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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que 

temos dedicado todas as nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre-se que os nossos cursos são tutelados pela legislação civil (como a Lei 

9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do Código 

Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que 

o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este 

“papo reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, 

de forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas 

a você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros! 

Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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PRÁTICAS COMERCIAIS 

OFERTA 

Oferta X Publicidade 
 

 Oferta é a declaração inicial de vontade destinada à realização de um contrato. 

Desse modo, analisada na fase pré-contratual, é por meio da oferta que o fornecedor 

convida o consumidor a adquirir um produto ou um serviço.  

 Publicidade, por outro lado, pode ser definida como o anúncio veiculado por 

qualquer meio de comunicação, buscando atrair o consumidor para qualquer ato de 

consumo. A publicidade, portanto, é uma modalidade de oferta.  

 Exemplificando: se uma campanha publicitária na televisão, uma fabricante de 

telefone celular apenas anuncia o lançamento de um novo produto, sem qualquer 

especificação de suas características, não há falar em oferta de consumo, mas 

apenas em publicidade. Lado outro, se além de anunciar o produto, o fabricante 

também especifica o preço ou outras características do produto (ex.: novo celular 

com câmera 5K, pelo preço de X reais), nesse caso, a publicidade se caracteriza como 

modalidade de oferta.  

 Em suma, a publicidade só será considerada oferta quando, para além de seduzir o 

consumidor à aquisição do produto ou serviço, especificar o preço ou outras 

caraterísticas do bem de consumo anunciado. A publicidade, portanto, é uma 

técnica de ofertar um produto ou serviço. 

 

Princípio da vinculação da oferta 

 Segundo o princípio da vinculação da oferta, o fornecedor está vinculado a toda e 

qualquer oferta suficientemente precisa (dotada de um mínimo de precisão) feita 

ao consumidor. Por conferir uma legítima expectativa ao consumidor, essa oferta 

cria uma obrigação pré-contratual pela qual o fornecedor não pode se eximir de 

cumprir, sendo, portanto, vinculante.  
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Artigo 30, CDC: “Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma 

ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado.” 

 

 O STJ já reconheceu que as informações prestadas por corretor a respeito de 

contrato de seguro-saúde (ou plano de saúde) integram o contrato que vier a ser 

celebrado e podem ser comprovadas por todos os meios probatórios admitidos 

(REsp 531.281/SP).  

 Para a incidência desse princípio, é necessário que a proposta seja veiculada, ou seja, 

chegue ao conhecimento do consumidor por qualquer meio (veiculação da oferta). 

Além disso, a oferta deve ser precisa, contendo elementos claros para que possam 

ser identificados os seus termos, tal como a marca do produto, condições de 

pagamento etc. 

 É exatamente por faltar a precisão mínima da oferta é que o exagero (“puffing”), em 

regra, não vincula o fornecedor. Assim, as expressões exageradas, que não permitam 

verificação objetiva, como “o melhor vinho do mundo”, não integram o contrato, 

não contêm um mínimo de precisão. 

 A vinculação da oferta, preenchidos os requisitos: a) obriga o fornecedor, mesmo 

que se negue a contratar; ou b) prevalece em contrato eventualmente celebrado. 

 Segundo o artigo 35 do CDC, “se o fornecedor de produtos ou serviços recusar 

cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, 

alternativamente e à sua livre escolha: I – exigir o cumprimento forçado da 

obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II – aceitar outro 

produto ou prestação de serviço equivalente; III – rescindir o contrato, com direito 

à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a 

perdas e danos.”.  
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Artigo 35, CDC: “Se o fornecedor de produtos ou 

serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou 

publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à 

sua livre escolha: 

I – exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos 

termos da oferta, apresentação ou publicidade; 

II – aceitar outro produto ou prestação de serviço 

equivalente; 

III – rescindir o contrato, com direito à restituição de 

quantia eventualmente antecipada, monetariamente 

atualizada, e a perdas e danos.” 

 

 Assim, v.g., se uma concessionária de automóveis anuncia que os veículos a venda 

já são entregues com o IPVA pago, após a compra e entrega do veículo, o consumidor 

pode exigir o documento do carro com o IPVA do ano pago (inciso I). 

 A oferta publicitária é irretratável, de modo que, uma vez veiculada, não pode o 

fornecedor revogá-la, alterá-la ou limitá-la, em qualquer dos seus aspectos. 

 Como regra, o anúncio equivocado – seja por falha da agência, do veículo informação 

ou do próprio anunciante – não tem o condão de afastar a aplicação do princípio da 

veiculação oferta, não exonerando a responsabilidade civil do fornecedor. 

Outrossim, a responsabilidade recai sobre todo aquele que se aproveita do anúncio 

(e não somente o fornecedor anunciante). Exemplificando: se o fabricante de uma 

determinada marca de óculos promove uma campanha publicitária, com indicação 

de preço do produto, e o comerciante a utiliza em seu estabelecimento, opera-se, 

também em relação a este, a força obrigatória da oferta, mesmo não sendo o 

comerciante preposto ou representante autônomo do anunciante direto.  

 STJ, Jurisprudência em Teses, Ed. nº, 165, 2) “A depender do caso, o erro grosseiro 

de carregamento no sistema de preços e a rápida comunicação ao consumidor 

podem afastar a falha na prestação do serviço e o princípio da vinculação da oferta. 

 Nos termos do artigo 34 do CDC, o fornecedor do produto ou serviço é 

solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes 
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autônomos. 

Artigo 34, CDC: “O fornecedor do produto ou serviço é 

solidariamente responsável pelos atos de seus 

prepostos ou representantes autônomos.” 

 

A oferta de componentes e de peças de reposição 
 

 Conforme determina o artigo 32 do CDC, os fabricantes e importadores deverão 

assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a 

fabricação ou importação do produto. A oferta deve, inclusive, ser mantida mesmo 

após a cessação da produção ou importação por período razoável de tempo, 

entendido como nunca inferior à vida útil do produto ou serviço. 

 Para o STJ, o descumprimento desse dever configura prática abusiva (REsp 

984.106/SC).  

Artigo 32, CDC: “Os fabricantes e importadores deverão 

assegurar a oferta de componentes e peças de 

reposição enquanto não cessar a fabricação ou 

importação do produto. 

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a 

oferta deverá ser mantida por período razoável de 

tempo, na forma da lei.” 

 

 

 Surge a chamada “obsolescência programada”, que consiste na redução artificial da 

durabilidade de produtos ou do ciclo de vida de seus componentes, para que seja 

forçada a recompra prematura. Tal fenômeno ocorre muito em componentes 

eletrônicos, como baterias de telefones celulares. Assim, tal prática abusiva deve ser 

combatida, porquanto afronta a Política Nacional das Relações de Consumo, de 

cujos princípios se extrai a “garantia dos produtos e serviços com padrões 

adequados de qualidade, segurança, durabilidade e empenho” (artigo 4º, inciso II, 
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alínea “d”, CDC).  

 

Dever de informar 
 

 Ao mesmo tempo em que o consumidor possui o direito básico de ser informado, o 

fornecedor possui o dever correlato de assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, 

quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 

dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos 

consumidores. 

