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AULA 04: 

PRÁTICAS COMERCIAIS 

Prof. Thiago Gomes 

Direito do Consumidor II 

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
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Direito do Consumidor II 

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

2. CONCEITO DE OFERTA (Art.30,CDC) 

 Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos 

e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 

celebrado. 

 Exemplos que caracterizam a informação: Telemarketing, pedidos, 

orçamentos 

 Exemplos de publicidade a que se refere a norma: Anúncios, mala 

direta, folder, outdoor 

Direito do Consumidor II 

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

2. CONCEITO DE OFERTA (Art.30,CDC) 

 Conceito simplificado 

 “Toda proposta de fornecimento de produto ou serviço que tem 

como finalidade alcançar o consumidor como provável cliente”. 
(ALMEIDA, 2010, p. 109) 

 

 Oferta x Direito à Informação: Importância da Oferta no CDC 

 Diferenças entre a oferta CDC e CC  

 A oferta é tratada tanto no CDC como no CC e apresentam 

características bem diferenciadas. → 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

3. AS DIFERENÇAS DA OFERTA NO CC E CDC 

 Particularidades da Oferta no Código Civil 

 É dirigida a pessoa ou pessoas determinadas. 

 Parte do pressuposto em que as partes estão em condições iguais de 

negociação 

 A imposição de condições para aceitação implica em nova proposta e, 

como tal, demanda nova aceitação.  

 Particularidades da Oferta no Código de Defesa do 

Consumidor 

 É dirigida a pessoas determinadas (consumidor efetivo) ou 

indeterminadas (consumidor em potencial) 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

3. AS DIFERENÇAS DA OFERTA NO CC E CDC 

 Particularidades da Oferta no Código de Defesa do 

Consumidor 

  Constitui obrigação pré-contratual / Princípio da vinculação 

 Ponto Importante: Essa vinculação se dá tanto quanto o próprio 

fornecedor realiza oferta como também por seus empregados, 

agentes e representantes, inclusive autônomos, que em nome 

dele autuarem. (Art. 34, CDC) 

 Problemas Concretos com a Oferta (Exemplos) 

 Etiqueta do Preço em Supermercados: Caso em que o preço indicado 

na plaqueta é um e no caixa é outro. Consequências para o fornecedor? 
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Direito do Consumidor II 

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

3. AS DIFERENÇAS DA OFERTA NO CC E CDC 

 Particularidades da Oferta no Código de Defesa do 

Consumidor 

  Problemas Concretos com a Oferta (Exemplos) 

  Caso Prático: Publicidade ‘Quer 

 pagar quanto’ das Casas Bahia. 

 

 

 Erros Grosseiros: A jurisprudência, no entanto, admite erros 

grosseiros. Então o consumidor não pode agir com má-fé 

também.  

Direito do Consumidor II 

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

4. FORMAS DE OFERTA 

 POR APRESENTAÇÃO – Produto exposto em vitrine (vitrina) 

 POR INFORMAÇÃO – Fornecedor que oferece orçamento. 

 PUBLICIDADE – Anúncios dos meios de comunicação, folders, 

banners, outdoor 

  Diferença da oferta para publicidade 

5. REQUISITOS PARA A VINCULAÇÃO DA OFERTA 

 Veiculação 

 Precisão suficiente das informações 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. REQUISITOS PARA A VINCULAÇÃO DA OFERTA 

 Se a oferta não for suficientemente precisa não há que se 

falar em vinculação da oferta? Isso seria uma boa 

oportunidade para tentar lesar o consumidor! 

 A interpretação de comunicação equivocava ou incompleta deve 

ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor. 

 

 O CDC aponta elementos mínimos a constarem na oferta (art. 31, 

CDC), logo, a ausência deles implica em infração penal (art. 66, 

CDC). 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 O CDC estabelece um conjunto mínimo de informações a 

serem oferecidas na oferta/Objetivos 

 A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua 

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e 

segurança dos consumidores. (art. 31, CDC) 
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Direito do Consumidor II 

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 INFORMAÇÃO CORRETA 

 As informações devem ser verdadeiras. 

 A responsabilidade pela veracidade das informações cabe ao 

fornecedor. 

 Caso do Puffing – Mero exagero  

Utilização de adjetivações exageradas pode causar enganosidade 

ou não. 

 Se espalhafatosa, com caráter sujetivo ou jocoso não vincula. 

 Exemplos 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 CLARA (Art. 2º, §1º, II, Decreto 5903/06) 

 A oferta deve evitar o uso de linguagem técnica e ou inacessível. 

 Deve-se empregar palavras de fácil entendimento, sem abreviaturas 

que dificultem a sua compreensão, e sem a necessidade de qualquer 

interpretação ou cálculo. 

 

 Análise de Caso   

Bula de Remédio (RDC-Anvisa) 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 PRECISA  (Art. 2º, §1º, III, Decreto 5903/06) 

 As informações não podem ser escassas, ambíguas ou com termos 

vagos. 

