
 

Coordenador 

DIREITO DO
CONSUMIDOR

7ª edição
2019

Fabrício Bolzan de Almeida
Doutorando e Mestre em Direito Constitucional pela PUC-SP

direito_do_consumidor_esquematizado_p_001_004.indd   3 13/11/2018   16:15:20



sUmário

Agradecimentos ...............................................................................................................................  7

Metodologia esquematizado® ..........................................................................................................  11

Nota do autor à 7ª edição ................................................................................................................  15

Prefácio ............................................................................................................................................  17

1. O DIREItO DO COnSuMIDOR .........................................................................................  33
 1.1. Evolução histórica do direito do consumidor ...................................................................  33

 1.1.1. A importância das revoluções industrial e tecnológica ........................................  33

 1.1.2. A quebra com o paradigma do direito civil clássico .............................................  34

 1.1.3. A intervenção estatal .............................................................................................  35

 1.1.4. Citações históricas do direito do consumidor .......................................................  36

 1.1.5. A importância da revolução da informática e da globalização ............................  37

 1.1.6. Maneiras de introduzir o direito do consumidor ..................................................  38

 1.2. Fundamento constitucional do direito do consumidor .....................................................  40

 1.2.1. Mandamentos constitucionais de defesa do consumidor ......................................  40

 1.2.2. O direito do consumidor como direito fundamental ............................................  40

 1.2.3. O direito do consumidor como princípio da ordem econômica ...........................  43

 1.2.4. O ADCT e a codificação do direito do consumidor .............................................  44

 1.3. Características do Código de Defesa do Consumidor ......................................................  45

 1.3.1. O CDC como lei principiológica ...........................................................................  45

 1.3.2. O CDC como norma de ordem pública e interesse social ....................................  47

 1.3.3. O CDC como microssistema multidisciplinar ......................................................  49

 1.4. Diálogo das fontes  ...........................................................................................................  51

 1.4.1.  Rompimento com os critérios clássicos de resolução de conflito aparente de  
normas ...................................................................................................................  51

 1.4.2. A visão da doutrina alemã .....................................................................................  51

 1.4.3. Os tipos de “diálogo” existentes............................................................................  52

 1.4.4. O diálogo das fontes e a jurisprudência superior ..................................................  53

 1.5. Questões ............................................................................................................................  54
 Gabarito ...........................................................................................................................  58

2. RElAçãO JuRíDICA DE COnSuMO ..............................................................................  61
 2.1.  Visão geral sobre a relação jurídica e o Código de Defesa do Consumidor  ...................  61

 2.1.1. Relação social vs. relação jurídica ........................................................................  61

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   19 09/11/2018   12:03:35



20 Direito do Consumidor Esquematizado® Fabrício Bolzan de Almeida

 2.1.2. Definição de relação jurídica de consumo ............................................................  62

 2.1.3. Elementos subjetivos e objetivos da relação jurídica de consumo .......................  63

 2.1.4. Elemento teleológico da relação jurídica de consumo ..........................................  65

 2.1.5.  Elementos conformadores da relação de consumo à luz do consu midor -vulnerável  66

 2.1.6. Dimensão coletiva das relações de consumo ........................................................  67

 2.1.7.  A relação jurídica de consumo e o fim da dicotomia entre responsabilidade 
contratual e extracontratual ..................................................................................  68

 2.1.8. Internacionalização das relações de consumo ......................................................  69

 2.1.8.1. A visão do STJ sobre a relação de consumo internacional ....................  70

 2.2. Consumidor como sujeito da relação de consumo ...........................................................  72

 2.2.1. Conceito de consumidor em sentido estrito ..........................................................  72

 2.2.1.1. O conceito econômico de consumidor adotado pelo CDC ....................  73

 2.2.1.2. Consumidor destinatário final ...............................................................  74

 2.2.1.3. O conceito de consumidor na interpretação da teoria finalista .............  77

 2.2.1.4. O conceito de consumidor na interpretação da teoria maximalista ......  79

 2.2.1.5. A pessoa jurídica como consumidora na jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça — teoria finalista atenuada/mitigada/aprofundada  82

 2.2.1.6. Aplicação analógica do art. 29 do CDC: uma crítica ao finalismo  
atenuado .................................................................................................  90

 2.2.1.7. Bens de consumo vs. bens de produção  ................................................  94

 2.2.1.8. O conceito em sentido estrito de consumidor no direito comparado ....  96

 2.2.1.9. Administração pública como consumidora final ...................................  97

 2.2.2.  Conceito de consumidor por equiparação: abordagem introdutória.....................  103

 2.2.3. A coletividade de pessoas como consumidora por equiparação ..........................  105

 2.2.3.1. Abrangência da expressão “haja intervindo nas relações de consumo”  106

 2.2.3.2. O profissional como integrante do conceito de coletividade de pessoas .  107

 2.2.3.3. Fundamento da tutela coletiva do consumidor ......................................  108

 2.2.4. As vítimas do evento danoso como consumidoras por equiparação ....................  111

 2.2.4.1. O bystander da doutrina norte -americana .............................................  112

 2.2.4.2. Pressuposto da equiparação: garantia vinculada ao produto/serviço ....  112

 2.2.5.  As pessoas expostas às práticas comerciais e contratuais como consumidoras  
por equiparação .....................................................................................................  114

 2.2.5.1. A mera exposição como requisito suficiente .........................................  115

 2.2.5.2.  A empresa consumidora e a importância do art. 29 do CDC ................  116

 2.3. Fornecedor como sujeito da relação de consumo .............................................................  119

 2.3.1. Pessoa física fornecedora ......................................................................................  120

 2.3.2. Pessoa jurídica fornecedora ..................................................................................  121