 

Artigo 6º, CDC: “São direitos básicos do consumidor: 

(...) 

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de 

quantidade, características, composição, qualidade, 

tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos 

que apresentem.” 

 

Artigo 31, CDC: “A oferta e apresentação de produtos ou 

serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas 

características, qualidades, quantidade, composição, 

preço, garantia, prazos de validade e origem, entre 

outros dados, bem como sobre os riscos que 

apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

Parágrafo único.  As informações de que trata este 

artigo, nos produtos refrigerados oferecidos ao 

consumidor, serão gravadas de forma indelével.” 
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 O CDC NÃO adota o Caveat emptor (“comprador, tome seus cuidados”). Tal regra 

significa que o cliente (o comprador ou tomador de serviços) é quem deve tomar os 

cuidados de se informar no momento da contratação para se resguardar de 

eventuais danos. Assim, o cliente que teria o ônus de perguntar tudo do fornecedor 

e, se ele não perguntasse, teria que arcar com as consequências disso. 

 A violação ao dever de informação pode acarretar as seguintes consequências ao 

fornecedor: 

a) Ineficácia da obrigação estipulada ao consumidor (artigo 46, CDC); 

b) Responsabilidade civil pelo vício (quando a falta de informação torna o bem 

inadequado ao fim a que se destina); 

c) Responsabilidade civil pelo fato (quando compromete o atendimento do dever 

segurança); 

d) Responsabilização penal (artigo 66, CDC). 

 

Artigo 46, CDC: “Os contratos que regulam as relações 

de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes 

for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio 

de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos 

forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de 

seu sentido e alcance.” 

 

Artigo 66, CDC: “Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou 

omitir informação relevante sobre a natureza, 

característica, qualidade, quantidade, segurança, 

desempenho, durabilidade, preço ou garantia de 

produtos ou serviços: 

Pena – Detenção de três meses a um ano e multa. 

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a 

oferta. 
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§ 2º Se o crime é culposo; 

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.” 

 

PUBLICIDADE 

Conceito 
 

 A publicidade pode ser definida como o anúncio veiculado por qualquer meio de 

comunicação, pelo qual se busca atrair o consumidor para o ato de consumir. Em 

outras palavras, visa a induzir/seduzir o consumidor à compra/utilização.  

 

Publicidade X Propaganda 
 

Publicidade Propaganda 

Possui finalidade comercial, qual seja, 

atrair o público para o ato de consumo. 

Assim, é um instrumento de estímulo. 

Visa a um fim ideológico, religioso, 

político, econômico ou social, a exemplo 

da propaganda eleitoral 

 

Publicidade Institucional X Promocional 
 
 

Publicidade Institucional Publicidade Promocional 

Se destina a institucionalizar/valorizar a 

marca, não havendo preocupação com a 

venda de determinado produto. 

Tem por finalidade imediata aumentar a 

venda do bem de consumo. 
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Seus resultados são esperados a longo 

prazo. 

Seus resultados são esperados a curto 

prazo. 

 

Controle da publicidade 
 

 O Brasil adota o chamado “sistema misto” de controle da atividade publicitária, pois 

conjuga o sistema legal e o sistema privado. 

Sistema Legal Sistema Privado 

O Estado controla a atividade publicitária 

pela via administrativa (ex.: aplicação de 

sanções pelo PROCON) e judicial (ex.: 

ação coletiva) 

Os próprios envolvidos na atividade 

publicitária procuram sanear o setor por 

meio da autorregulamentação (exercida 

pelo Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária – 

CONAR). 

 

Princípio da identificação da publicidade  
 

 Por força do referido princípio, a publicidade só pode ser considerada lícita se o 

consumidor puder identificá-la de imediato (no momento da exposição) e com 

facilidade (sem nenhum esforço).  

 Veda-se, portanto, a publicidade clandestina – aquela que não mostra com clareza 

que se trata de um anúncio - e a publicidade subliminar - a que utiliza de meios para 

a transmissão de mensagens em um baixo nível de percepção auditiva e visual, ou 

seja, são mensagens ocultas, dissimuladas, que visam atingir o subconsciente 

humano a fim de persuadir pessoas a fazer escolhas e realizar atitudes. 
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Artigo 36, CDC: “A publicidade deve ser veiculada de tal 

forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a 

identifique como tal.” 

 

 A técnica do merchandising consiste na aparição de produtos no vídeo, áudio ou em 

artigos impressos em situações normais de consumo, sem a declaração ostensiva da 

marca, a exemplo do consumo de refrigerantes de uma determinada marca durante 

uma novela. Não há vedação expressa no CDC. Todavia, para se evitar que se 

configure publicidade clandestina, Antônio Herman Benjamin entende que se faz 

necessária a utilização de “créditos”: veiculação antecipada de informações 

comunicando que, naquele programa, peça ou filme, será adotada essa técnica, sem 

prejuízo de que sejam repetidos ao final de cada fragmento. 

 Teaser consiste na mensagem que visa criar expectativa ou curiosidade no público 

acerca de determinado produto ou serviço. 

 

Princípio da veracidade da publicidade 
 

 Consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, traduz-se a ideia de que toda a 

mensagem publicitária deve ser composta exclusivamente por informações corretas 

e verdadeiras. Nessa toada, o CDC proíbe a publicidade enganosa (artigo 37, § 1º, 

CDC). 

Artigo 37, CDC: “É proibida toda publicidade enganosa 

ou abusiva. 

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou 

comunicação de caráter publicitário, inteira ou 

parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o 

consumidor a respeito da natureza, características, 



 

 

P
ág

in
a1

4
 

qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e 

quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.” 

 

Princípio da não abusividade da publicidade 

 

 Por esse princípio, o CDC proíbe a publicidade abusiva, objetivando reprimir abusos 

que prejudicam os interesses do consumidor (artigo 37, § 2º, CDC). 

 

Artigo 37, CDC: “É proibida toda publicidade enganosa 

ou abusiva. 

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade 

discriminatória de qualquer natureza, a que incite à 

violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite 

da deficiência de julgamento e experiência da criança, 

desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de 

induzir o consumidor a se comportar de forma 

prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.” 

 

Princípio da transparência da fundamentação da 
publicidade 
 

 Em que pese o fornecedor tenha liberdade para anunciar seus produtos e/ou 

serviços, deve o fazer sempre com base em elementos fáticos, técnicos e científicos, 

conferindo acesso aos consumidores de maneira transparente. 

 A título de exemplo, se determinado cursinho para concurso anunciar que 90% de 

seus alunos foram aprovados em determinado concurso, precisa reunir dados que 

comprovem tal afirmação. 

 Ademais, cabe destacar que a violação a tal princípio acarreta, além da 

responsabilização civil e administrativa, a responsabilidade penal do fornecedor. 
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Artigo 36, parágrafo único, CDC: “O fornecedor, na 

publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em 

seu poder, para informação dos legítimos interessados, 

os dados fáticos, técnicos e científicos que dão 

sustentação à mensagem.” 

 

Artigo 69, CDC: “Deixar de organizar dados fáticos, 

técnicos e científicos que dão base à publicidade: 

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.” 

