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR 

5. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO PRODUTO E 

SERVIÇO 

 É aquela empregada no ressarcimento dos prejuízos sofridos por um 

consumidor diante do acidente de consumo. 

 Aplica-se diante do defeito, anomalia que afeta a vida, saúde e 

segurança do consumidor. 

 O que é o produto defeituoso? 
O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente 

se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as 

quais, sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam, a 

época em que foi colocado em circulação. (art. 12, §1º, CDC) 

Considera-se defeituoso o produto pela ausência de informações claras e 

adequadas sobre os riscos que ofereçam. (art. 6º, III, CDC) 
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Direito do Consumidor II 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR 

5. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO PRODUTO E 

SERVIÇO 

 CONCLUSÕES DA ANÁLISE DO TEXTO LEGAL 

 Produtos altamente perigosos (Periculosidade exagerada): É 

vedado ao fornecedor colocar no mercado (art. 10, CDC) 

 Produtos potencialmente perigosos: Informações claras, 

adequadas e ostensivas  além de outras informações 

complementares (art. 9º, CDC) 

 Descoberta posterior ao ingresso no mercado da periculosidade e o 

RECALL (art. 10, §1º,CDC) 

 RECALL: Chamamento tardio a fim de evitar algum dano em decorrência 

de produtos oferecidos pelo fornecedor no mercado de consumo.  

Direito do Consumidor II 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR 

5. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO PRODUTO E 

SERVIÇO 

 CONCLUSÕES DA ANÁLISE DO TEXTO LEGAL 

 Produtos potencialmente perigosos: Informações claras, 

adequadas e ostensivas  além de outras informações 

complementares (art. 9º, CDC) 

 Descoberta posterior ao ingresso no mercado da periculosidade e o 

RECALL (art. 10, §1º,CDC) 

 PROCEDIMENTO DO RECALL : Comunicar as autoridades e 

consumidores mediante anúncios com custas sob responsabilidade do 

fornecedor. (art. 10, §1º e §2º ,CDC) 

 Realização do Recall não isenta de responsabilidade (STJ) 

 Omissão do fornecedor quanto a necessidade do recall – CRIME (art.64, CDC) 
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Direito do Consumidor II 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR 

5. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO PRODUTO E 

SERVIÇO 

 Responsável pela reparação pelo dano ocasionados por produtos 

 Todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 12, caput, 

CDC), ressalvado o comerciante em alguns casos. (art. 13, CDC) 

A responsabilidade é objetiva e solidária. 

 Responsabilidade do comerciante pelo defeitos do produto 

 É subsidiária, ou seja, indeniza basicamente quando não for 

identificado fornecedor do  art. 12 ou diante da conservação 

inadequada do produto. (art. 13, CDC) 

 É possível o fornecedor eximir-se de responsabilidade quanto ao 

defeito de produto? 

Direito do Consumidor II 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR 

5. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO PRODUTO E 

SERVIÇO 

 Causas excludentes de responsabilidade do fornecedor por defeito 

de produto 

 Não colocação do produto no mercado 

 Colocado o produto no mercado, demonstre a inexistência do defeito 

 Culpa exclusiva do consumidor ou terceiro 

 Observações complementares 

 Culpa concorrente: Atenua porém não exime a responsabilidade do 

fornecedor 

 Atos de prepostos e representantes do fornecedor: Geram 

responsabilidade do fornecedor. (art. 34, CDC) 
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Direito do Consumidor II 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR 

5. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO PRODUTO E 

SERVIÇO 

 O que é um serviço defeituoso? 

O serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente 

se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as 

quais, o  modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente 

dele se esperam e a época em que foi colocado em circulação. (art. 14, §1º, CDC) 

Considera-se também defeituoso serviço pela ausência de informações claras e 

adequadas sobre os riscos que ofereçam. (art. 6º, III, CDC) 

 Responsável pela reparação ocasionada por serviços defeituosos 

 Todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 14, caput, CDC) 

A responsabilidade é objetiva e solidária. 

Direito do Consumidor II 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR 

5. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO FATO DO PRODUTO E 

SERVIÇO 

 Responsabilidade do profissional liberal 

Aplica-se a estes a responsabilidade subjetiva. 

Aos  profissionais liberais que lidam com questões estéticas: 
 1º Entendimento) Responsabilidade objetiva em razão do resultado. 

 2º Entendimento) Permanece subjetiva mas há inversão do ônus da prova. 

 Causas excludentes de responsabilidade do fornecedor por defeito 

do serviço 

 A não prestação de serviço 

 Prestação de serviço sem defeito. 

 Culpa exclusiva do consumidor ou terceiro 
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Direito do Consumidor II 

 

 

 

E QUANDO NÃO HÁ COMPROMETIMENTO DA VIDA, 

SAÚDE E SEGURANÇA DOS CONSUMIDORES? HÁ 

DANO REPARÁVEL? 

 

 

 

Dúvidas? 