 2.3.3. Entes despersonalizados como fornecedores ........................................................  122

 2.3.4. Habitualidade vs. profissionalismo no conceito de fornecedor ............................  123

 2.3.5. O mercado de consumo como elemento conceitual de fornecedor ......................  124

 2.3.6. O fornecedor “equiparado”  ..................................................................................  125

 2.3.6.1. Fornecedor equiparado no Estatuto do Torcedor...................................  127

 2.4. Produto como objeto da relação de consumo ...................................................................  128

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   20 09/11/2018   12:03:35



21   Sumário

 2.4.1. Bens móveis e imóveis ..........................................................................................  130

 2.4.2.  Bens materiais e imateriais — as relações envolvendo a internet — uma análise  
da Lei n. 12.965, de 2014 (Marco Civil da Internet), do Decreto n. 8.771, de 2016,  
e do Decreto n. 7.962, de 2013, que dispõem sobre a contratação no comércio 
eletrônico ...............................................................................................................  131

 2.4.3. Bens duráveis e não duráveis ................................................................................  137

 2.4.4. Amostra grátis .......................................................................................................  138

 2.4.5. Definição de produto no direito comparado .........................................................  139

 2.5. Serviço como objeto da relação de consumo ...................................................................  139

 2.5.1. Exigência de remuneração ....................................................................................  140

 2.5.2. A exclusão das relações trabalhistas .....................................................................  143

 2.5.3. Os serviços bancários como objeto da relação de consumo .................................  144

 2.6. Relação jurídica de consumo — casos especiais .............................................................  151

 2.6.1. Da existência de relação jurídica de consumo em casos especiais .......................  151

 2.6.1.1. Relação entre entidade de previdência privada e seus participantes .....  151

 2.6.1.2. Relação entre bancos de sangue e doador ..............................................  152

 2.6.1.3. Relação entre emissora de TV e telespectador ......................................  153

 2.6.1.4. Relação entre cooperativa de assistência à saúde e filiados e a nossa 
crítica sobre a exclusão dos planos de saúde geridos pelo sistema de 
autogestão ..............................................................................................  154

 2.6.1.5. Relação entre agente financeiro do Sistema de Habitação — SFH — e 
mutuário .................................................................................................  160

 2.6.1.6. Relação entre sociedade civil sem fins lucrativos e associados ............  161

 2.6.1.7. Relação entre empresa de corretagem de valores e títulos mobiliários  
e seus clientes .........................................................................................  162

 2.6.2. Da inexistência de relação jurídica de consumo em casos especiais ....................  162

 2.6.2.1. Relação entre associações desportivas e condomínios com os res pectivos 
associados e condôminos .......................................................................  162

 2.6.2.2. Relação entre atividade bancária e os beneficiários do crédito educativo ..  164

 2.6.2.3. Relação entre advogado e cliente ...........................................................  165

 2.6.2.4. Relação entre locador e locatário de imóveis ........................................  167

 2.6.2.5. Relação envolvendo contrato de edificação por condomínio ................  169

 2.6.2.6. Relação entre franqueador e franqueado ...............................................  169

 2.6.2.7. Relação entre seguro obrigatório DPVAT e beneficiário ......................  170

 2.7. Questões  ...........................................................................................................................  172
 Gabarito ...........................................................................................................................  182

3. SERvIçO PúBlICO E InCIDênCIA DO CDC ...............................................................  191
 3.1. Questionamentos introdutórios ........................................................................................  191

 3.2.  Aproximações e distinções entre as noções de consumidor e de usuário do serviço público  192

 3.3. Diferenças principais entre tarifas e taxas .......................................................................  200

 3.4. Princípio da continuidade do serviço público ..................................................................  205

 3.4.1. Visão geral sobre o tema .......................................................................................  205

 3.4.2. Inadimplemento do usuário e interrupção do serviço — doutrina .......................  205

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   21 09/11/2018   12:03:36



22 Direito do Consumidor Esquematizado® Fabrício Bolzan de Almeida

 3.4.3.  Inadimplemento do usuário e interrupção do serviço — jurisprudência do STJ .  209

 3.5.  A natureza da contraprestação pecuniária dos serviços de saneamento básico à luz da  
legislação e da jurisprudência pátrias...............................................................................  215

 3.5.1.  Consequências da natureza da contraprestação pecuniária dos serviços de água 
 e de esgoto no âmbito do direito do consumidor .................................................  220

 3.6.  Repercussões da responsabilidade civil objetiva como direito a ser invocado também  
pelo terceiro não usuário do serviço público ...................................................................  222

 3.7. Código de Defesa dos usuários dos serviços públicos — novidade introduzida pela Lei  
n. 13.460, de 2017 .............................................................................................................  226

 3.7.1. As definições e os princípios presentes no Código de Defesa dos usuários dos 
serviços públicos ...................................................................................................  228

 3.7.2. Dos direitos e deveres presentes no Código de Defesa dos usuários dos serviços 
públicos .................................................................................................................  230

 3.7.3. Da Carta de Serviços ao Usuário prevista no Código de Defesa dos usuários dos 
serviços públicos ...................................................................................................  232

 3.7.4. Das manifestações dos usuários e ouvidorias previstas no Código de Defesa dos 
usuários dos serviços públicos ..............................................................................  233

 3.7.5. Dos Conselhos dos Usuários e da avaliação continuada dos serviços públicos ...  235

 3.8. Questões ............................................................................................................................  236
 Gabarito ...........................................................................................................................  241

4. PRInCíPIOS E DIREItOS nO CDC ..................................................................................  245

 4.1. Introdução  ........................................................................................................................  245

 4.2. Princípios gerais do Código de Defesa do Consumidor...................................................  247

 4.2.1. Princípio da vulnerabilidade .................................................................................  249

