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AULA 02: 

RELAÇÃO DE CONSUMO 

Prof. Thiago Gomes 

QUESTÃO DO DIA 

 José Eurico conheceu Mariclécia pela rede social Facebook e 

combinaram seu primeiro encontro no Shopping Compre 

Tranquilo. Para facilitar o encontro, acertaram que José 

estaria vestindo no dia uma camisa do Corinthians. Ao chegar 

no local, foi recebido ‘calorosamente’ pelos seguranças que o 

confundiram com um antigo meliante responsável por alguns 

furtos nas lojas nesse centro de compras. João apanhou, teve 

sua camisa rasgada, seu celular sumiu no evento e agora 

procura você como advogado. 

O que fazer? 
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ENTENDENDO A RELAÇÃO DE CONSUMO 

 CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 Consumo como condição básica humana. 

 Liberdade contratual, autonomia de vontades e a regulação estatal. 

Como se forma a relação de consumo? 

CONSUMIDOR FORNECEDOR 
PRODUTO 

SERVIÇO 
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CONCEITO DE CONSUMIDOR 

 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 Tal qual a Espanha, adotou-se conceito expresso na lei. 

 Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final. (art.2º, CDC) 
 

 ENTENDENDO O CONCEITO 

 Pessoa física ou jurídica  

 Adquire ou utiliza  

 Produto ou serviço  

 Destinatário final 

 Teorias acerca da compreensão do Destinatário Final 
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CONCEITO DE CONSUMIDOR 

 ENTENDENDO O CONCEITO 

 Destinatário final 

 Teorias acerca da compreensão do Destinatário Final 

 TEORIA MAXIMALISTA 

 Expressão deve ser interpretada da forma mais ampla 

possível 

 Se retira do mercado, independente da finalidade ou 

vulnerabilidade, é encarado como consumidor (destinatário 

fático). 

 Caso 01 – Advogado e Notebook 

 Caso 02 – Hippie e o Alicate 
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CONCEITO DE CONSUMIDOR 

 ENTENDENDO O CONCEITO 

 Destinatário final 

 Teorias acerca da compreensão do Destinatário Final 

 TEORIA FINALISTA 

 É o destinatário fático e econômico do bem: Além de 

retirar o produto/serviço do mercado, emprega-o para uso 

próprio ou familiar e não profissional. 

 Caso 01 – Advogado e Notebook 

 Caso 02 – Hippie e o Alicate 
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CONCEITO DE CONSUMIDOR 

 ENTENDENDO O CONCEITO 

 Destinatário final  

 Teorias acerca da compreensão do Destinatário Final 

 TEORIA DO FINALISMO APROFUNDADO (HÍBRIDA/MISTA) 

 Destinatário final é o vulnerável. 

 É a teoria adotada pela jurisprudência. 

 Admite a proteção do CDC aos profissionais liberais e 

autônomos. 

 

 Fechamento do conceito de consumidor ordinário 
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CONCEITO DE CONSUMIDOR 

 ENTENDENDO O CONCEITO 

 A PESSOA JURÍDICA COMO CONSUMIDORA  

 Como a pessoa jurídica pode figurar como destinatário final? 
 

 Aquisição de Bens de Consumo e os insumos 

 Pessoa jurídica aplica o CDC quando: 

 Adquire um bem fora de sua atividade-fim 

  Estiver presente o elemento vulnerabilidade 

 CONSUMIDORES EQUIPARADOS 

 Quem não adquire ou utiliza é contemplado com a proteção do CDC? 

 Coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo.. (Art. 2º, parágrafo único, CDC) 

 Vítimas de evento oriundo  das relações de consumo.  (Art. 17, CDC) 

 Pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais (Art. 29, CDC) 
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CONCEITO DE FORNECEDOR 

 CONCEITUAÇÃO LEGAL 
 Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. (Art. 3º, CDC) 

 ENTENDENDO O CONCEITO 

 Conceito de fornecedor é amplo. 

 Todo aquele que desenvolve uma atividade econômica de circulação de produtos 

ou serviços no mercado de consumo. 

 Fornecedor = Atividade econômica + regularidade + objetivo de gerar renda. 

 Análise de Caso 
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CONCEITO DE FORNECEDOR 
 ENTENDENDO O CONCEITO 

 Análise de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

Tavares adquiriu um Passat/80,   Cor Azul 

Bebê, Renavam 112469, na Pirata 

Comércio de Veículos Automotores Ltda. 

