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Roteiro de Aula – Direito do Consumidor I 
5º BATERIA DE QUESTÕES 
DIREITO DO CONSUMIDOR I 

 
1. Quem é o consumidor ordinário? Explique com 

detalhes. 
 

2. Quem são as pessoas contempladas como 
consumidores pela teoria do finalismo mitigado? 
Explique com detalhes e exemplos 

 
3. Indique ostensivamente quais são os consumidores 

equiparados. 
 

4. É correto afirmar que o produto que caracteriza uma 
relação de consumo é todo aquele bem, móvel ou 
imóvel, material ou imaterial, novo e nunca utilizado, 
durável ou não durável, oneroso ou gratuito. Justifique 
a correção ou eventual incorreção com detalhes. 

 
5. Quem é o consumidor ordinário? Explique com 

detalhes. 
 
6. Quem são as pessoas contempladas como 

consumidores pela teoria do finalismo mitigado? 
Explique com detalhes e exemplos. 
 

7. É possível Proposta de Emenda Constitucional - PEC 
que amplie os direitos do consumidor? Explique com 
detalhes. 
 

8. A proteção do consumidor aparece em vários 
momentos da legislação tanto constitucional quanto 
infraconstitucional. Qual a razão de tal preocupação 
com o consumidor? 
 

9. Como a teoria maximalista compreende o destinatário 
final? Explique com detalhes. 
 

10. Quais os objetivos das diretrizes internacionais de 
proteção ao consumo? Cite ao menos um documento 
internacional que revele tal preocupação com o 
consumidor. Explique com detalhes. 
 

11. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 
consumo, remunerada ou não, inclusive as de 
natureza trabalhista, bancária, financeira, de crédito e 
securitária. Explique com detalhes a correção ou 
incorreção da afirmação acima. 

 
12. O Código de Defesa do Consumidor não contém 

normas de ordem pública e de interesse social. 
Indique a correção ou incorreção da afirmação e 
explique seus motivos. 
 

13. Explique com detalhes a tese apontada pelas 
instituições financeiras para recusa no cumprimento 
das regras do Código de Defesa do Consumidor e a 
posição jurisprudencial sobre o tema. 
 

14. O desequilíbrio nas relações de consumo sempre 
existiu ao longo da história, todavia, considerando a 
realidade brasileira, tais distorções começaram a 
serem sanadas nos últimos cinco anos. Justifique a 
correção ou incorreção da informação com detalhes.  
 

15. O Código de Defesa do Consumidor não contém 
normas de ordem pública e de interesse social. 
Indique a correção ou incorreção da afirmação e 
explique seus motivos. 
 

16. Bruno presenteou seu amigo Antônio com uma 
garrafa de vinho adquirida na empresa Sierra. 
Como o produto estava estragado, Antônio teve que 
ser internado, depois ajuizando ação contra Sierra. 
Em contestação, alegou-se inaplicabilidade do 
Código de Defesa do Consumidor. Na condição de 
advogado de Antônio explique com detalhes todos 
os elementos que caracterizam no caso em tela a 
existência de eventual relação de consumo. 

 
17. Soraia recebeu revista especializada em produtos 

eróticos sem nunca ter solicitado o produto à editora 
ou algum parceiro comercial da empresa. Ao se 
deparar com a embalagem do produto, acreditando 
tratar-se de brincadeira de mau gosto e conhecendo 
os hábitos extremamente religiosos da patroa, sua 
empregada Judite joga o exemplar no lixo sem até 
abrir a embalagem. No mês seguinte Soraia passou a 
receber cartas de cobrança por não ter pago o 
produto. É possível falar que Soraia é consumidora 
ordinária nos termos do art. 2º, caput? 

 
Bons estudos! 


