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METODOLOGIA ESQUEMATIZADO

Durante o ano de 1999, pensando, naquele primeiro momento, nos alunos que 
prestariam o exame da OAB, resolvemos criar uma metodologia de estudo que tives-
se linguagem “fácil” e, ao mesmo tempo, oferecesse o conteúdo necessário à prepa-
ração para provas e concursos.

O trabalho foi batizado como Direito constitucional esquematizado. Em nosso 
sentir, surgia ali uma metodologia pioneira, idealizada com base em nossa experiên-
cia no magistério e buscando, sempre, otimizar a preparação dos alunos.

A metodologia se materializou nos seguintes “pilares”:

 J esquematizado: a parte teórica é apresentada de forma objetiva, dividida em 
vários itens e subitens e em parágrafos curtos. Essa estrutura revolucionária ra-
pidamente ganhou a preferência dos concurseiros;

 J superatualizado: doutrina, legislação e jurisprudência em sintonia com as 
grandes tendências da atualidade e na linha dos concursos públicos de todo o 
País;

 J linguagem clara: a exposição fácil e direta, a leitura dinâmica e estimulante 
trazem a sensação de que o autor está “conversando” com o leitor;

 J palavras ‑chave (keywords): os destaques na cor azul possibilitam a leitura 
“panorâmica” da página, facilitando a fixação dos principais conceitos. O realce 
colorido recai sobre os termos que o leitor certamente grifaria com a sua caneta 
marca -texto;

 J recursos gráficos: esquemas, tabelas e gráficos favorecem a assimilação e a 
memorização dos principais temas;

 J questões resolvidas: ao final de cada capítulo, o assunto é ilustrado com 
questões de concursos ou elaboradas pelos próprios autores, o que permite co-
nhecer as matérias mais cobradas e também checar o aprendizado.

Depois de muitos anos de aprimoramento, o trabalho passou a atingir tanto os 
candidatos ao Exame de Ordem quanto todos aqueles que enfrentam os concursos 
em geral, sejam das áreas jurídica ou não jurídica, de nível superior ou mesmo os 
de nível médio, assim como os alunos de graduação e demais profissionais.
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Ada Pellegrini Grinover, sem dúvida, anteviu, naquele tempo, a evolução do 
Esquematizado. Segundo a Professora escreveu em 1999, “a obra destina -se, declara-
damente, aos candidatos às provas de concursos públicos e aos alunos de graduação, 
e, por isso mesmo, após cada capítulo, o autor insere questões para aplicação da 
parte teórica. Mas será útil também aos operadores do direito mais experientes, como 
fonte de consulta rápida e imediata, por oferecer grande número de informações 
buscadas em diversos autores, apontando as posições predominantes na doutrina, 
sem eximir -se de criticar algumas delas e de trazer sua própria contribuição. Da lei-
tura amena surge um livro ‘fácil’, sem ser reducionista, mas que revela, ao contrário, 
um grande poder de síntese, difícil de encontrar mesmo em obras de autores mais 
maduros, sobretudo no campo do direito”.

Atendendo ao apelo de “concurseiros” de todo o País, sempre com o apoio in-
condicional da Editora Saraiva, convidamos professores das principais matérias exi-
gidas nos concursos públicos das áreas jurídica e não jurídica para compor a Cole‑
ção Esquematizado.

Metodologia pioneira, vitoriosa, consagrada, testada e aprovada. Professores 
com larga experiência na área dos concursos públicos. Estrutura, apoio, profissiona-
lismo e know ‑how da Editora Saraiva. Sem dúvida, ingredientes indispensáveis 
para o sucesso da nossa empreitada!

Para o direito do consumidor, tivemos a honra de contar com o primoroso tra-
balho de Fabrício Bolzan, que soube, com maestria, aplicar a metodologia esque‑
matizado à sua vasta e reconhecida experiência profissional.