Bruno vendeu ovos de Páscoa no mês de 

abril. Pode ser considerado fornecedor?  
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CONCEITO DE FORNECEDOR 
 ENTENDENDO O CONCEITO 

 Análise de Caso 

 

 

 

Wanderneldson vendeu seu único 

carro no site mercado livre. É 

consumidor? 
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CONCEITO DE FORNECEDOR 
 ENTENDENDO O CONCEITO 

 Análise de Caso 

 

 

 

 

 

 Fornecedor ≠ Empresário 

 Observação:  

 A questão do fornecedor aparente 

 

Wanderneldson vendeu seu único 

carro no site mercado livre. É 

consumidor? 

Em todos os casos  ocorre um ato econômico 

mas nem todos estamos diante de uma relação 

regida pelo CDC.  
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CONCEITO DE PRODUTO 

 CONCEITUAÇÃO LEGAL 
 Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 

imaterial. (Art. 3º, §1º, CDC)  

 

 PONTOS IMPORTANTES 

 Produto pode ser também durável ou não durável. (art. 26, I e II, 

CDC) 

 Produto pode ser adquirido a título oneroso ou gratuito.  

 Eventual aplicabilidade do CDC na aquisição de produtos 

usados 
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CONCEITO DE SERVIÇO 

 CONCEITUAÇÃO LEGAL 
 Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante REMUNERAÇÃO, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista. (Art. 3º, §2º, CDC) 
 

 

 PONTOS IMPORTANTES 
 Se não há remuneração  

 não há proteção do CDC. 
 

 Relação de Trabalho  
            ≠  
    Relação de Consumo. 

Aonde 

calibro o 

pneu? 
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CONCEITO DE SERVIÇO 
 

 SERVIÇOS BANCÁRIOS E O CDC 
 O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 

desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da 

coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as 

cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que 

disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas 

instituições que o integram. ( Art. 192, CF) 

 Lei Complementar x CDC 

 Posição Jurisprudencial (STJ) – S. 297 (2004) 

 Código de Defesa do Consumidor - Instituições Financeiras – Aplicação. O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 

 Posição Jurisprudencial (STF) – ADI 2591 (2006) - Aplicabilidade 
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CONCEITO DE SERVIÇO 
 

 SERVIÇOS PÚBLICOS E O CDC 

 Relação de Estado e Serviço Público 

 Fonte de Custeio dos Serviços Públicos 

 Prestação dos Serviços Públicos na Atualidade 

 Posição do STJ - REsp 793422 

 O CDC somente se aplica aos serviços públicos 

remunerados por meio de tarifa ou preço público, pois nos 

serviços remunerados por taxa o usuário não tem liberdade 

de escolha, travando-se entre ele e o Poder Público uma 

relação jurídica de natureza administrativo-tributária. 

DIREITO DO CONSUMIDOR I 



9 

CONCEITO DE SERVIÇO 
 

 OUTROS SERVIÇOS CONTEMPLADOS PELO CDC 

 Algumas relações estabelecidas entre canal de televisão 

e telespectador.  Ex: Show do Milhão 
 

 Plano de Saúde – S. 469, STJ 

 Exceção: Planos de Saúde com autogestão, ou seja, aqueles próprios das 

empresas, sindicatos ou associações ligadas a trabalhadores, que administram 

por si mesmas os programas de assistência médica. REsp 1.285.483 

 

 Previdência Privada Aberta – S. 563, STJ 

 Exceção: Previdência privada fechada 
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CONCEITO DE SERVIÇO 
 

 SERVIÇOS PÚBLICOS E O CDC 

 Relação de Estado e Serviço Público 

 Fonte de Custeio dos Serviços Públicos 

 Prestação dos Serviços Públicos na Atualidade 

 Posição do STJ - REsp 793422 

 O CDC somente se aplica aos serviços públicos 

remunerados por meio de tarifa ou preço público, pois nos 

serviços remunerados por taxa o usuário não tem liberdade 

de escolha, travando-se entre ele e o Poder Público uma 

relação jurídica de natureza administrativo-tributária. 
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CONCEITO DE SERVIÇO 
 

 SERVIÇOS NÃO ABRANGIDOS PELO CDC 
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 Atividade bancária e beneficiários de crédito 

educativo:  Programa governamental de 

incentivo aos estudos 

 Relações entre franqueado e franqueador 

 Atividade prestada pelo condomínio para seus  

 respectivos condôminos 

 Relação entre locador e locatário 