 

Princípio da correção do desvio publicitário 
 

 Ao lado da responsabilização civil, administrativa e penal do fornecedor, referido 

princípio visa a corrigir os impactos negativos do desvio publicitário para os 

consumidores, impondo-se aos fornecedores a contrapropaganda. 

 

Artigo 60, CDC. A imposição de contrapropaganda será 

cominada quando o fornecedor incorrer na prática de 

publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 

e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator. 

§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo 

responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, 

preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e 

horário, de forma capaz de desfazer o malefício da 

publicidade enganosa ou abusiva.” 

 

Princípio da lealdade publicitária 
 

 Visa-se prevenir e punir qualquer tipo de abuso praticado no mercado de consumo. 
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Artigo 4º, CDC: “A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das 

relações de consumo, atendidos os seguintes 

princípios:  

[...] 

VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos 

praticados no mercado de consumo, inclusive a 

concorrência desleal e utilização indevida de inventos e 

criações industriais das marcas e nomes comerciais e 

signos distintivos, que possam causar prejuízos aos 

consumidores.” 

 

 Surge a chamada publicidade comparativa, entendida como aquela que, expressa 

ou implicitamente, destaca um produto ou serviço ressaltando suas características 

em relação a outros similares de outras marcas. Embora o CDC não a vede 

expressamente, é necessário que a publicidade comparativa observe os princípios 

publicitários fundamentais, inclusive o princípio em análise. Assim, não se admite a 

comparação que seja excessivamente subjetiva, de fundo psicológico ou emocional; 

que seja enganosa ou abusiva; que denigra a imagem de outrem; que gere confusão; 

que implique concorrência desleal etc. 

 O dever de veracidade, na publicidade comparativa, proíbe a comparação falsa, 

inexata, ambígua, omissiva ou que, por qualquer meio, possa induzir o consumidor 

em erro quanto às reais características e vantagens dos bens e serviços comparados. 

 É vedada, na publicidade comercial, a comparação que não tem suporte em dados 

comprováveis, porque viola o direito do consumidor a receber informação correta e 

verdadeira sobre o produto ou serviço comparado. 
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 É vedada a publicidade comparativa que gere confusão acerca da origem e da 

qualidade dos produtos e serviços anunciados, porque lhe falta clareza e pode 

induzir o consumidor em erro. 

 

Princípio da inversão do ônus da prova 
 

 O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação 

publicitária cabe a quem as patrocina (fornecedor patrocinador). Trata-se de uma 

inversão “ope legis” – que decorre da própria lei, independentemente de qualquer 

ato do juiz. 

 

Artigo 38, CDC: “O ônus da prova da veracidade e 

correção da informação ou comunicação publicitária 

cabe a quem as patrocina.” 

 

Publicidade enganosa 
 

 É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter 

publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por 

omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer 

outros dados sobre produtos e serviços (publicidade enganosa por comissão).  

 Lado outro, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre 

dado essencial do produto ou serviço, entendido esse como o dado que, se fosse de 

conhecimento do consumidor, poderia conduzi-lo a não contratar ou contratar de 

maneira diferente.  

 Sua principal característica é a capacidade para induzir o consumidor em erro, 

maculando a liberdade de escolha do consumidor.  

 Não há a necessidade de que um consumidor seja concretamente enganado, uma 
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vez que a eganosidade é aferida em abstrato. Outrossim, na aferição do potencial 

de enganosidade na publicidade, deve-se analise tanto o conteúdo da mensagem 

(critério objetivo) como da vulnerabilidade do consumidor a quem se destina 

(critério subjetivo). A título de exemplo, se o público-alvo de uma publicidade é 

constituído por idosos, é necessário analisar o conteúdo da mensagem e a 

vulnerabilidade específica desse grupo de consumidores para aferir o potencial de 

enganosidade da publicidade.  

 A responsabilidade do fornecedor pela publicidade enganosa é objetiva, ou seja, 

independentemente de comprovação de dolo ou culpa do fornecedor. Como regra, 

pode ser responsabilizado o fornecedor anunciante (aquele que paga e dirige a 

preparação e veiculação do anúncio). Além dele, todo aquele que tiver algum 

proveito com a publicidade enganosa. 

 

Publicidade abusiva 
 

 É abusivo tudo aquilo que, contrariando o sistema valorativo da Constituição e das 

leis, não seja enganoso (BENJAMIN, Antônio Herman). À semelhança do que ocorre 

com a publicidade enganosa, a publicidade abusiva é aferida em abstrato, não se 

exigindo que o consumidor seja concretamente ofendido ou lesado, bastando que 

seja potencialmente abusiva.  

 A responsabilidade civil do fornecedor pela publicidade abusiva é objetiva.  

 Em suma, são hipóteses de publicidade abusiva: 

Publicidade discriminatória Ex.: anúncio que associa o uso de um 

produto ao público heterossexual 

Publicidade exploradora do medo ou 

superstição  

Ex.: anúncio de um serviço de vigilância 

para os moradores de bairro com alto 

índice de roubos, no qual se transmite a 

ideia de que aqueles que não 

contratarem serão inevitavelmente 
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assaltados. 

Publicidade incitadora de violência Ex.: anúncio que utiliza cenas de violenta 

luta corporal para destacar a eficácia de 

um suplemento alimentar 

Publicidade antiambiental Ex.: anúncio de motosserra sendo 

testada em APP 

Publicidade indutora de insegurança Ex.: anúncio de veículo automotor que 

incita o consumidor a dirigir no limite 

máximo da velocidade para comprovar a 

potência do motor 

Publicidade dirigida a crianças  Ex.: anúncio em que uma famosa 

apresentadora de TV induz as crianças a 

destruir seus tênis usados para que seus 

pais comprem tênis novas da marca 

anunciada. 

OBS: Tais mensagem merecem atenção 

por parte do operador, dada a 

vulnerabilidade exacerbada desse 

público. Assim, não são admitidos 

anúncios que exortem diretamente 

crianças ao consumo; que induzam as 

crianças a persuadirem seus pais a 

adquirir produtos ou serviços; que lhe 

causem sentimento de inferioridade 

caso não adquiram etc. 
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PRÁTICAS ABUSIVAS 

Conceito 
 

 Segundo Sérgio Cavalieri Filho, “são práticas que, no exercício da atividade 

empresarial, excedem os limites dos bons costumes comerciais e, principalmente, 

da boa-fé, pelo que caracterizam o abuso de direito, considerado ilícito pelo art. 187 

do Código Civil. Por isso são proibidas.”. 

 Assim, manifestam-se por meio de uma série de condutas, pré e pós-contratuais, 

assim como propriamente contratuais, contra as quais o consumidor não tem 

defesas, dada a sua vulnerabilidade. 