 4.2.1.1. A justificativa de sua existência .............................................................  250

 4.2.1.2. Vulnerabilidade vs. hipossuficiência .....................................................  250

 4.2.1.3. Espécies de vulnerabilidade ...................................................................  252

 4.2.1.4. A hipervulnerabilidade ..........................................................................  255

 4.2.2. Princípio da intervenção estatal ............................................................................  259

 4.2.2.1. Intervenção estatal por iniciativa direta .................................................  260

 4.2.2.2. Intervenção estatal por meio de incentivos à criação e ao desenvolvi- 
mento de associações representativas ....................................................  260

 4.2.2.3. Intervenção estatal pela sua presença no mercado de consumo  ...........  261

 4.2.2.4. Intervenção estatal pela garantia de qualidade, segurança, durabilidade  
e desempenho dos produtos e serviços ..................................................  263

 4.2.2.5. Intervenção estatal por meio do estudo constante das modificações do 
mercado de consumo ..............................................................................  264

 4.2.2.6. Instrumentos para o Estado implementar a Política Nacional de Consumo 264

 4.2.3. Princípio da harmonia nas relações de consumo ..................................................  265

 4.2.4. Princípio da boa -fé objetiva ..................................................................................  267

 4.2.4.1. A boa -fé objetiva e os deveres anexos/laterais/secundários ..................  269

 4.2.4.2. Classificação dos deveres anexos ...........................................................  270

 4.2.4.3. Funções da boa -fé objetiva .....................................................................  271

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   22 09/11/2018   12:03:36



23   Sumário

 4.2.5. Princípio do equilíbrio ..........................................................................................  273

 4.2.6. Princípios da educação e da informação ...............................................................  274

 4.2.7. Princípio da qualidade e segurança e a novidade introduzida pela Lei n. 13.486,  
de 2017 ...................................................................................................................  275

 4.2.8. Princípio da coibição e repressão ao abuso ...........................................................  277

 4.2.9. Princípio da racionalização e melhoria dos serviços públicos .............................  278

 4.2.10. Princípio da responsabilidade solidária ................................................................  279

 4.2.10.1. Disposições do Código de Defesa do Consumidor afetas à responsabi- 
lidade solidária .......................................................................................  280

 4.2.10.2. O princípio da solidariedade e a divisão de riscos no CDC ..................  281

 4.2.11. Princípio da continuidade do serviço público .......................................................  282

 4.3. Direitos básicos do consumidor .......................................................................................  283

 4.3.1. Introdução .............................................................................................................  283

 4.3.2. Direito à vida, à saúde e à segurança ....................................................................  284

 4.3.3. Direito à liberdade de escolha e igualdade nas contratações ...............................  286

 4.3.4. Direito à informação adequada e clara .................................................................  288

 4.3.4.1. Direito à informação sobre o valor dos tributos — alteração introduzida  
pela Lei n. 12.741, de 8 de dezembro de 2012 ........................................  292

 4.3.4.2. Direito à informação acessível à pessoa portadora de deficiência — 
alteração introduzida pela Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015 (Esta- 
tuto da Pessoa com Deficiência) ............................................................  294

 4.3.5. Direito à proteção contra as práticas comerciais e contratuais abusivas ..............  295

 4.3.6.  Direito à modificação e revisão como formas de preservação (implí cita) do con- 
trato de consumo ...................................................................................................  297

 4.3.6.1. Direito à modificação no CDC vs. Código Civil ...................................  297

 4.3.6.2. Direito à revisão no CDC vs. Código Civil ............................................  299

 4.3.6.3. Visão do Superior Tribunal de Justiça sobre a revisão do contrato de 
consumo .................................................................................................  301

 4.3.7. Direito à efetiva prevenção e reparação de danos materiais e morais ..................  302

 4.3.8. Direito ao acesso à justiça  ....................................................................................  309

 4.3.9. Direito à inversão do ônus da prova ......................................................................  310

 4.3.9.1. Requisitos para a inversão ope judicis ...................................................  313

 4.3.9.2. Inversão do ônus da prova e as custas periciais .....................................  314

 4.3.9.3. Momento adequado para a inversão do ônus da prova ..........................  314

 4.3.9.4. A inversão do ônus da prova a pedido do Ministério Público ...............  317

 4.3.10.  Direito ao recebimento de serviços públicos adequados e eficazes .....................  317

 4.4. Princípios específicos do Código de Defesa do Consumidor ..........................................  317

 4.4.1. Princípios específicos da publicidade ...................................................................  318

 4.4.1.1. Princípio da identificação fácil e imediata da publicidade  ...................  318

 4.4.1.2. Princípio da vinculação da oferta/publicidade ......................................  321

 4.4.1.3. Princípio da proibição da publicidade ilícita .........................................  322

 4.4.1.4. Princípio da inversão obrigatória do ônus da prova  .............................  323

 4.4.1.5. Princípio da transparência na fundamentação publicitária  ..................  324

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   23 09/11/2018   12:03:36



24 Direito do Consumidor Esquematizado® Fabrício Bolzan de Almeida

 4.4.1.6. Princípio do dever da contrapropaganda ...............................................  326

 4.4.2. Princípios específicos dos contratos de consumo .................................................  327

 4.4.2.1. Princípio do rompimento com a tradição privatista do Código Civil ....  327

 4.4.2.2. Princípio da preservação (explícita) dos contratos de consumo ............  329

 4.4.2.3. Princípio da transparência contratual ....................................................  329

 4.4.2.4. Princípio da interpretação mais favorável ao consumidor ....................  331

 4.4.2.5. Princípio da vinculação pré -contratual ..................................................  332

 4.5.  Princípios complementares ao Código de Defesa do Consumidor ..................................  333

 4.5.1. Princípio da dignidade da pessoa humana ............................................................  334

 4.5.2. Princípios do contraditório e da ampla defesa ......................................................  335

 4.5.3. Princípio da segurança jurídica na modalidade confiança legítima .....................  335

 4.5.4. Princípio da precaução nas relações de consumo .................................................  336

 4.5.5. Princípio do não retrocesso ...................................................................................  337