Como muito bem destacou o prof. Filomeno, no prefácio, o trabalho de Bolzan 
“... está muito longe de se tratar, pura e simplesmente, de um apanhado superficial e 
sintético do Direito do Consumidor, destinado especificamente aos estudos de quem 
se interesse em prestar um concurso público; não só para o ingresso em carreiras 
jurídicas, como também em outras em que se torna imprescindível essa novel disci-
plina. Cuida -se, isto sim, de obra não apenas pragmática, para aqueles fins, como 
também de cuidadosa e aprofundada análise doutrinária e jurisprudencial de temas 
candentes, polêmicos, e que estão conectados à própria epistemologia do Direito 
Consumerista”.

Palestrante exclusivo da Rede de Ensino Telepresencial Luiz Flávio Gomes — 
LFG, ministrando aulas desde 2005 em Direito do Consumidor e Direito Adminis-
trativo nos mais diversos cursos preparatórios para concursos públicos, Bolzan é 
também Coordenador da Pós ‑Graduação Premium em Direito Público Anhangue‑
ra/Uniderp/LFG.

Mestrando em Direito Constitucional na PUC-SP, sob orientação do Prof. Dr. 
André Ramos Tavares, autor de diversas obras e artigos jurídicos, Ex -Procurador 
efetivo do Município de Mauá -SP, o autor é reconhecido advogado e parecerista nas 
áreas de Direito do Consumidor e Direito Público.
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13   Metodologia Esquematizado

Por tudo isso, não temos dúvida de que este livro contribuirá para “encurtar” o 
caminho do ilustre e “guerreiro” concurseiro na busca do “sonho dourado”!

Esperamos que a Coleção Esquematizado cumpra o seu papel. Em constante 
parceria, estamos juntos e aguardamos as suas críticas e sugestões.

Sucesso a todos!
Pedro Lenza

Mestre e Doutor pela USP

Visiting Scholar pela Boston College Law School

 pedrolenza@terra.com.br

 https://twitter.com/pedrolenza

 http://instagram.com/pedrolenza

 http://www.periscope.tv/pedrolenza 

 https://www.facebook.com/pedrolenza

 https://www.youtube.com/pedrolenza

 http://www.saraivajur.com.br/esquematizado
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NOTA DO AUTOR À 8ª EDIÇÃO

Prezados amigos e colegas de profissão, é com grande satisfação que apresento 
as novidades da oitava edição do livro Direito do Consumidor Esquematizado, pre-
sentes nas novas páginas inseridas.

Na presente edição, incluímos diversos julgados publicados no ano de 2019 pelo 
Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial os julga-
dos em regime de recurso repetitivo. Súmulas do STJ também foram inseridas, com 
destaque para as de números 620, 632 e 638, a primeira de dezembro de 2018, a se-
gunda e a terceira do ano de 2019. Aliás, comentamos também a revogação da Súmu-
la 603 do STJ. Trata-se de cuidado essencial, tendo em vista a relevância da Lei 
Consumerista, integrando cada vez mais a pauta do dia da jurisprudência dos nossos 
Tribunais.

Destacamos as novidades trazidas pela Lei n. 13.853, de 8 de julho de 2019, que 
alterou a Lei n. 13.709 de 2018. A citada Lei de 2019 trouxe a denominação de “Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e dispõe sobre o tratamento de dados 
pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de 
liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa 
natural.

Comentamos ainda as alterações feitas à Lei de Incorporação Imobiliária — Lei 
n. 4.591 de 1964 — pela Lei n. 13.786, de 27 de dezembro de 2018; as novidades 
trazidas pela Lei Complementar n. 166, de 8 de abril de 2019, à Lei do Cadastro Po-
sitivo — Lei n. 12.414; além das modificações trazidas pela Lei da Liberdade Econô-
mica — Lei n. 13.874, de 20 de setembro de 2019, ao Código Civil no tocante ao tema 
desconsideração da personalidade jurídica.