 

Práticas abusivas constantes do art. 39, CDC 
 

 Em que pese toda e qualquer conduta do fornecedor que afronte a principiologia do 

CDC – notadamente a boa-fé objetiva e a confiança – configure prática abusiva, o 

art. 39, CDC, estabelece um rol – exemplificativo – de tais práticas: 

I – condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro 

produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos: 

Nesse contexto, veda-se a chamada “venda casada”, uma vez que prestigia-se o 

direito básica de livre escolha do consumidor. Nas palavras da Ministra Nancy 

Andrighi (REsp 1737428/RS), “trata-se, com efeito, do condicionamento da aquisição 

de um produto ou serviço (principal – “tying”) à concomitante aquisição de outro 

(secundário – “tied”), quando o propósito do consumidor é, unicamente, o de obter o 

produto ou serviço principal”. Como exemplo dessa prática abusiva, tem-se a 

cotidiana prática de condicionar a concessão de empréstimo bancário à contratação 

de um seguro de vida. 
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OBS: A venda casada “às avessas”, indireta ou dissimulada também se configura 

abusiva, caracterizando conduta de consumo intimamente relacionada a um produto 

ou serviço, sendo que o exercício, entretanto, é restringido à única opção oferecida 

pelo próprio fornecedor, de modo que a liberdade do consumidor resta prejudicada. 

A título de exemplo, cita-se a hipótese da exploração de exibição cinematográfica 

paralela à de serviços de lanchonete. Sobre o tema, o STJ entendeu que compelir o 

consumidor a comprar dentro do próprio cinema todo e qualquer produto 

alimentício, a administradora dissimula uma venda casada, revelando-se prática 

abusiva, porquanto, a despeito de não obrigar o consumidor a comprar o produto, 

impede-o que o faça em noutro estabelecimento. 

Outrossim, veda-se a limitação quantitativa do fornecimento de produtos ou serviços 

sem justificativa plausível. É exemplo de limitação justificada a restrição de 

quantidade de álcool-gel a ser adquirida pelo consumidor em época de pandemia. 

II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas 

disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes: 

Como exemplo, tem-se a conduta do taxista que recusa a corrida ao consumidor, ao 

saber da pequena distância a ser percorrida. Nesses casos o consumidor pode exigir 

o cumprimento forçado da obrigação. 

III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou 

fornecer qualquer serviço: 

O fornecedor que assim proceder não terá direito ao pagamento, pois os serviços 

prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor equiparam-se a 

amostras grátis. Nesse sentido, o STJ: 

 Súmula 532, STJ: “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.” 
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IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua 

idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou 

serviços: 

A título de exemplo, são abusivas as práticas dos hospitais que exigem garantias 

vultuosas da família do enfermo como condição da internação. 

V –  exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva: 

Visa a assegurar o equilíbrio contratual na relação de consumo, protegendo o 

consumidor diante de sua vulnerabilidade frente ao fornecedor. 

VI – executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa 

do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes: 

Nos termos do art. 40, CDC, o fornecedor de serviço é obrigado a entregar ao 

consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais 

e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as 

datas de início e término dos serviços. Ademais, salvo estipulação em contrário, o 

valor orçado terá validade pelo prazo de 10 (dez) dias, contado de seu recebimento 

pelo consumidor. Em sendo por ele aprovado, o orçamento obriga os contraentes e 

somente pode ser alterado mediante livre negociação das partes. Por fim, consumidor 

não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de 

serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. Destarte, se o serviço for 

prestado sem sua autorização, será conspirado amostra grátis, aplicando por analogia 

o art. 39, parágrafo único, CDC. 

VII – repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no 

exercício de seus direitos: 

Assim, v.g., é vedado ao fornecedor divulgar que determinado consumidor já 
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apresentou queixa no PROCON ou no Ministério Público. 

VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo 

com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas 

não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade 

credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (Conmetro): 

Tal exigência visa a garantir maior qualidade, segurança e eficiência dos produtos e 

serviços lançados no mercado de consumo.  

IX – recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se 

disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de 

intermediação regulados em leis especiais: 

Diferentemente do que ocorre na vedação constante do inciso II, aqui, o fornecedor 

se recusa a fornecer diretamente ao consumidor, impondo-lhe intermediários para a 

conclusão do negócio. Assim, busca-se coibir a imposição de intermediários ao 

consumidor que se dispõe a adquirir, diretamente, bens de consumo, mediante 

pronto pagamento (à vista). A contrário senso, não está o fornecedor obrigado a 

aceitar nenhuma outra forma de pagamento que não seja à vista (ex.: cartão de 

crédito, cheque pré-datado etc.). 

X – elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços: 

A justa causa para a elevação dos preços pode decorrer, por exemplo, do aumento 

dos preços da matéria-prima. Basta lembrarmos o que ocorreu no início da pandemia 

(abril/2020) com o álcool gel. 

Ademais, sobre o tema, convém destacar que a Lei nº 13.455/2017, ponto fim na 

discussão que havia no âmbito do STJ, passou a admitir expressamente a possibilidade 

de diferenciação de preços de bens e serviços para pagamento em dinheiro e com 
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cartão de crédito. 

XII – deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a 

fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério: 

Um bom exemplo dessa prática é o da concessionária que, em contrato de prestação 

de serviços, fixa um prazo certo para a entrega do automóvel ao consumidor, a partir 

do envio da peça de reposição pela montadora; só que para este não há nenhum 

prazo. 

XIII – aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente 

estabelecido: 

Aqui, busca-se coibir a modificação unilateral desses índices ou fórmulas de reajustes 

nos negócios entre consumidores e fornecedores, prática muito comum nos 

contratos de plano de saúde, por exemplo. 

XIV – permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um 

número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como 

máximo: 

Tal inciso foi incluído pela Lei nº 13.425/2017, 04 anos após a ocorrência do desastre 

na “boate kiss”, em Santa Maria/RS. Ademais, para além de ser considerada prática 

abusiva, poderá configura crime (art. 65, parágrafo 2º, CDC). 

 

COBRANÇA DE DÍVIDAS 

Cobranças abusivas 
 

 Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, 

nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça (artigo 42, 
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caput, CDC). 

Artigo 42, CDC: “Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será 

submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça.” 

 

 O objetivo da Código não é obstar o recebimento do crédito, mas sim a utilização de 

métodos ofensivos à dignidade do consumidor inadimplente. 

 Com efeito, considera-se abusiva, entre outras, as seguintes formas de cobrança: 

a) Utilização de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral: é exemplo o 

corte do fornecimento de energia elétrica para cobrança de dívidas antigas do 

consumidor. 

b) Emprego de afirmações falsas, incorretas ou enganosas: é exemplo a conduta 

da empresa de cobrança que envia carta ameaçando o consumidor de 

representação criminal por emissão de cheque sem fundos, quando este 

documento não existe (STJ, REsp 343.700/PR). 

c) Exposição do consumidor ao ridículo: é exemplo a divulgação de lista de 

devedores. 

d) Interferência no trabalho, descanso ou lazer do consumidor: não se admite, 

v.g., sob o pretexto de exercer o direito de cobrança, que o fornecedor 

telefone para o chefe do consumidor dizendo que ele é mau pagador. 

 

 Como consequência dessas práticas, por configurarem ilícitos civis, podendo o 

fornecedor ser compelido a indenizar o consumidor por danos materiais e/ou 

morais. 
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Repetição do indébito 
 

 O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por 

valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e 

juros legais, salvo hipótese de engano justificável (artigo 42, parágrafo único, CDC). 