 4.6. Questões ............................................................................................................................  337
 Gabarito ...........................................................................................................................  349

5. RESPOnSABIlIDADE DO FORnECEDOR nO CDC ....................................................  359
 5.1. Considerações iniciais ......................................................................................................  359

 5.1.1.  Teoria do risco da atividade desenvolvida — o fundamento da responsabilidade  
civil objetiva no CDC ............................................................................................  360

 5.1.2. Elementos a serem comprovados na responsabilidade objetiva ...........................  361

 5.1.3. Vício e defeito — institutos sinônimos ou distintos? ............................................  363

 5.1.4.  As modalidades de responsabilidade do fornecedor previstas no Código de Defesa 
do Consumidor ......................................................................................................  365

 5.2. Responsabilidade pelo fato do produto ............................................................................  369

 5.2.1. Definição de produto defeituoso no CDC  ............................................................  370

 5.2.2.  As circunstâncias relevantes para a caracterização do produto defeituoso ..........  372

 5.2.3. A inovação tecnológica .........................................................................................  373

 5.2.4. Responsabilidade do comerciante pelo fato do produto  ......................................  375

 5.2.5. Direito de regresso ................................................................................................  378

 5.2.6. Denunciação da lide  .............................................................................................  379

 5.2.7.  Causas excludentes de responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto no  
CDC .......................................................................................................................  384

 5.2.7.1. A não colocação do produto no mercado como causa excludente de 
responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto ...........................  385

 5.2.7.2. A comprovação da inexistência do defeito como causa excludente de 
responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto ...........................  386

 5.2.7.3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro como causa excludente  
de responsabilidade do fornecedor pelo fato do produto .......................  386

 5.2.7.4. Caso fortuito e força maior como causas excludentes de responsabilidade  
do fornecedor pelo fato do produto ........................................................  387

 5.2.7.5. Os riscos do desenvolvimento: causa excludente de responsabilidade  
do fornecedor pelo fato do produto? ......................................................  390

 5.3. Responsabilidade pelo fato do serviço .............................................................................  390

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   24 09/11/2018   12:03:36



25   Sumário

 5.3.1. Definição de serviço defeituoso no CDC..............................................................  391

 5.3.2. A inovação tecnológica .........................................................................................  392

 5.3.3.  Causas excludentes de responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço no  
CDC .......................................................................................................................  392

 5.3.3.1. A comprovação da inexistência do defeito como causa excludente de 
responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço ............................  393

 5.3.3.2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro como causa excludente  
de responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço .......................  393

 5.3.3.3. O caso fortuito e a força maior como causas excludentes de responsa- 
bilidade do fornecedor pelo fato do serviço ..........................................  394

 5.3.3.4. Recall e excludente de responsabilidade ................................................  400

 5.3.4.  Responsabilidade pessoal do profissional liberal — exceção à regra da 
responsabilidade objetiva do CDC ........................................................................  400

 5.3.4.1. Elementos constituintes da definição de profissional liberal ................  400

 5.3.4.2. Fundamentos do tratamento diferenciado concedido ao profissional  
liberal .....................................................................................................  401

 5.3.4.3. O profissional liberal no desempenho de atividade de resultado ..........  402

 5.3.4.4. A responsabilidade da empresa diante da falha na atuação do profissional 
liberal — a problemática da responsabilidade do hospital  ...................  404

 5.4. Responsabilidade pelo vício do produto ..........................................................................  406

 5.4.1. Vícios do CDC e os vícios redibitórios do Código Civil ......................................  406

 5.4.2. Responsabilidade pelo vício do produto no CDC .................................................  407

 5.4.2.1. Vício de qualidade do produto ...............................................................  409

 5.4.2.2. As variações que não são vícios de qualidade do produto ....................  411

 5.4.2.3. O direito do fornecedor de tentar consertar o vício como primeira so- 
lução eleita pela lei diante do vício de um produto ...............................  411

 5.4.2.4. As opções conferidas ao consumidor diante do vício de qualidade do 
produto ...................................................................................................  414

 5.4.2.5. A viabilidade da cumulação de alternativas ..........................................  416

 5.4.2.6. As opções conferidas ao consumidor diante do vício do produto como 
solução primeira — hipóteses de desnecessidade de se aguardar o prazo  
de conserto .............................................................................................  417

 5.4.2.7. A responsabilidade do fornecedor imediato pelos vícios de qualidade  
nos produtos in natura ...........................................................................  419

 5.4.2.8. Vício de quantidade do produto .............................................................  420

 5.4.2.9. As variações que não são vícios de quantidade do produto ..................  421

 5.4.2.10. As opções conferidas ao consumidor diante do vício de quantidade do 
produto ...................................................................................................  422

 5.4.2.11. A responsabilidade do fornecedor imediato pelos vícios de quantidade  
em razão da falha na medição ................................................................  423

 5.5. Responsabilidade pelo vício do serviço ...........................................................................  423

 5.5.1. A abrangência do vício do serviço ........................................................................  423

 5.5.2. As opções conferidas ao consumidor diante do vício no serviço .........................  425

 5.5.3.  O serviço de reparo e o regramento na utilização das peças de reposição ...........  425

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   25 09/11/2018   12:03:36



26 Direito do Consumidor Esquematizado® Fabrício Bolzan de Almeida

 5.6.  A responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício de qualidade, de quantidade e de 
serviço ...............................................................................................................................  427

