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AULA 03: 
PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

Prof. Thiago Gomes 

Direito do Consumidor II 

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O DIREITO 

SOCORRE QUEM 

DORME? 
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Direito do Consumidor II 

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Prescrição e decadência existem no mundo jurídico a fim de evitar a 

instabilidade social.  

 Prazos do consumidor para pleitear direitos: Previsão nos arts. 26 e 27, CDC 
 

3. PRAZOS DECADENCIAIS 

 Decadência é a perda do direito em si considerado. 

 Observação: Não se confunde com o direito de ação! 

 São aplicáveis diante dos vícios do produto e serviço. 

 Guarda íntima ligação com a garantia legal. (art. 24, CDC) 

 Garantia legal é inderrogável entre as partes e independe de previsão expressa. 
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PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

3. PRAZOS DECADENCIAIS 

 VÍCIOS APARENTES ou DE FÁCIL CONTESTAÇÃO 

 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos NÃO 

DURÁVEIS; 

 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos 

DURÁVEIS. 

 OBSERVAÇÃO ESPECIAL 

 TERMO INICIAL DA CONTAGEM: Os prazos são contados a partir da entrega 

efetiva do produto OU do término da execução dos serviços. 

 VÍCIOS OCULTOS 

 Aplicam-se os mesmos prazos, alterando apenas o início da 

contagem que passa a ser a partir da data em que o vício de 

evidencia. 
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PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

3. PRAZOS DECADENCIAIS 

 VÍCIOS OCULTOS 

 Não se trata de vício oriundo de desgaste natural pela utilização do 

produto. De difícil constatação, ocorre em fase mais avançada de 

consumo. 

 RESPONSABILIDADE ETERNA PELOS VÍCIOS OCULTOS?  

 Uma das balizas temporais é a vida útil. 

3.1 SUSPENSÃO DOS PRAZOS DECADENCIAIS NO CDC (Art. 26,§2º) 

 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. 

 A instauração de inquérito civil, até seu encerramento. 
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PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

3. PRAZOS PRESCRICIONAIS 

 Prescrição é a perda da pretensão, entendida como o poder de 

exigir coercitivamente de outrem o cumprimento de um dever jurídico, 

em virtude da inércia de seu titular, no prazo previsto em lei.  

 São aplicáveis diante do acidente de consumo. 

 A pretensão indenizatória é de 5 anos, contados do conhecimento do 

dano e sua autoria. 

 PRAZOS PRESCRICIONAIS DAS SITUAÇÕES NÃO RELACIONADAS AO 

ACIDENTE DE CONSUMO: Aplica-se o disposto no Código Civil. 
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DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

4. IDEIA DE DESCONSIDERAÇÃO 

  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.  (art. 28, CDC) 

 A PJ e sua distinção em relação a seus sócios (Aspecto Subjetivo + 

Patrimonial) 

 Consistem nas hipóteses previstas no CDC (art. 28) que passam a admitir 

a responsabilização dos sócios e administradores. 

 A decisão pela desconsideração cabe ao juiz 
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Dúvidas? 