Artigo 42, parágrafo único, CDC: “O consumidor cobrado 

em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, 

por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” 

 

 “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) 

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor 

indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta 

contrária à boa-fé objetiva.” STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og 

Fernandes, julgado em 21/10/2020.  

 Em suma, são requisitos para a aplicação da penalidade constante do referido 

dispositivo: 

a)  Consumidor ter sido cobrado por quantia indevida; 

b) Consumidor ter pagado essa quantia indevida (o CDC exige que a pessoa tenha 

efetivamente pago e não apenas que tenha sido cobrada); 

c)  Não ocorrência de engano justificável por parte do cobrador. 

OBS: Conforme explicado acima, não mais se exige a demonstração de má-fé, ou 

seja, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido. Não é necessário se 

perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor. Basta que o 

fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva. 
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OBS: Se tiver havido engano justificável por parte do cobrador, este continuará 

com a obrigação de devolver as quantias recebidas indevidamente, no entanto, 

essa devolução será simples (ou seja, não será em dobro). 

 

 Importante salientar que o CC/02 possui um dispositivo similar. Não obstante, há 

algumas diferenças, abaixo elencadas: 

CC/02 CDC 

Art. 940. Aquele que demandar por dívida 

já paga, no todo ou em parte, sem 

ressalvar as quantias recebidas ou pedir 

mais do que for devido, ficará obrigado a 

pagar ao devedor, no primeiro caso, o 

dobro do que houver cobrado e, no 

segundo, o equivalente do que dele 

exigir, salvo se houver prescrição. 

Art. 42, Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito 

à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano 

justificável. 

Requisitos: 

a) A pessoa (consumidora ou não) foi 

cobrada, por meio de processo judicial, 

por dívida já paga; 

b)  Não se exige que a pessoa tenha pago 

a quantia, bastando que ela tenha sido 

demanda; 

c) O autor da cobrança agiu de má-fé 

(súmula 159 STF). 

Requisitos: 

a) Consumidor foi cobrado por quantia 

indevida; 

b) Consumidor efetivamente pagou essa 

quantia indevida; 

c) Não houve um engano justificável por 

parte do autor da cobrança. 
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A cobrança foi feita na via judicial A cobrança foi feita na via extrajudicial. 

Exige má-fé do autor da cobrança. 

Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não 

dá lugar às sanções do art. 940 

A restituição em dobro do indébito 

independe da natureza do elemento 

volitivo do fornecedor que cobrou valor 

indevido, revelando-se cabível quando a 

cobrança indevida consubstanciar 

conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ) 

 

 Se o consumidor foi cobrado indevidamente, mas não estão presentes os 

pressupostos de aplicação do art. 42 do CDC, ainda assim será possível incidir o art. 

940 do CC, se os requisitos deste dispositivo estiverem demonstrados, notadamente 

se, no caso concreto, for mais favorável ao consumidor aplicar o Código Civil (STJ). 

 

BANCO DE DADOS E CADASTRO DE CONSUMIDORES 

Introdução 
 

 O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações 

existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados 

sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes (artigo 43, CDC).  

Artigo 43, CDC: “O consumidor, sem prejuízo do 

disposto no art. 86, terá acesso às informações 

existentes em cadastros, fichas, registros e dados 

pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como 

sobre as suas respectivas fontes.” 
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 Se por um lado, é legítimo aos fornecedores organizar e explorar as informações 

pessoas e econômicas dos consumidores, por outro, há a necessidade de protegê-

los do mau uso dessas informações, potencialmente nocivas à sua dignidade, 

privacidade e honra. 

 

Banco de dados X Cadastro de consumidores 
 

● Bancos de dados e cadastro de consumidores são espécies do gênero “arquivo de 

consumo” e, portanto, não se confundem. 

● Não obstante, em comum, trazem a qualidade de armazenarem informações sobre 

terceiros para uso em operações de consumo. 

Banco de dados Cadastro de consumidores 

A fonte de informação é o fornecedor, ou 

seja, a informação advém, em regra, do 

próprio fornecedor que a detém. 

A fonte de informação é o próprio 

consumidor. 

O destino final é o mercado de consumo 

(fornecedores em geral). 

O destino é um fornecedor específico. 

Possui a finalidade de obtenção de 

informações para levantamentos 

estatísticos e históricos, de proteção ao 

crédito, cadastro positivo etc.   

O objetivo principal é formar perfis de 

consumidores, a partir dos quais poderá 

ser identificada sua aptidão por 

determinados produtos. 

Ex.: SPC e SERASA. Ex.: Cadastro de lojas que comercializam 

roupas (v.g., loja Reserva). 
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 Os bancos de dados que desempenham papel mais relevante no mercado de 

consumo são os de proteção ao crédito (SPC e SERASA). Isso porque as entidades de 

proteção ao crédito atuam na coleta, armazenamento e a transferência a terceiros 

(credores potenciais) de informações pessoais dos pretendentes à obtenção de 

crédito (consumidores). Em outras palavras, a finalidade principal de tais entidades 

consiste em auxiliar a decisão de um fornecedor sobre a concessão ou não de crédito 

a alguém. 

 As informações constantes nesses bancos de dados normalmente descrevem uma 

situação de mora do devedor e, portanto, propiciam um juízo de valor negativo em 

relação ao consumidor.  

 Nota-se, portanto, a importância de tais entidades para o mercado de consumido, 

tendo em vista que seria praticamente impossível a concessão de crédito – principal 

instrumento de circulação de riquezas –, uma vez que não se concede crédito a 

outrem sem uma prévia avaliação de seu histórico e riscos de inadimplência. 

 

Qualidade das informações 
 

 Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e 

em linguagem de fácil compreensão (artigo 43, § 1º, CDC).  

Artigo 43, § 1º, CDC: “Os cadastros e dados de 

consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros 

e em linguagem de fácil compreensão, não podendo 

conter informações negativas referentes a período 

superior a cinco anos.” 

 

 Em que pese haver divergências doutrinárias, está pacificado no STJ que apenas o 

fornecedor responde pelos danos decorrentes de inscrições indevidas (STJ, REsp 

748.561/RS). 

 A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de proteção ao crédito, 

quando preexistente legítima inscrição, não enseja indenização por dano moral, 
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ressalvado o direito ao cancelamento (STJ). 

 Súmula 385, STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.  

 Portanto, não confunda!  

Se o consumidor for negativado por conta 

de uma dívida que não existia realmente 

(dívida irregular). 

 

A responsabilidade pelos danos ocorridos 

é do FORNECEDOR, observada a súmula 

385/STJ. 

Se o consumidor, inadimplente, tem seus 

dados fornecidos, pelo fornecedor, a 

entidade de proteção ao crédito (SPC e 

SERASA), e esta não comunica/notifica 

previamente o consumidor antes de 

“negativá-lo”. 

 Súmula 359-STJ: Cabe ao órgão 

mantenedor do cadastro de proteção 

ao crédito a notificação do devedor 

antes de proceder à inscrição. 

A responsabilidade pelos danos ocorridos 

é da ENTIDADE DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, observada a súmula 385/STJ. 

 A responsabilidade pela inclusão do 

nome do devedor no cadastro 

incumbe à entidade que o mantém, e 

não ao credor, que apenas informa a 

existência da dívida. (STJ AgRg nos 

EDcl no REsp 907.608/RS).  