O anexo traz dois projetos de Lei, os de números 281 e 283, aprovados no Sena-
do Federal no final de 2015 e encaminhados à Câmara dos Deputados (PL n. 3.514 e 
PL n. 3.515, ambos de 2015). O primeiro PL trata do comércio eletrônico; o segundo, 
da prevenção a respeito do superendividamento. 

Incluímos ainda novas questões de provas ocorridas no ano de 2019, comenta-
das, alternativa por alternativa, como de costume, por este autor, caracterizando ver-
dadeiro livro “2 em 1” (teoria e questões de OAB e concursos públicos comentadas 
em uma única obra).
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Agradeço mais um ano ao Coordenador, Pedro Lenza, e à Editora Saraiva pela 
confiança, bem como aos alunos e operadores do Direito de todo o Brasil por faze-
rem deste livro um sucesso de vendas.

Esperançoso em contribuir de alguma forma com o nosso trabalho para o apri-
moramento de todos e agradecido pelo aprendizado que venho adquirindo anual-
mente com as discussões jurídicas travadas em fóruns e salas de aula, deixo a vocês 
um forte abraço.

São Paulo, 15 de outubro de 2019.

Fabrício Bolzan de Almeida
Doutor e Mestre pela PUC-SP

 http://www.bafh.com.br

 fabricio@bafh.com.br

 http://instagram.com/bolzanfa

 https://www.facebook.com/fabriciobolzan

 http://www.saraivajur.com.br/esquematizado
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PREFÁCIO

Inicialmente não posso deixar de manifestar minha satisfação como também 
surpresa por ter sido ainda lembrado por um ex -aluno, Fabrício Bolzan de Almeida, 
isto no já longínquo ano de 2000. 

Não apenas isso, todavia, mas também em face da circunstância de se ter ele 
revelado um verdadeiro apaixonado pelo Direito Consumerista, que cultuo há quase 
trinta anos e que lhe ministrei, ainda que brevemente. 

A maior recompensa que um velho professor pode ter é ser lembrado por seus 
alunos e, o que é ainda mais gratificante, terem alguns deles trilhado caminho seme-
lhante ao seu. Obrigado, portanto, Fabrício.

O despretensioso título de seu trabalho, Direito do Consumidor Esquematizado, 
não condiz, em absoluto, com o seu excelente e profundo conteúdo.

Ou seja, está muito longe de se tratar, pura e simplesmente, de um apanhado 
superficial e sintético do Direito do Consumidor, destinado especificamente aos es-
tudos de quem se interesse em prestar um concurso público; não só para o ingresso 
em carreiras jurídicas, como também em outras em que se torna imprescindível essa 
novel disciplina. Cuida -se, isto sim, de obra não apenas pragmática, para aqueles 
fins, como também de cuidadosa e aprofundada análise doutrinária e jurisprudencial 
de temas candentes, polêmicos, e que estão conectados à própria epistemologia do 
Direito Consumerista.

É com grande satisfação, portanto, que o vejo perfilhar praticamente quase todas 
as preocupações que venho manifestando ao longo desses longos anos, primeiramen-
te nos opúsculos Curadorias de Proteção ao Consumidor (1984) e Promotorias de 
Proteção ao Consumidor (em duas edições, de 1987 e 1989), mandados imprimir pela 
Associação Paulista do Ministério Público e destinados aos seus membros, e, poste-
riormente, no Manual de Direitos do Consumidor, em onze edições (Atlas, S. Paulo).