 É precisa a informação que seja exata, definida e que esteja física ou 

visualmente ligada ao produto a que se refere, sem nenhum embaraço 

físico ou visual interposto. 

 Análise de Caso 
 Telefonia móvel diz quanto sai o custo do minuto mas não explica o pagamento 

de taxa de deslocamento e o custo dos minutos excedentes. 

 Contrato de plano de saúde que utiliza a expressão “cobertura total” e 

“assistência integral” com uma série de restrições de atendimento. 

  

EXEMPLAR DO CDC NOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 OSTENSIVA  

 Informações ostensivas são aquelas que permitem a fácil constatação 

ou percepção do consumidor. 

 Em outras palavras, a ostensividade das informações no CDC quer 

afastar as informações impressas em letras miúdas, difíceis de serem 

lidas. 

 Em razão dessa característica, os contratos de adesão não podem ter letra 

inferior ao corpo 12, segundo previsão do art. 54, §3º, do CDC. 

 Da mesma forma as cláusulas que imponham limitações ao direito do 

consumidor devem no contrato de adesão ser redigidas em destaque, 

conforme o art. 54, 4º, CDC. (Direitos disponíveis – Ex. Troca e Garantia Extralegal) 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 LÍNGUA PORTUGUESA  

 Seria desnecessária tal estipulação legal, tendo em vista o direito 

básico à informação do art. 6º, III, CDC.    

 Admissibilidade de vocábulos estrangeiros: É possível desde que 

esteja incorporado à linguagem comum e possa ser entendido pelo 

consumidor. 

 Exemplo: Shampoo, Show, Internet, Shopping,Spaghetti 

 Produto de Portugal precisa de tradução?  

 Sim, em razão dos falsos cognatos 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 LÍNGUA PORTUGUESA  

 Seria desnecessária tal estipulação legal, tendo em vista o direito 

básico à informação do art. 6º, III, CDC.    

 

 Admissibilidade de vocábulos estrangeiros: É possível desde que 

esteja incorporado à linguagem comum e possa ser entendido pelo 

consumidor. 

 Exemplo: Shampoo, Show, Internet, Shopping,Spaghetti 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 LÍNGUA PORTUGUESA  

 Seria desnecessária tal estipulação legal, tendo em vista o direito 

básico à informação do art. 6º, III, CDC.    

 

 Admissibilidade de vocábulos estrangeiros: É possível desde que 

esteja incorporado à linguagem comum e possa ser entendido pelo 

consumidor. 

 Exemplo: Shampoo, Show, Internet, Shopping,Spaghetti 
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5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 CARACTERÍSTICAS  

 Demais informações importantes e que não guardem relação com 

qualidade, quantidade e composição. 

 Caso A -  tamanho, cor, brilho. 

 Caso B - Produto contém peças pequenas que podem ser ingeridas por 

crianças menores de 5 anos. 

  QUALIDADE  

 Está relacionado com a destinação do produto ou serviço, 

modo de utilizá-lo ou consumi-lo.  
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Direito do Consumidor II 

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 QUANTIDADE  

 Trata-se de informar quantas unidades existentes na embalagem, seu 

peso líquido. 

 Nos serviços: número de horas do serviço a ser prestado, entre outros. 

 Análise de caso: Formatura  

 COMPOSIÇÃO  

 Trata-se das informações relacionadas aos produtos e componentes 

utilizados na fabricação daquele produto ou serviço. 

             → 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 COMPOSIÇÃO  

 Trata-se das informações relacionadas aos produtos e componentes 

utilizados na fabricação daquele produto ou serviço. 

 Análise de Caso: Tabela Nutricional 

 Análise de Caso: Glúten/ Componentes alergênicos 
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Direito do Consumidor II 

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 COMPOSIÇÃO  

 Análise de Caso: Shampoo 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 PREÇO  

 O preço que deve constar na oferta é o preço à vista.  

 Compras parceladas ou com financiamento - Devem também 

discriminar: (Art. 3º, § ún, Decreto 5903/06) 

 I -  o valor total a ser pago com financiamento; 

 II - o número, periodicidade e valor das prestações; 

 III - os juros;  

 IV - os eventuais acréscimos e encargos que incidirem sobre o valor do 

financiamento ou parcelamento.  
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Direito do Consumidor II 

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 PREÇO  

 O preço pode constar na vitrine, etiquetas, afixado na embalagem. 

Pode também estar afixado por meio de código referencial, ou ainda, 

com a afixação de código de barras. 

 No caso do código de barras deverão oferecidos equipamentos de 

leitura ótica para consulta de preço pelo consumidor, localizados na 

área de vendas e em outras de fácil acesso.  

Descumprimento dessas regras enseja ao pagamento 

de multa. 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 GARANTIA   
 A garantia legal é de 30 e 90 dias, dependendo da durabilidade do 

produto. 

  Se não há outra garantia além da legal nada precisa conter a 

informação. 