 

 

Direito à comunicação do assento 
 

 A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser 

comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele (artigo 43, 

§ 2º, CDC).  
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Artigo 43, § 2º, CDC: “A abertura de cadastro, ficha, 

registro e dados pessoais e de consumo deverá ser 

comunicada por escrito ao consumidor, quando não 

solicitada por ele.” 

 

 Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação – por 

escrito - do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359 STJ).  

 É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor 

sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula 404).  

Súmula 404, STJ: “É dispensável o aviso de recebimento 

(AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a 

negativação de seu nome em bancos de dados e 

cadastros.” 

 

Direito de acesso à informação 
 

 O artigo 43, caput, CDC, assegura ao consumidor o direito de acesso, de maneira 

gratuita, às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais 

e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.  

Artigo 43, caput, CDC: “O consumidor, sem prejuízo do 

disposto no art. 86, terá acesso às informações 

existentes em cadastros, fichas, registros e dados 

pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como 

sobre as suas respectivas fontes.” 

 

 Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção 

ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público, de modo 

que cabível a utilização do remédio constitucional do habeas data quando negado 
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ao consumidor o acesso. Outrossim, tal negativa ou impor dificuldades ao seu 

exercício pode configurar infração administrativa, cível e penal. 

Artigo 43, § 4°, CDC: “Os bancos de dados e cadastros 

relativos a consumidores, os serviços de proteção ao 

crédito e congêneres são considerados entidades de 

caráter público.” 

 

Artigo 72, CDC: “Impedir ou dificultar o acesso do 

consumidor às informações que sobre ele constem em 

cadastros, banco de dados, fichas e registros: 

Pena – Detenção de seis meses a um ano ou multa.” 

 

Direito à correção da informação 
 

 O artigo 43, § 3º, CDC, confere o direito à retificação de informação inexata, de 

maneira gratuita e imediata, sob pena de, em havendo recusa, configurar crime.  

Artigo 43, § 3°, CDC: “O consumidor, sempre que 

encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, 

poderá exigir sua imediata correção, devendo o 

arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a 

alteração aos eventuais destinatários das informações 

incorretas.” 

 

Artigo 73, CDC: “Deixar de corrigir imediatamente 

informação sobre consumidor constante de cadastro, 

banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria 

saber ser inexata: 

Pena – Detenção de um a seis meses ou multa.” 
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Responsabilidade pelo cancelamento da inscrição 
 

 Comprovado o pagamento do débito pelo devedor, cabe ao credor (fornecedor) a 

exclusão do registro da dívida no cadastro de inadimplentes no prazo de 05 dias 

úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito (Súmula 548 STJ), sob pena 

de responder por perdas e danos. 

 

Limites temporais dos registros negativos 
 

 Os cadastros e dados de consumidores não podem conter informações negativas 

referentes a período superior a 05 (cinco) anos, cujo termo a quo é o dia seguinte ao 

do vencimento da dívida. Em outras palavras, o termo de início da contagem desse 

prazo é o do dia seguinte ao do vencimento da dívida (e não o dia em que a 

informação foi inscrita no arquivo).  

Artigo 43, § 1º, CDC: “Os cadastros e dados de 

consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros 

e em linguagem de fácil compreensão, não podendo 

conter informações negativas referentes a período 

superior a cinco anos.” 

 

 Súmula 323, STJ: A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de 

proteção ao crédito por até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da 

prescrição da execução. 

 Portanto, em arremate, a informação negativa deve ser excluída do arquivo de 

consumo no prazo de 05 (cinco) anos - contados do dia seguinte ao do vencimento 

da dívida - se, antes disso (desse prazo), não ocorrer a prescrição da ação de 

cobrança (STJ, REsp 469.859/RS). 
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Sistema “Credit Scoring” 
 
 

 Trata-se de um sistema/método desenvolvido para avaliação de riscos de concessão 

de crédito (e não banco de dados), a partir de modelos estatísticos, considerando 

diversas variáveis de decisão, com atribuição de uma nota ao consumidor avaliado 

conforme a natureza da operação a ser realizada. Consideram-se informações acerca 

do adimplemento das obrigações (histórico de crédito), assim como dados pessoais 

do consumidor avaliado (idade, sexo, estado civil, profissão, renda, número de 

dependentes, endereço etc.). 

 Súmula 550, STJ: A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação 

de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do 

consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações 

pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo. 

 

PROTEÇÃO CONTRATUAL 

Introdução 
 

 A teoria contratual clássica, desenvolvida após o período das revoluções liberais – 

máxima a Revolução Francesa de 1789, estava fundada em 03 (três) princípios 

fundamentais: 

a) Autonomia da vontade e liberdade: traduz-se na liberdade para contratar e 

escolher o seu parceiro contratual, bem como para definir o conteúdo do 

contrato (liberdade contratual); 

b) Força vinculante e obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”): as 

partes estão vinculadas e obrigadas a cumprir o contrato (“contrato faz lei 

entre as partes”); 

c) Princípio da relatividade dos efeitos contratuais: os contratos só produzem 

efeitos paras as partes contratantes, não podendo criar direitos ou 

obrigações para terceiros. 
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 Com o passar do tempo, notadamente com formação do Estado Social no Século XX, 

o Estado passou a intervir efetivamente nas relações sociais, limitando a liberdade 

contratual e criando leis com ênfase na função social do contrato. Em outras 

palavras, percebeu-se que a autonomia privada e a igualdade formal dos indivíduos 

não asseguravam o equilíbrio entre os contratantes. Era preciso, portanto, revisar os 

princípios contratuais elaborados anteriormente. 

 Nesse contexto de profundas mudanças socioeconômicas, a intervenção estatal no 

Direito Privado se fez necessária para restabelecer o equilíbrio entre as partes 

contratantes (entre o fornecedor, mas bem aquinhoado, e o consumidor, agente 

econômico mais vulnerável). 

 Com efeito, a principal manifestação da intervenção estatal é o dirigismo contratual, 

que vem a ser a imposição de limites à liberdade contratual (autonomia contratual), 

pelo Estado. 

 

A nova concepção de contrato 
 

 Nesse diapasão, no Brasil, o marco legal da renovação teórica do contrato foi o 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, tratado como dirigismo legal, que impôs 

uma revisão dos paradigmas contratuais e novos princípios a serem observados 

pelos contratantes, em consonância com as diretrizes constitucionais de 

solidariedade social, proteção da dignidade humana e atenção especial ao 

vulnerável. 

 Dentre as inovações mais importantes, destacam-se: 

A atenuação do princípio da força vinculante e obrigatória dos contratos (“pacta sunt 

servanda”), permitindo-se a modificação das cláusulas que estabeleçam prestações 

desproporcionais e a revisão das prestações excessivamente onerosas em razão de 

fatos supervenientes (teoria da base objetiva); 

A atenuação do princípio da autonomia da vontade e liberdade, por meio da prática 
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do dirigismo contratual, fazendo presente a intervenção estatal nas relações 

contratuais (conforme explicado). 