 5.7.  Responsabilidade das entidades públicas nas relações de consumo ................................  428

 5.8.  Responsabilidade nas relações de consumo por meio eletrônico  ...................................  430

 5.8.1.  A responsabilidade do fornecedor administrador de sites de relacionamentos ...  430

 5.8.2.  A responsabilidade do fornecedor administrador de site de compras coletivas —  
uma análise da Lei n. 12.965, de 2014 (Marco Civil da Internet), do Decreto n.  
8.771, de 2016, e do Decreto n. 7.962, de 2013, que dispõem sobre a contratação  
no comércio eletrônico ..........................................................................................  433

 5.9.  Responsabilidade das empresas consorciadas, controladas e coligadas  .........................  435

 5.10. Questões ............................................................................................................................  437
 Gabarito ...........................................................................................................................  452

6. GARAntIAS E PRAzOS DECADEnCIAIS E PRESCRICIOnAl nO CDC ..............  463

 6.1. Introito ..............................................................................................................................  463

 6.2. Garantias no CDC ............................................................................................................  463

 6.2.1. Garantia legal no CDC ..........................................................................................  463

 6.2.2. Garantia contratual no CDC .................................................................................  464

 6.2.2.1. O alcance do conceito de a garantia contratual ser complementar à ga- 
rantia legal ..............................................................................................  466

 6.2.3. Garantia estendida .................................................................................................  468

 6.3. Prazos decadenciais no CDC ...........................................................................................  468

 6.3.1. Início da contagem dos prazos decadenciais  .......................................................  470

 6.3.2. Causas obstativas da decadência  ..........................................................................  471

 6.4. Prazo prescricional no CDC .............................................................................................  474

 6.4.1. Prazo prescricional no CDC e na Convenção de Varsóvia  ..................................  476

 6.4.2.  Prazo prescricional do Código Civil no caso de inadimplemento contratual ......   479

 6.4.3. Prazo prescricional do Código Civil no caso de cobrança indevida ....................  482

 6.4.4. Prazo prescricional do Código Civil no caso de prestação de contas ..................  483

 6.4.5.  Prazo prescricional do Código Civil no caso de enriquecimento sem causa .......  484

 6.5. Questões ............................................................................................................................  485
 Gabarito ...........................................................................................................................  492

7. DESCOnSIDERAçãO DA PERSOnAlIDADE JuRíDICA — DISREGARD OF LEGAL 
EntIty — nO CDC ...............................................................................................................  497

 7.1. Introdução .........................................................................................................................  497

 7.2.  A desconsideração da personalidade jurídica no CDC e no Código Civil ......................  498

 7.2.1.  Características da desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil ..  499

 7.2.2.  Características da desconsideração da personalidade jurídica no CDC ..............  499

 7.2.3. Teorias maior e menor da desconsideração da personalidade jurídica ................  501

 7.2.4.  Desconsideração da personalidade jurídica no CDC: faculdade ou obrigação  
do juiz? ..................................................................................................................  504

 7.3.  Responsabilidades entre empresas controladas, consorciadas e coligadas .....................  505

 7.4. Questões ............................................................................................................................  506

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   26 09/11/2018   12:03:36



27   Sumário

 Gabarito ...........................................................................................................................  512

8. OFERtA nO CDC ..................................................................................................................  517
 8.1. Informações preliminares ................................................................................................  517

 8.2. Oferta no Código de Defesa do Consumidor ...................................................................  518

 8.2.1. Conceito de oferta nas relações de consumo ........................................................  518

 8.2.2. Características da oferta no CDC .........................................................................  519

 8.2.2.1. Toda informação ou publicidade suficientemente precisa e veiculada  
como característica de oferta .................................................................  520

 8.2.2.2. Obrigatoriedade do fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar  
como característica de oferta .................................................................  521

 8.2.2.3. Integrar o contrato que vier a ser celebrado como característica de  
oferta.......................................................................................................  524

 8.2.3. Características da informação na oferta ...............................................................  525

 8.2.3.1. Informações obrigatórias na oferta ........................................................  530

 8.2.3.2. Consequências da quebra do dever de informar ....................................  532

 8.2.3.3. Afixação de preços por meio de código de barras ................................  532

 8.2.4. Oferta de peças de reposição no CDC ..................................................................  534

 8.2.5. Oferta por telefone ou reembolso postal ...............................................................  535

 8.2.6. Recusa do cumprimento da oferta pelo fornecedor ..............................................  535

 8.2.7.  Responsabilidade pelos atos dos prepostos ou representantes autônomos ...........  536

 8.3. Questões ............................................................................................................................  537
 Gabarito ...........................................................................................................................  543

9. PuBlICIDADE nO CDC ......................................................................................................  547
 9.1. Conceito de publicidade ...................................................................................................  547

 9.1.1. Publicidade vs. propaganda ...................................................................................  548

 9.1.2. Publicidade institucional e promocional ...............................................................  549

 9.1.3. Formas de controle da publicidade .......................................................................  550

 9.1.4. Princípios específicos da publicidade no CDC.....................................................  551

 9.1.4.1. Princípio da identificação fácil e imediata da publicidade  ...................  551

 9.1.4.2. Princípio da vinculação da oferta/publicidade ......................................  554

 9.1.4.3. Princípio da proibição da publicidade ilícita .........................................  556

 9.1.4.4. Princípio da inversão obrigatória do ônus da prova  .............................  557

 9.1.4.5. Princípio da transparência na fundamentação publicitária  ..................  558

 9.1.4.6. Princípio do dever da contrapropaganda ...............................................  559

 9.2. Publicidade enganosa no CDC .........................................................................................  560