E, com efeito, o autor manifesta sua análise aprofundada em quinze capítulos, a 
saber: 1. O Direito do Consumidor, partindo de suas raízes históricas e sua institu-
cionalização entre nós; 2. Relação Jurídica de Consumo, enfrentando, dentre outras 
questões, a sem dúvida tormentosa caracterização da pessoa jurídica como consumi-
dora; 3. Serviço Público e Incidência do CDC; 4. Princípios e Direitos no CDC, em 
admirável análise epistemológica da ciência consumerista, além de detalhado estudo 
dos chamados direitos básicos do consumidor; 5. Responsabilidade do Fornecedor 
no CDC, dentro da ampla temática dos vícios e fatos de produtos e serviços; 6. Ga‑
rantias e Prazos Decadenciais e Prescricional no CDC, em cotejo com o vigente 
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Código Civil de 2002; 7. Desconsideração da Personalidade Jurídica no CDC, 
outra matéria sem dúvida polêmica; 8. Oferta no CDC, com suas nuanças, problemá-
tica e possibilidade de retratação; 9. Publicidade no CDC, com seus princípios, ca-
racterísticas, bem como suas chamadas “patologias” (i.e., as publicidades enganosa, 
abusiva, desleal) e modalidades especiais (merchandising, teaser e outras); 10. Práti‑
cas Abusivas no CDC, mediante a análise do art. 39 do Código do Consumidor e sua 
tipologia aberta e enumerativa, ao lado de sua importância na tutela civil do consumi-
dor; 11. Cobrança de Dívidas no CDC, analisando várias hipóteses dos abusos que 
delas podem advir; 12. Banco de Dados e Cadastros de Inadimplentes no CDC, em 
sequência ao tema anterior, focando os cuidados na recepção, armazenamento e 
administração de dados, sobretudo negativos, que afetam os consumidores; 13. Pro‑
teção Contratual no CDC, a partir dos princípios tradicionais liberais do direito 
obrigacional e sua revolução operada com o advento do Código do Consumidor; 14. 
Cláusulas Abusivas no CDC, em consonância com o capítulo anterior, o autor foca 
as variadas formas de “patologia” na área contratual, em enumeração meramente 
exemplificativa do art. 51 do Código, e as tutelas colocadas à disposição dos consumi-
dores; 15. Proteção Administrativa do Consumidor, com percuciente pesquisa dos 
fundamentos que regem a atividade administrativa do Poder Público e sua aplicação 
no Direito Consumerista, a partir do art. 55 do Código e do Decreto n. 2.181/97.

E o faz obedecendo a original metodologia, ou seja, primeiramente abordando 
os aspectos doutrinários e jurisprudenciais de cada um desses grandes temas; e, sem-
pre que necessário, lembrando os fundamentos filosóficos sobre a razão de ser de 
cada um deles. Em seguida, ou em permeio ao desenvolvimento desses mesmos te-
mas, produz claríssimos gráficos, esquemas, tabelas e quadros sinóticos, destarte 
demonstrando elogiável preocupação pedagógica e didática. 

E, por fim, ao final de cada capítulo, oferece ao leitor questões que foram objeto 
de provas em concursos públicos país afora, designadamente no âmbito da Magistratu-
ra, do Ministério Público, da Polícia Civil, da Defensoria Pública, exames da Ordem 
dos Advogados do Brasil, bem como outros fora do campo jurídico como, por exem-
plo, em concurso para fiscal agropecuário. 

Em face dessas características, portanto, estou perfeitamente à vontade para re-
comendar ao mercado de livros jurídicos, em geral, e aos estudantes, de modo espe-
cial, sobretudo aqueles voltados aos concursos referidos, esta meritória obra de meu 
ex -aluno, Fabrício Bolzan de Almeida.

São Paulo, setembro de 2012.

José Geraldo Brito Filomeno
Advogado, consultor jurídico, professor especialista -doutor em Direito do Consumidor  

pela Faculdade de Direito da USP (1991), membro da Academia Paulista de Direito e  
da Comissão Geral de Ética do Governo do Estado de São Paulo. Foi Procurador -Geral  
de Justiça (2000 -2002), o primeiro Promotor de Justiça do país a exercer as funções de  

Curadoria de Proteção ao Consumidor (1983), instituidor das Promotorias do Consumidor  
do Estado e de seu Centro de Apoio Operacional. Foi, ainda, vice -presidente da comissão  

que elaborou o anteprojeto do vigente Código de Defesa do Consumidor.
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