Nesse sentido, o contrato passou a ser utilizado não só para satisfazer o interesse dos 

contratantes, mas também para cumprir sua função social; 

OBS: O próprio CC/02, atualmente, preocupado com a justiça contratual, também 

atenuou o referido princípio, ao dispor que a liberdade de contratar seja exercida em 

razão e nos limites da função social do contrato (art. 421), e que os contratantes são 

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios da probidade e da boa-fé objetiva (art. 422). 

A previsão expressa do princípio da boa-fé objetiva, princípio basilar que disciplina 

toda relação contratual (arts. 4º, III e 51, IV, CDC); 

A previsão do princípio da vinculação da oferta; 

A interpretação do contrato em favor do consumidor; 

O direito de arrependimento do consumidor. 

  

 Diante desse novo cenário, exige-se dos operadores do direito o conhecimento de 

conceitos como duty to mitigate de loss, venire contra factum proprium, supressio, 

surrectio, tu quoque e adimplemento substancial, conceitos parcelares da boa-fé 

objetiva e aliados indispensáveis na proteção contratual dos consumidores. 

 

 

 

Fundamentado nos deveres de lealdade, 

eticidade e cooperação que devem reinar 

nas relações jurídicas, deve o credor, 

diante do inadimplemento do dever, 

adotar medidas concretas para evitar o 
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Duty to mitigate de loss agravamento do próprio prejuízo. Ex.: se 

um Banco percebe que a alta da taxa de 

juros previsto em um contrato fará com 

que a dívida atinja montantes 

astronômicos, deve adotar medidas para 

minimizar as perdas decorrentes do 

inadimplemento do consumidor. 

 

 

Venire contra factum proprium 

Consiste na vedação de vir contra fato 

próprio, gerador de confiança na outra 

parte (vedação ao comportamento 

contraditório). Ex.: aceitar pagamento 

efetuado em dia diverso do fixado em 

contrato e depois insurgir-se (opor-se) 

quanto ao atraso. 

 

 

Supressio 

Consiste na perda da possibilidade de 

implementação de um direito, pela falta 

de exercício, por certo lapso de tempo. 

Ex.: o uso de área comum por condômino 

em regime de exclusividade, por período 

de tempo considerável, implica a 

supressão da pretensão de reintegração 

por parte do condomínio como um todo 

 

 

Surrectio 

Lado outro da moeda, consiste na 

possibilidade de surgimento de um 

direito, não existente antes 

juridicamente, mas que na efetividade 

social era tido como presente. Ex.: a 

distribuição de lucros, entre sócios, fora 
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dos limites estatutários da sociedade, por 

certo lapso de tempo, não pode mais ser 

interrompida. 

 

 

Tu quoque 

Traduz a ideia de que o violador de uma 

norma jurídica não pode invocar a mesma 

regra a seu favor, sem violar a confiança 

e a boa-fé objetiva. Em outras palavras, o 

contratante não pode fazer ou exigir de 

outrem o que não se faz ou se exige de si 

próprio. A figura que melhor representa 

o tu quoque é a exceção do contrato não 

cumprido. 

 

 Já a teoria o adimplemento substancial, também pautado na boa-fé objetiva, traduz 

a ideia de que, em certos casos, se o contrato já foi adimplido substancialmente, não 

se permite a resolução, com a perda do que foi realizado pelo devedor. Dito de outro 

modo, caracterizado um inadimplemento insignificante, que não seja a abalar o 

equilíbrio das prestações, impede-se a resolução do contrato, atribuindo-se ao 

credor o direito à reparação dos danos decorrentes da prestação inadimplida.  

 

Princípio da transparência 
 

 Pelo princípio da transparência, impõe-se ao fornecedor o dever de prestar 

informações claras e corretas sobre o produto ou serviço oferecido, bem como sobre 

o contrato a ser firmado.  

 Os contratos de consumo somente obrigarão os consumidores quando os 

fornecedores lhe oferecerem a oportunidade de tomarem prévio conhecimento do 

conteúdo do contrato, redigido de forma clara e objetiva, possibilitando-se, assim, a 
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exata compreensão do seu sentido e alcance. 

 

Artigo 46, CDC: “Os contratos que regulam as relações 

de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes 

for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio 

de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos 

forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de 

seu sentido e alcance.” 

 

Princípio da interpretação mais favorável 
 

 Segundo o princípio da interpretação mais favorável, havendo mais de uma 

interpretação possível do contrato de consumo, prevalecerá sempre a mais 

interessante ao consumidor. 

Artigo 47, CDC: “As cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor.” 

 

 

Princípio da vinculação do fornecedor 
 

 Por esse princípio, toda e qualquer declaração de vontade constante de escritos 

particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vincula o 

fornecedor. 

 

Artigo 48, CDC: “As declarações de vontade constantes 

de escritos particulares, recibos e pré-contratos 

relativos às relações de consumo vinculam o 
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fornecedor, ensejando inclusive execução específica, 

nos termos do art. 84 e parágrafos.” 

 

Princípio da preservação dos contratos 
 

 Visando a assegurar a conservação dos contratos, reconhecida uma nulidade de uma 

cláusula contratual, a regra a preservação do contrato. Somente em situações 

excepcionais, nas quais a ausência da cláusula comprometa irremediavelmente o 

equilíbrio do contrato, é que este será invalidado. 

Artigo 52, § 2°, CDC: “A nulidade de uma cláusula 

contratual abusiva não invalida o contrato, exceto 

quando de sua ausência, apesar dos esforços de 

integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das 

partes.” 

 

Direito de arrependimento (prazo de reflexão) 
 

 O direito de arrependimento está previsto no artigo 49 do CDC. O consumidor pode 

desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de 

recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de 

produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por 

telefone ou a domicílio. 

Artigo 49, CDC: “O consumidor pode desistir do 

contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura 

ou do ato de recebimento do produto ou serviço, 

sempre que a contratação de fornecimento de produtos 

e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, 

especialmente por telefone ou a domicílio. 

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de 

arrependimento previsto neste artigo, os valores 
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eventualmente pagos, a qualquer título, durante o 

prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, 

monetariamente atualizados.” 

 

 O exercício desse direito potestativo é incondicionado, ou seja, não se exige que o 

consumidor decline os motivos pelos quais se arrependeu, uma vez que o objetivo 

do Código é proteger o consumidor das compras realizadas por impulso.  

 Sobre o tema, o STJ já considerou abusiva cláusula contratual que autorizava o 

fornecedor a repassar aos consumidores o ônus de arcar com as despesas postais 

decorrentes do exercício do direito de arrependimento. 

 

Garantia complementar 
 

 A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo 

escrito. Isso significa que o prazo da garantia legal previsto no art. 26, CDC, só 

começa a correr após esgotado o prazo da garantia contratual. 

Artigo 50, CDC: “A garantia contratual é complementar 

à legal e será conferida mediante termo escrito. 

Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente 

deve ser padronizado e esclarecer, de maneira 

adequada em que consiste a mesma garantia, bem 

como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser 

exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo 

ser-lhe entregue, devidamente preenchido pelo 

fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de 

manual de instrução, de instalação e uso do produto em 

linguagem didática, com ilustrações.” 
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 O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto 

(art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual.” (STJ, 

Jurisprudência em Teses, Ed. nº 42). 