 

  PRAZOS DE VALIDADE 

 Deve ser informado tanto a validade do produto fechado quanto a 

do produto após aberto. 
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Direito do Consumidor II 

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

 ORIGEM 

 Informação ligadas ao fornecedor: Endereço, CNPJ, Telefone, 

Responsável Técnico 

 Natureza do Produto: vegetal, animal, fresco, desidratado  

 RISCOS QUE APRESENTAM À SAÚDE E 

SEGURANÇA DOS CONSUMIDORES 

 Ausência dessa informação enseja à responsabilidade objetiva do 

fornecedor, nos termos do art. 12, CDC. 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

5.1. Particularidade dos produtos refrigerados 

 Contextualização: Reclamação dos fornecedores 

 Os produtos refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas 

de forma indelével. (art. 31, § único, CDC) 

 

5.2. Particularidade da oferta por telefone ou reembolso postal 

 Deve constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, 

publicidade e em todos os impressos utilizados na transação 

comercial.  
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Direito do Consumidor II 

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

5. INFORMAÇÕES DA OFERTA/ELEMENTOS DA OFERTA 

5.2. Particularidade da oferta por telefone ou reembolso postal 

 Custo das ligações: O consumidor não pode pagar pelas ligações de 

publicidade e oferta de produtos e serviços.  

Observação importante: O serviço de atendimento ao cliente (SAC) 

também deve ser gratuito ao consumidor.  

6. OFERTA E ORÇAMENTO 

 Orçamento: Para a realização dos serviços o fornecedor é obrigado 

a entregar orçamento prévio . 

 Objetivo do Orçamento  
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6. OFERTA E ORÇAMENTO 

 Tempo de Validade do Orçamento: 10 dias se não houver disposição 

em contrário, contado de seu recebimento pelo consumidor (art. 40, 

§1º, CDC). Esse prazo pode ser convencionado entre as partes. 

 Informações Básicas do Orçamento: Valor da mão-de-obra, dos 

materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de 

pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.  

 Cobrança do Orçamento ou Taxa de Visita 

 Prestação de serviços sem orçamento e sem autorização: Constitui 

prática abusiva. Executar serviços sem a prévia elaboração de 

orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as 

decorrentes de práticas anteriores entre as partes. (Art. 39, VI, CDC) 
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Direito do Consumidor II 

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

7. OFERTA DE COMPONENTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (art.32,CDC) 

 Materiais empregados e intensidade de uso podem mensurar o 

tempo de utilização de um produto. 

 Efeitos da ausência de peças: 

 Prejuízo financeiro com a perda do aparelho 

 Desconforto pela impossibilidade de sua utilização e seu conserto por 

determinado período 

 Novas despesas para a aquisição de produtos em substituição. 

 Peças e componentes devem ser oferecidos no mercado até 

mesmo depois de cessar a fabricação ou importação do produto .  

 Tal estipulação guarda relação com a responsabilidade pelo vício do 

produto. 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

7. OFERTA DE COMPONENTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

 Fornecimento “ad aeternum”? 

 Entendimento aplicável 

 Projetos de Lei sobre o tema – Proteção quanto à produção ou 

importação descontinuada 

Obrigados ao fornecimento 

 Essa regra aplica-se aos fabricantes e importadores (e não aos 

fornecedores em geral) 

 Por obviedade só se aplica a produtos industrializados e compostos 

de peças, não alcançando os brutos ou singulares. 
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Direito do Consumidor II 

PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

 7. RECUSA DO CUMPRIMENTO DA OFERTA (art. 35, CDC) 

 Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, 

apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente 

e à sua livre escolha: 

 I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da 

oferta, apresentação ou publicidade; 

 Papel do PROCON/ Poder Judiciário 

 Estratégia Jurídica: Depósito em juízo dos valores 

 Há possibilidade de imposição de multa diária pelo 

descumprimento. (art. 84, §4º, CDC) 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

 7. RECUSA DO CUMPRIMENTO DA OFERTA (art. 35, CDC) 

 Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, 

apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente 

e à sua livre escolha: 

 II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente 

 IMPORTANTE: O consumidor não é obrigado a aceitar o produto 

equivalente e nem precisa apresentar justificativa nenhuma para a recusa! 

 III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia 

eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas 

e danos. 

 A expressão perdas e danos há de ser entendida como danos materiais 

(emergentes e lucros cessantes) e morais. 
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PRÁTICAS COMERCIAIS: OFERTA 

 7. RECUSA DO CUMPRIMENTO DA OFERTA (art. 35, CDC) 

 Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, 

apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente 

e à sua livre escolha: 

 II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente 

 IMPORTANTE: O consumidor não é obrigado a aceitar o produto 

equivalente e nem precisa apresentar justificativa nenhuma para a recusa! 

 III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia 

eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas 

e danos. 

 A expressão perdas e danos há de ser entendida como danos materiais 

(emergentes e lucros cessantes) e morais. 
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