 9.2.1. Publicidade enganosa por comissão no CDC .......................................................  561

 9.2.2. Publicidade enganosa por omissão no CDC .........................................................  561

 9.2.3.  Publicidade enganosa e a desnecessidade da demonstração do elemento subjetivo  
para sua caracterização .........................................................................................  564

 9.2.4.  Publicidade enganosa e a desnecessidade da concretização do erro efetivo para  
sua caracterização .................................................................................................  564

 9.2.5. Publicidade enganosa e o exagero publicitário .....................................................  565

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   27 09/11/2018   12:03:36



28 Direito do Consumidor Esquematizado® Fabrício Bolzan de Almeida

 9.3. Publicidade abusiva no CDC ............................................................................................  567

 9.3.1. Exemplos de publicidade abusiva no CDC ...........................................................  568

 9.3.1.1. Publicidade abusiva discriminatória ......................................................  568

 9.3.1.2. Publicidade abusiva que incita à violência .............................................  569

 9.3.1.3. Publicidade abusiva exploradora do medo ou da superstição ................  569

 9.3.1.4. Publicidade abusiva que se aproveita da deficiência de julgamento e 
experiência da criança ............................................................................  570

 9.3.1.5. Publicidade abusiva que desrespeita valores ambientais .......................  570

 9.3.1.6. Publicidade abusiva capaz de induzir o consumidor a se comportar de 
forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança .......................  571

 9.4. Publicidade comparativa ..................................................................................................  572

 9.5. Publicidade por correio eletrônico — o problema do spam .............................................  573

 9.6. Responsabilidade pela publicidade enganosa e abusiva ...................................................  574

 9.7. A disciplina da publicidade das bebidas alcoólicas  ........................................................  576

 9.7.1.  A disciplina da publicidade das bebidas alcoólicas no Código Brasileiro de 
Autorregulamentação Publicitária ........................................................................  578

 9.7.2.  A disciplina da publicidade das bebidas alcoólicas na Constituição Federal ......  581

 9.7.3.  A disciplina da publicidade das bebidas alcoólicas na legislação infraconstitu- 
cional .....................................................................................................................  581

 9.7.3.1. A disciplina da publicidade dos cigarros na legislação infraconstitucional  586

 9.7.4.  A atuação do Ministério Público Federal na coibição dos malefícios causados  
por bebidas alcoólicas — especialmente pelas cervejas .......................................  590

 9.7.5. A posição do Superior Tribunal de Justiça ...........................................................  593

 9.8. Questões ............................................................................................................................  595
 Gabarito ...........................................................................................................................  600

10. PRátICAS ABuSIvAS nO CDC .........................................................................................  605

 10.1. Considerações preliminares .............................................................................................  605

 10.2. Definição de prática abusiva ............................................................................................  607

 10.3. Classificação das práticas abusivas ..................................................................................  608

 10.4. Rol exemplificativo das práticas abusivas no CDC ..........................................................  609

 10.4.1. A venda casada como exemplo de prática abusiva no CDC .................................  612

 10.4.1.1. O condicionamento a limites quantitativos como prática abusiva no  
CDC — o tratamento diferenciado dado aos serviços públicos ............  614

 10.4.1.2. Os contratos de fidelização nos serviços de telefonia móvel ou de TV  
a cabo são considerados como exemplos de prática abusiva no CDC? . 617

 10.4.2.  A recusa no atendimento às demandas do consumidor como exem plo de prática 
abusiva no CDC .....................................................................................................  619

 10.4.3.  O envio ou a entrega de produtos ou serviços sem solicitação prévia como exemplo  
de prática abusiva no CDC ....................................................................................  620

 10.4.4.  O prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor como exemplo de 
prática abusiva no CDC .........................................................................................  622

 10.4.5.  A exigência de vantagem manifestamente excessiva do consumidor como exemplo  
de prática abusiva no CDC ....................................................................................  633

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   28 09/11/2018   12:03:36



29   Sumário

 10.4.6.  A execução de serviços sem prévia elaboração de orçamento como exemplo de 
prática abusiva no CDC .........................................................................................  635

 10.4.7.  Repassar informação depreciativa do consumidor como exemplo de prática  
abusiva no CDC .....................................................................................................  638

 10.4.8.  Colocar no mercado de consumo produto ou serviço em desacordo com as normas 
técnicas como exemplo de prática abusiva no CDC .............................................  638

 10.4.9.  Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços mediante pronto pagamento  
como exemplo de prática abusiva no CDC ...........................................................  641

 10.4.10.  Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços como exemplo de prática 
abusiva no CDC .....................................................................................................  642

 10.4.11.  Deixar de estipular prazo ou termo inicial para o cumprimento de obrigação  
como exemplo de prática abusiva no CDC ...........................................................  647

 10.4.12.  Aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente 
estabelecido como exemplo de prática abusiva no CDC  .....................................  647

 10.4.13.  Permitir o ingresso em estabelecimento em número maior que o permitido como 
exemplo de prática abusiva no CDC — Novidade da Lei n. 13.425, de 2017 ......  648

 10.5. Questões ............................................................................................................................  649
 Gabarito ...........................................................................................................................  655

11. COBRAnçA DE DívIDAS nO CDC ...................................................................................  661
 11.1. Introito ..............................................................................................................................  661

 11.2. A disciplina da cobrança de dívidas no CDC ..................................................................  661

 11.2.1.  A forma adequada de cobrança de dívidas do consumidor à luz da interpretação 
sistemática do CDC ...............................................................................................  661

 11.2.1.1. A ameaça como forma inadequada de cobrança de dívidas ..................  662

 11.2.1.2. A coação e o constrangimento físico ou moral como formas inadequadas  
de cobrança de dívidas ...........................................................................  664

