
 Roteiro de Aula – Direito do Consumidor  
 

www.professorgomes.wordpress.com 
 

DIREITO DO CONSUMIDOR:  

Professor: Thiago Gomes  

 

Carga Horária: 5 h/a semanais  

Métodos de Avaliação: Provas Escritas, Orais, Resolução 

de Exercícios e Frequência  

Ementa: Direitos básicos do consumidor. Política Nacional 

de Relações de consumo.  Qualidade de Produtos e 

Serviços. Prevenção e Reparação de Danos. 

Responsabilidade pelo ato do produto e do serviço. 

Responsabilidade por vício do produto e do serviço.  

Desconsideração da Personalidade Jurídica. Práticas 

comerciais. Proteção contratual.  Infrações Penais. Defesa 

do consumidor em juízo.  

Objetivo da Disciplina 

 Possibilitar ao formando aquisição de conhecimentos 

necessários ao aprimoramento e à democratização 

das instituições políticas brasileiras, através da visão 

interdisciplinar e crítica que permeia o curso. 

 Leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e 

documentos jurídicos ou normativos com a devida 

utilização das normas técnico-jurídicas. 

 Interpretação e aplicação do Direito do Consumidor. 

 Pesquisa e utilização da legislação da jurisprudência, 

da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 Julgamento e tomada de decisões na área 

consumeirista.  

Regras Básicas: Atividades paralelas. Uso do celular. 

Controle da Frequência. Entrega de trabalhos. Reunião 

das carteiras. Cola.  Utilização de Códigos. 
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AULA 01 

ASPECTOS HISTÓRICOS DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

 

1. Contextualização 

 O homem é um ser social.  

 O processo de aquisição dos produtos no passado  

2. Realidade do Mercado x Demanda x Consumo na 

História 

IDADE MÉDIA 

 Local de Comércio 

 Produtos manufaturados 

 Comércio entre regiões e países – Aspecto Temporal 

 Equilíbrio entre os contratantes  

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 Industrialização da produção 

 Aumento quantitativo dos produtos disponíveis no 

mercado 

 Distanciamento do produtor x consumidor 

 Desequilíbrio na relação produtor x consumidor 

 Avanço tecnológico 

 Massificação contratual 

 Abusos praticados em face do consumidor 

 Intervenção Estatal nas relações de consumo  

 

3. Intervenção Estatal nas Relações de Consumo  

Declaração do Presidente John Kennedy (1962) 

 Direito à segurança, informação, escolha e de ser 

ouvido 

 Dia do Consumidor: 15 de março de 1983  
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Resolução da ONU Resolução 39-248/85  

Qual o motivo de elaborar-se um documento por um órgão 

internacional visando a proteção do Consumidor? 

 Direito do Consumidor como Direitos Humanos: 

Mudança da visão protetiva individual/coletiva 

 

 A proteção jurídica do consumidor não é um tema 

que diga respeito a um único país  

Resolução da ONU Resolução 39-248/85  

A criação das diretrizes básicas de consumo contidas na 

resolução objetivam, entre outras finalidades: 

 Auxiliar países a atingir ou manter uma proteção 

adequada para a sua população consumidora por 

meio de diretrizes 

 Auxiliar países a diminuir práticas comerciais abusivas 

usando de todos os meios, tanto em nível nacional 

como internacional, que estejam prejudicando os 

consumidores. 

4. Brasil e a Proteção do Consumidor  

Constituição Federal de 1988 

Art. 5º, CF - Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: XXXII - o Estado 

promoverá, na forma da LEI, a defesa do consumidor; 

 Proteção do Consumidor como direito 

fundamental 

 Qual a importância na prática? 

 

“... A falta de fôlego do Direito em acompanhar o fato 

social exige, pois, a invocação dos princípios que 

funcionam como fontes de oxigenação do ordenamento 

jurídico, marcadamente a dignidade da pessoa humana – 

cláusula geral que permite a tutela integral e unitária da 

pessoa, na solução das questões de interesse existencial 

humano”. 

(REsp 1008398/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 

18/11/2009) – STJ  

Proteção do Consumidor como cláusula pétrea 

Art. 60, § 4º, CF - Não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
 

Constituição Federal de 1988 

Art. 48, ADCT. O Congresso Nacional, dentro de cento e 

vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará 

código de defesa do consumidor. 

 Celeridade legislativa brasileira/Curiosidade 

 

Constituição Federal de 1988 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar 

a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: V - defesa do 

consumidor; 

 Livre Iniciativa x Consumidor: Relação entre a 

economia e consumo  

5. Código de Defesa do Consumidor 

 O Brasil antes do CDC 

 Apresentação do Projeto 

 Referência legislativa na América Latina  

Características do CDC  
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 As normas do CDC são de ordem pública e de 

interesse social (art. 1º CDC).  

 O CDC possui uma ênfase subjetiva de proteção.  

 O CDC utiliza na redação de suas normas uma técnica 

de cláusula geral. (Ex. Venda Casada) 

o Técnica germânica/ Precedente jurisprudencial 

ganha destaque. 

o A cláusula geral possui um conteúdo amplo e 

elástico, delegando ao magistrado no caso 

concreto a definição precisa do conteúdo 

normativo. 

o Garante maior durabilidade da norma. 

 

 O Direito do Consumidor não está restrito ao CDC 

6. Outras leis de proteção ao consumidor 

Lei Federal nº 12291/2010  

Torna obrigatória a manutenção de exemplar do Código de 

Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais e 

de prestação de serviços. 

Decreto nº 6.523/08 – Funcionamento do SAC  

Principais regras: 

 SAC tem por finalidade resolver as demandas dos 

consumidores sobre informação, dúvida, reclamação, 

suspensão ou cancelamento de contratos e de 

serviços. 

  O SAC estará disponível, ininterruptamente, durante 

vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana, 

ressalvado o disposto em normas específicas. 

  As ligações para o SAC serão gratuitas e o 

atendimento das solicitações e demandas previsto 

neste Decreto não deverá resultar em qualquer ônus 

para o consumidor. 

 É vedado solicitar a repetição da demanda do 

consumidor após seu registro pelo primeiro atendente 

 

Decreto nº 7.962/13 – Contratação no comércio 

eletrônico  

Principais regras: 

 Deve indicar tanto no site como nos demais meios de 

comunicação eletrônicos o nome empresarial e CNPJ. 

  Deve informar endereço físico e eletrônico para sua 

localização e contato. 

  Disponibilizar o contrato ao consumidor em meio que 

permita sua conservação e reprodução, imediatamente 

após a contratação; 

 A prestação de informações, esclarecimento de 

dúvidas, reclamações, suspensão do contrato devem 

ser respondidas ao consumidor em até 5 dias. 

  O fornecedor deve enviar ao consumidor confirmação 

imediata do recebimento da manifestação de 

arrependimento. 

  Os sites de compras coletivas devem indicar, entre 

outras informações, a quantidade mínima de 

consumidores para a efetivação do contrato e o prazo 

para utilização da oferta pelo consumidor;  

 


