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DIREITO DO CONSUMIDOR: 

PRIMEIRAS LINHAS 

Prof.  Thiago Gomes 

Apresentação da Disciplina 

1. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA 

 Direito do Consumidor I 
 

 

2. O PROFESSOR: THIAGO GOMES 

 Formação Acadêmica 

 Bacharelado, Licenciatura e Mestrado em Direito. 

 Atuação profissional 

 Advogado  

  Gomes Barbosa Assessoria Jurídica 

 Professor do Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL 

 Professor do Centro Estatual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS 

 Professor de cursos preparatórios para concursos públicos e Exame OAB 
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3. CARGA HORÁRIA 

 Carga Horária: 2 h/a semanais 
 

4. EMENTA 

Noção histórica do Direito do Consumidor. Evolução. A Industrialização. 

Os primeiros movimentos consumeristas. As primeiras legislações. 

Evolução do Direito do Consumidor no Brasil. A Lei 8.078/91. 

Conceito de Consumidor. Conceito de Fornecedor. A relação de 

consumo. Teorias maximalista, finalista, objetiva. A posição da 

jurisprudência. Conceito de produtos e serviços. Produtos e serviços 

materiais e imateriais. Duráveis e não duráveis. Princípios de Direito 

do Consumidor. Princípios constitucionais e princípios constantes do 

CDC. Direitos Básicos. 

 

5. 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 

Apresentação da Disciplina 
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6. 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. 

7. 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! 

Apresentação da Disciplina 

7. 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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7. 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 
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7. REGRAS 

 Pontos extras e arredondamento de média 

 A média final ficou em 5,5: Não haverá arredondamento para a aprovação. 

Matematicamente o meio ponto para chegar ao seis pontos da média mínima 

corresponde a um ponto extra, algo inexistente na disciplina. 

 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. 

 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. 

 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. 
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10. CONTATOS 

 E-mail: professorthiagogomes@gmail.com 

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

 Blog: www.professsorgomes.wordpress.com 

 

 

AULA 01: 

 ASPECTOS HISTÓRICOS  

DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

Prof. Thiago Gomes 
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ASPECTOS HISTÓRICOS DO CONSUMO 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

Consumo, logo existo. 

A mudança do consumo ao longo do tempo 

A revolução industrial e o impacto no consumo 

Distanciamento entre produtor e fornecedor 

Massificação contratual 

Abuso do fornecedor 

A ineficácia da segurança jurídica pela perspectiva 

civilista (autonomia, pacta sunt servanda e responsabilidade na culpa) 

 Intervenção Estatal nas relações de consumo 

DIREITO DO CONSUMIDOR I 

ASPECTOS HISTÓRICOS DO CONSUMO 

2. MARCOS HISTÓRICOS DA PROTEÇÃO DO CONSUMO 

 ESTADOS UNIDOS, 1962 

 Discurso de John Kennedy reconhecendo os direitos do consumidor à 

segurança, informação, escolha e de ser ouvido 

 15 de março de 1983  

 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1985  

 A resolução e sua natureza de recomendação 

 Proteção ao consumo no rol de direitos humanos 

 Resolução ONU 39-248/85 – Finalidade das diretrizes estabelecidas: 

 Auxiliar países a atingir ou manter uma proteção adequada para a 

sua população consumidora e diminuir práticas comerciais abusivas 
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ASPECTOS HISTÓRICOS DO CONSUMO 

3. PROTEÇÃO DO CONSUMO NO BRASIL 

 A PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL  

 Direito do Consumidor como direito fundamental 

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

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País [...] :XXXII - o 

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

 Consequências concretas 

 Impossibilidade do Estado deixar de intervir nas relações de consumo e, 

consequentemente, obrigando-o a criar estruturas organizacionais estatais de 

proteção permanente 

 Efeitos imperativos das normas de consumo: Mitigação do pacta sunt servanda 

e possibilidade de nulidade absoluta de convenções particulares. 

DIREITO DO CONSUMIDOR I 

ASPECTOS HISTÓRICOS DO CONSUMO 

3. PROTEÇÃO DO CONSUMO NO BRASIL 

 A PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL  

 Direito do Consumidor princípio da ordem econômica 

 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; 

 Consequências concretas 

 Livre Iniciativa x Consumidor: Relação entre a economia e consumo 

 O ADCT e  a codificação do Direito do Consumidor 

 Art. 48, ADCT. O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação 

da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS DO CONSUMO 

3. PROTEÇÃO DO CONSUMO NO BRASIL 

 A PERSPECTIVA INFRACONSTITUCIONAL  

 A proteção do consumo está codificada para garantir maior eficácia e 

coerência de suas disposições. 

 Nem toda a proteção está concentrada no Código de Defesa do 

Consumidor, existindo normas suplementares e decretos que regulam a 

relação de consumo. 

 Os posicionamentos dos tribunais, em especial as súmulas, fornecem 

diretrizes importantes na aplicação do Direito do Consumidor.  

 Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e 

expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e 

sujeito à aplicação de multa administrativa. (Súmula 532/STJ) 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR I 

ASPECTOS HISTÓRICOS DO CONSUMO 

3. PROTEÇÃO DO CONSUMO NO BRASIL 

 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Lei Federal 8078/90) 

 É tratado pela doutrina como lei principiológica. 

 Contém normas de ordem pública e interesse social 

 Efeito 01) As partes não podem derrogar os direitos do consumidor 

 Efeito 02) Juiz pode reconhecer de ofício direitos do consumidor 

 Exceção: Nulidade de cláusulas abusivas em contratos bancários de ofício 

 Utiliza na redação de suas normas uma técnica de cláusula geral para 

garantir maior durabilidade da norma. (Ex. Venda Casada) 

 Técnica germânica/ Precedente jurisprudencial ganha destaque. 

 A cláusula geral possui um conteúdo amplo e elástico, delegando 

ao magistrado no caso concreto a definição precisa do conteúdo 

normativo. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS DO CONSUMO 

3. PROTEÇÃO DO CONSUMO NO BRASIL 

 LEGISLAÇÃO ESPECIAL DE CONSUMO 

 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. 

 LEI FEDERAL Nº 13.305/2016 

 Determina que os rótulos dos alimentos deverão indicar ao  consumidor 

quando tiverem a presença de lactose. 

DIREITO DO CONSUMIDOR I 

ASPECTOS HISTÓRICOS DO CONSUMO 

3. PROTEÇÃO DO CONSUMO NO BRASIL 

 LEGISLAÇÃO ESPECIAL DE CONSUMO 

 LEI FEDERAL Nº 13.425/2017 

 Nova prática abusiva:  Art. 39, XIV - permitir o ingresso em 

estabelecimentos comerciais ou de serviços de um número maior de 

consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como máximo.  
 

 LEI FEDERAL Nº 13.486/2017 

 O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no 

fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do 

consumidor, e informar, de maneira ostensiva e adequada, quando for o 

caso, sobre o risco de contaminação. 
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DÚVIDAS? 

 

 

 

 

 