 

Cláusulas abusivas 
 

 Em observância ao direito básico do consumidor contra qualquer tipo de abuso nas 

relações de consumo (artigo 6º, IV) o CDC, no artigo 51, apresenta um rol 

exemplificativo de cláusulas abusivas, entendidas como aquelas notoriamente 

desfavoráveis ao consumidor ou incompatíveis com a boa-fé objetiva ou equidade. 

Assim, as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito (nulidade absoluta), 

demandando apreciação judicial. 

 São cláusulas abusivas, dentre outras: 

Cláusula de não indenizar e cláusula de renúncia ou disposição de direitos (art. 51, I) 

Subtração de reembolso de quantias pagas (art. 51, II) 

Transferência de responsabilidade a terceiros (art. 51, III) 

Cláusula incompatível com a boa-fé e equidade (art. 51, IV) 

Inversão prejudicial de ônus da prova (art. 51, VI) 

Arbitragem compulsória (art. 51, VII) 

Imposição de representante (art. 51, VIII) 

OBS: Nesse sentido o STJ tem declarado a nulidade da cláusula-mandato inserida em 

contratos bancários, pela qual o devedor autoriza o banco credor a sacar, para 

cobrança, título de crédito representativo de qualquer quantia em atraso (STJ, AgRg 
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no Ag 852.032/PR). 

Conclusão do contrato a critério exclusivo do fornecedor (art. 51, IX) 

Alteração unilateral de preço (art. 51, X) 

Cancelamento unilateral do contrato (art. 51, XI) 

Ressarcimento unilateral dos custos de cobrança (art. 51, XII) 

Alteração unilateral do contrato (art. 51, XIII) 

Violação das normas ambientais (art. 51, XIV) 

Cláusula ofensiva ao sistema de proteção ao consumidor (art. 51, XV) 

Renúncia à indenização por benfeitorias necessárias (art. 51, XVI) 

Condicionamento ou limitação a acesso ao Poder Judiciário (art. 51, XVII) 

Estabelecimento de prazo de carência em caso de impontualidade das prestações 

mensais (art. 51, XVIII) 

 

Crédito e financiamento ao consumidor 
 

 O artigo 52 do CDC estabelece as informações mínimas que o fornecedor deve 

oferecer prévia e adequadamente ao consumidor para a contratação de 

fornecimento de crédito e a concessão de financiamento. 

Artigo 52, CDC: “No fornecimento de produtos ou 

serviços que envolva outorga de crédito ou concessão 

de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, 
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entre outros requisitos, informá-lo prévia e 

adequadamente sobre: 

I – preço do produto ou serviço em moeda corrente 

nacional; 

II – montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual 

de juros; 

III – acréscimos legalmente previstos; 

IV – número e periodicidade das prestações; 

V – soma total a pagar, com e sem financiamento. 

§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento 

de obrigações no seu termo não poderão ser superiores 

a dois por cento do valor da prestação.  

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação 

antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante 

redução proporcional dos juros e demais acréscimos.” 

 

 O objetivo é propiciar ao consumidor a completa noção do custo do empréstimo, 

para que ele possa decidir com mais segurança pela contratação à vista ou no 

crediário. 

 Em tempos de abundante oferta de crédito, é fundamental que o consumidor tenha 

visão completa sobre o negócio jurídico que está por celebrar, incluído o impacto 

em seu orçamento familiar, evitando assim a inadimplência e o chamado 

superendividamento. 

 Segundo a lição da Profa. Maria Manuel Leitão Marques, citada por Leonardo Garcia, 

existem duas espécies de superendividado (Direito do Consumidor. 14ª ed., 

Salvador: Juspodivm, 2020, p. 394). Veja o quadro abaixo no qual foram utilizadas as 

palavras de Leonardo Garcia: 
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SUPERENDIVIDADO 

ATIVO PASSIVO 

É aquele consumidor que se endivida 

voluntariamente. 

Esta categoria se divide em duas 

subespécies: 

a) superendividado ativo consciente: é 

aquele que, de má-fé, contrai dívidas 

convicto de que não poderá pagá-las, 

com intenção deliberada de fraudar os 

credores. 

b) superendividado ativo inconsciente: é 

aquele que agiu impulsivamente, de 

maneira imprevidente e sem malícia, 

deixando de fiscalizar seus gastos. 

O superendividado passivo é aquele que 

se endivida em decorrência de fatores 

externos chamados de “acidentes da 

vida”, tais como desemprego; divórcio; 

nascimento, doença ou morte na família; 

necessidade de empréstimos; redução do 

salário; etc. 

  

FIQUE LIGADO! 

Recentemente, em 1º de julho de 2021, entrou em vigor a Lei 14.181, que altera a Lei 

nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei nº 

10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina 

do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do 

superendividamento. 

Nesse ponto, remeto o aluno à leitura de todos os dispositivos da novel legislação, 

tendo em vista que, sem qualquer dúvida, será objeto de cobranças nas próximas 

provas. 
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Compra e venda à prestação e alienação fiduciária em 
garantia 
 

 Nos contratos de compra e venda de bens móveis ou imóveis mediante pagamento 

de prestações, bem como na alienação fiduciária em garantia, o art. 53, caput, CDC, 

fulmina de nulidade absoluta as cláusulas que preveem a perda total das prestações 

pagas (cláusulas de decaimento) em benefício do credor que, em razão do 

inadimplemento do consumidor, pleitear a resolução do contrato e retomada do 

produto alienado. 

Artigo 53, CDC: “Nos contratos de compra e venda de 

móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, 

bem como nas alienações fiduciárias em garantia, 

consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que 

estabeleçam a perda total das prestações pagas em 

benefício do credor que, em razão do inadimplemento, 

pleitear a resolução do contrato e a retomada do 

produto alienado.” 

 

 Súmula 543, STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e 

venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, 

caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 

 

Contratos de adesão 
 

 Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade 

competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou 

serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu 

conteúdo.  Não se trata de novo tipo contratual, mas somente uma técnica de 
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formação do contrato aplicada a qualquer tipo contratual.  

 Suas principais características são: a) predeterminação: as cláusulas gerais são 

preestabelecidas unilateralmente pelo fornecedor; b) uniformidade: invariabilidade 

do conteúdo das cláusulas gerais em todas as relações contratuais; c) rigidez: ao 

consumidor não é dado o direito de discutir ou modificar substancialmente seu 

conteúdo.  

 

Artigo 54, CDC: “Contrato de adesão é aquele cujas 

cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade 

competente ou estabelecidas unilateralmente pelo 

fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 

consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo.  

§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura 

a natureza de adesão do contrato. 

§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula 

resolutória, desde que a alternativa, cabendo a escolha 

ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do 

artigo anterior. 

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em 

termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, 

cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, 

de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.  

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do 

consumidor deverão ser redigidas com destaque, 

permitindo sua imediata e fácil compreensão.” 

 

 A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do 

contrato.  

 Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, 
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cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do artigo 

anterior.  

 Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres 

ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de 

modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.  

 As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser 

redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 

 