 11.2.1.3. As afirmações falsas, incorretas ou enganosas como formas inadequadas  
de cobrança de dívidas ...........................................................................  665

 11.2.1.4. Expor o consumidor a ridículo ou interferir no seu trabalho, descanso  
ou lazer como formas inadequadas de cobrança de dívidas ..................  665

 11.2.2. A repetição em dobro do indébito em razão da cobrança indevida ......................  668

 11.2.2.1. Requisito para legitimar a repetição em dobro do indébito: cobrança 
indevida ou pagamento efetivo? .............................................................  668

 11.2.2.2. Requisito para legitimar a repetição em dobro do indébito: comprovação  
do dolo ou culpa seria suficiente? ..........................................................  670

 11.2.2.3. Prazo prescricional para postular a repetição em dobro do indébito ....  673

 11.2.3. Informações obrigatórias nos documentos de cobrança .......................................  674

 11.3. Questões  ...........................................................................................................................  674
 Gabarito ...........................................................................................................................  678

12. BAnCOS DE DADOS E CADAStROS DE InADIMPlEntES nO CDC .....................  681
 12.1. Considerações iniciais ......................................................................................................  681

 12.2.  A disciplina dos bancos de dados e cadastros de inadimplentes no CDC  ......................  682

 12.2.1. O direito do consumidor de acesso às informações e às fontes ............................  682

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   29 09/11/2018   12:03:36



30 Direito do Consumidor Esquematizado® Fabrício Bolzan de Almeida

 12.2.2.  O direito do consumidor de exigir a imediata correção na inexatidão dos seus  
dados e cadastros ...................................................................................................  684

 12.2.3. A natureza dos bancos de dados e cadastros de inadimplentes ............................  686

 12.2.4.  Características dos cadastros de inadimplentes e bancos de dados e prazo má- 
ximo da “negativação” ..........................................................................................  687

 12.2.5.  A comunicação prévia e escrita do consumidor como requisito necessário à 
adequada inscrição no cadastro e banco de dados ................................................  690

 12.2.5.1. O responsável pela comunicação prévia e escrita do consumidor .........  691

 12.2.5.2. O prazo mínimo de antecedência para a comunicação do consumidor  692

 12.2.5.3. A questão do AR para a comunicação do consumidor ..........................  692

 12.2.5.4. A ausência da comunicação do consumidor e o direito a pleitear danos 
morais .....................................................................................................  693

 12.2.5.5. O devedor contumaz e direito a pleitear danos morais ..........................  695

 12.2.6. Sanções oriundas do cadastro indevido ................................................................  697

 12.2.7.  Prazo prescricional da pretensão à reparação de danos oriundos do cadastro 
indevido .................................................................................................................  698

 12.3.  A disciplina do cadastro positivo na Lei n. 12.414, de 2011 ............................................  699

 12.3.1.  Definições preliminares e características das informações insertas dos bancos  
de dados da Lei do Cadastro Positivo ...................................................................  700

 12.3.2. Anotações proibidas na Lei do Cadastro Positivo ................................................  701

 12.3.3.  A obrigatoriedade da autorização prévia para integrar o cadastro positivo .........  701

 12.3.4. Os direitos do cadastrado na Lei do Cadastro Positivo ........................................  703

 12.3.5. As finalidades do cadastro positivo ......................................................................  705

 12.3.6.  Obrigações das “fontes” e do “gestor” na Lei do Cadastro Positivo ....................  705

 12.3.7. Da responsabilidade objetiva e solidária  .............................................................  706

 12.4. A disciplina do cadastro dos maus fornecedores no CDC ...............................................  706

 12.4.1.  As variadas espécies de cadastros envolvendo relação jurídica de consumo .......  707

 12.5.  Breves comentários sobre a Lei n. 13.709, que dispõe sobre a proteção de dados  
pessoais em face do CDC ......................................................................................  707

 12.6. Questões ............................................................................................................................  708
 Gabarito ...........................................................................................................................  713

13. PROtEçãO COntRAtuAl nO CDC ..............................................................................  717

 13.1. Considerações preliminares .............................................................................................  717

 13.2. Princípios específicos dos contratos de consumo ............................................................  718

 13.2.1. Princípio do rompimento com a tradição privatista do Código Civil ...................  718

 13.2.2. Princípio da preservação (explícita) dos contratos de consumo ...........................  720

 13.2.3. Princípio da transparência contratual ...................................................................  720

 13.2.4. Princípio da interpretação mais favorável ao consumidor  ...................................  721

 13.2.5. Princípio da vinculação pré -contratual .................................................................  722

 13.3. Contrato de adesão ...........................................................................................................  723

 13.3.1. Definição legal de contrato de adesão ..................................................................  723

 13.3.2. Características do contrato de adesão no CDC .....................................................  724

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   30 09/11/2018   12:03:36



31   Sumário

 13.3.2.1. A não participação do consumidor como característica do contrato de 
adesão .....................................................................................................  725

 13.3.2.2. O contrato de adesão e a possibilidade de inserção de cláusula ............  725

 13.3.2.3. A resolução alternativa de escolha exclusiva do consumidor como 
característica do contrato de adesão ......................................................  725

 13.3.2.4. As características das informações das cláusulas no contrato de adesão  727

 13.3.2.5. O destaque da cláusula limitativa de direito do consumidor como ca- 
racterística do contrato de adesão ..........................................................  728

 13.4. Compras fora do estabelecimento ....................................................................................  732

 13.4.1.  Do rol exemplificativo das compras realizadas fora do estabelecimento comercial  
e as compras via internet — uma análise da Lei n. 12.965, de 2014 (Marco Civil  
da Internet), do Decreto n. 8.771, de 2016, e do Decreto n. 7.962, de 2013, que 
dispõem sobre a contratação no comércio eletrônico ...........................................  733

 13.4.2.  Os fundamentos do prazo de arrependimento nas compras realizadas fora do 
estabelecimento comercial ....................................................................................  734

 13.4.3.  O direito de arrependimento e as compras realizadas dentro do estabelecimento 
comercial ...............................................................................................................  735

 13.4.4.  O prazo legal e a viabilidade do prazo convencional de arrependimento nas com- 
pras realizadas fora do estabelecimento comercial ..............................................  737

 13.4.5.  O direito à devolução dos valores pagos ante o arrependimento nas compras 
realizadas fora do estabelecimento comercial ......................................................  738

 13.4.6.  Da utilização do prazo de reflexão pelo fornecedor para finalidades ilícitas ......  739

 13.5.  Contratos de outorga de crédito ou financiamento ..........................................................  740

 13.5.1.  Informações obrigatórias nos contratos de crédito ou de financiamento .............  740

 13.5.2. O percentual da multa de mora no CDC ...............................................................  745

 13.5.3. Da liquidação antecipada do débito total ou parcial .............................................  746

 13.6. Contratos de compra e venda parceladas no CDC ...........................................................  746

 13.6.1. A abusividade da perda total das prestações pagas ..............................................  748

 13.7. Contratos de consórcio no CDC .......................................................................................  749

 13.7.1. A taxa de administração nos contratos de consórcio ............................................  750

 13.7.2.  Ônus da comprovação do prejuízo em razão da desistência ou inadimplemento  
nos contratos de consórcio ....................................................................................  750

 13.7.3. Prazo para a restituição do valor pago nos contratos de consórcio ......................  751

 13.8. Questões ............................................................................................................................  751
 Gabarito ...........................................................................................................................  759

14. CláuSulAS ABuSIvAS nO CDC .....................................................................................  765
 14.1. Introdução .........................................................................................................................  765

 14.2. Cláusulas abusivas e a nulidade absoluta .........................................................................  767

 14.3.  Cláusulas abusivas e a teoria do abuso de direito ............................................................  768

 14.4.  O rol exemplificativo das cláusulas abusivas no CDC .....................................................  769

 14.4.1.  As cláusulas de indenização mitigada ou de renúncia/disposição de direitos como 
exemplos de cláusulas abusivas no CDC ..............................................................  772

 14.4.1.1. Da vedação absoluta do art. 51, inciso I, parte inicial ...........................  772

 14.4.1.2.  Da relativização do dever de indenizar do art. 51, inciso I, in fine .......  778

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   31 09/11/2018   12:03:36



32 Direito do Consumidor Esquematizado® Fabrício Bolzan de Almeida

 14.4.2.  As cláusulas que subtraiam a opção de reembolso como exemplos de cláusulas 
abusivas no CDC ...................................................................................................  780

 14.4.3.  As cláusulas que transferem responsabilidades a terceiros como exemplos de 
cláusulas abusivas no CDC ...................................................................................  781

 14.4.4.  As cláusulas iníquas, abusivas, que geram vantagem exagerada, violadoras da  
boa -fé e da equidade como exemplos de cláusulas abusivas no CDC ..................  784

 14.4.4.1. As controvérsias envolvendo o repasse da comissão de corretagem nos 
contratos imobiliários ............................................................................  795

 14.4.5.  Estabelecer a inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor como exem- 
plo de cláusula abusiva no CDC ............................................................................  797

 14.4.6.  A utilização compulsória da arbitragem como exemplo de cláusula abusiva no  
CDC .......................................................................................................................  798

 14.4.7.  A imposição de representante como exemplo de cláusula abusiva no CDC ........  799

 14.4.8.  As cláusulas potestativas como exemplos de cláusulas abusivas no CDC ...........  801

 14.4.9.  A imposição do ressarcimento pelos custos da cobrança como exemplo de cláusula 
abusiva no CDC .....................................................................................................  805

 14.4.10.  A violação de normas ambientais como exemplo de cláusula abusiva no CDC ..  806

 14.4.11.  Cláusula em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor como exemplo  
de cláusula abusiva no CDC ..................................................................................  807

 14.4.12.  Cláusulas que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias 
necessárias como exemplos de cláusulas abusivas no CDC .................................  809

 14.5. Questões  ...........................................................................................................................  809
 Gabarito ...........................................................................................................................  816

15. PROtEçãO ADMInIStRAtIvA DO COnSuMIDOR ...................................................  823
 15.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ..........................................................................  823

 15.2. A PROTEÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSUMIDOR NO CDC ...........................  827

 15.2.1. As sanções administrativas previstas no CDC .....................................................  830

 15.2.1.1. Da inexistência do bis in idem ...............................................................  831

 15.2.1.2. Da graduação da pena de multa  ............................................................  832

 15.2.1.3. Particularidades das demais sanções administrativas previstas no CDC  834

 15.2.1.4. A contrapropaganda ...............................................................................  836

 15.3.  A proteção administrativa do consumidor no Decreto n. 2.181, de 20 de março de 1997  836

 15.3.1. As alterações introduzidas pelo Decreto n. 7.738, de 2012 ..................................  838

 15.4. Da convenção coletiva de consumo ..................................................................................  839

 15.5. Questões ............................................................................................................................  840
 Gabarito ...........................................................................................................................  846

REFERênCIAS ............................................................................................................................  851

AnEXOS — Projetos de lei n. 281 e 283, aprovados no Senado Federal e remetidos à  
                 Câmara dos Deputados (sob as denominações de Pl n. 3.514 e Pl n. 3.515) ..  859

Direito_Consumidor_Esquem_005_032.indd   32 09/11/2018   12:03:36




