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BIZU ESTRATÉGICO DE CÓDIGO DE PROTEÇÃO E 

DEFESA DO CONSUMIDOR (BANCO DO BRASIL) 

Olá, prezado aluno. Tudo certo? 

Neste material, traremos uma seleção de bizus da disciplina de CÓDIGO DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR para o concurso do BANCO DO BRASIL. 

O objetivo é proporcionar uma revisão rápida e de alta qualidade aos alunos por meio 

de tópicos que possuem as maiores chances de incidência em prova. 

Todos os bizus destinam-se a alunos que já estejam na fase bem final de revisão (que já 

estudaram bastante o conteúdo teórico da disciplina e, nos últimos dias, precisam 

revisar por algum material bem curto e objetivo). 

Esse bizu foi elaborado com base no curso de Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor do Professor Paulo H. M. Souza. 

 

 

 

Fernanda Harumi   

@fernandaharu_        

Leonardo Mathias                         

@profleomathias                       
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Pessoal, segue abaixo uma análise estatística dos assuntos mais exigidos no âmbito da 

disciplina de Código de Proteção e Defesa do Consumidor em concursos da Área Bancária. 

 CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR  
(Foram encontradas 68 questões) 

Assunto 
Quantidade de 

questões 
% de cobrança 

Título I - Dos Direitos do Consumidor 58 85,29% 

Título III - Da Defesa do Consumidor em 

Juízo 

9 13,24% 

Título II - Das Infrações Penais 1 1,47% 
 

* Análise realizada em todas as provas aplicadas até o ano de 2023. 

 
 

Com essa análise, podemos verificar quais são os temas mais exigidos pela banca e, através 

disso, focaremos nos principais pontos em nossa revisão! 

 

A disciplina de CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR   no Edital do concurso 

do BANCO DO BRASIL para o cargo de Escriturário - Agente Comercial abordou o seguinte 

conteúdo programático: 

17 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor: Lei nº 8.078/1990 (versão atualizada).  
 

Segue uma tabela contendo a numeração dos bizus referentes a cada tópico abordado e os 

respectivos cadernos de questões selecionados no nosso SQ. 

 CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – BANCO DO 
BRASIL 

Assunto Bizus Caderno de Questões 
Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor 

1 a 18 http://questo.es/xfxsg2 
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Apresentação 

 

Olá, futuro (a) aprovado(a)! Antes de darmos início aos nossos trabalhos, farei uma breve 

apresentação. 

Meu nome é Fernanda Harumi Amaral Jo, sou natural de São Paulo 
e hoje ocupo o cargo de Auditor de Controle Externo no Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), tendo sido aprovada no 
último certame, realizado em 2017. 

Depois de uma longa jornad de estudos, hoje também Integro a 
Equipe de Coaching do Estratégia Concursos junto com 
renomados profissionais e ex-concurseiros de todo o Brasil. 

 
Como pode perceber, há pouco tempo eu estava justamente aí, onde 

você concurseiro está. Logo utilizarei as experiências e 

conhecimentos adquirodos ao longo da minha trajetória para auxiliá-

lo na disciplina de Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Fiz 

uma análise bem cautelosa dos pontos mais exigidos pela banca, e 

todos eles estão aqui! Cada questão vale ouro, então não podemos 

dar bobeira! Mãos à obra! 

 

Fernanda Harumi 
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Código do Consumidor - Título I - Dos Direitos do Consumidor 

 

1) Conceito de consumidor 
 

✓ Segundo o art. 2° do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

 
✓ Mas só a pessoa é considerada consumidor? Não, pois se equipara a consumidor a 

coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações 

de consumo (parágrafo único do art. 2º). 

 

✓ Adiante, o CDC ainda inclui no conceito de consumidor as vítimas do fato do produto 

(art. 17) e as pessoas expostas às práticas de consumo (art. 29). É o caso da pessoa 

que se fere com a explosão de um eletrônico de outrem e da pessoa que vê uma 

propaganda enganosa, respectivamente. 

 
✓ A doutrina ainda entende que nem pessoa precisa ser, também sendo considerados 

consumidores também os entes despersonalizados, como o condomínio ou a massa 

falida, desde que cumpridos os requisitos legais. 

 
✓ Assim, podem ser consumidoras (i) as pessoas físicas; (ii) as pessoas jurídicas; (iii) a 

coletividade, sejam elas as (a) destinatárias finais dos produtos ou serviços, as (b) 

vítimas do fato do produto ou mesmo aquelas apenas (c) expostas a práticas de 

consumo; (iv) os entes despersonalizados. 

 

2) Conceito de Fornecedor 
 

✓ Conforme o art. 3°, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
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atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

 

 

✓ As atividades desenvolvidas pela pessoa precisam ser desenvolvidas 

profissionalmente para que ela seja enquadrada como fornecedora e o CDC seja 

aplicável à relação jurídica. Isso, claro, vai depender da análise do caso concreto. 

 
✓ Veja que o conceito de fornecedor é bastante amplo. O CDC, inclusive, não restringe 

o conceito de fornecedor a atividade remunerada ou não; ou seja, é irrelevante se o 

produto ou serviço é disponibilizado ao consumidor de maneira onerosa ou gratuita. 

 

3) Produto e Serviço 
 

✓ O art. 3º, §1º do CDC conceitua produto como qualquer bem, móvel ou imóvel, material 

ou imaterial. Ou seja, mesmo que imaterial, há um produto, como, por exemplo, o 

aplicativo de edição de texto que eu comprei para fazer esta aula. 

 

✓ Já o §2º conceitua serviço como qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

 

 

4) Política Nacional de Relações De Consumo 
 

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: 
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I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; 
 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 
 

a) por iniciativa direta; 
 
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações 
representativas; 
 
c) pela presença do Estado no mercado de consumo; 
 
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de 
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. 
 

III  - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos 
quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com 
base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; 

 

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus 
direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; 

 

V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de 
qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos 
alternativos de solução de conflitos de consumo; 

 

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; 

 
VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos; 

 

VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo. 
 
 

5) Proteção à saúde e à segurança 
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✓ O art. 8°do CDC estabelece que os produtos e serviços colocados no mercado de 
consumo não podem acarretar riscos à saúde ou segurança dos consumidores. 

 
✓ Por isso, a norma prevê que são permitidos produtos e serviços cujos riscos sejam 

considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, 

obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias 

e adequadas a seu respeito. É o caso de uma faca, que corta, e de um carro, cujo uso 

pode acarretar acidentes automobilísticos. Trata-se da denominada periculosidade 

latente ou inerente. 

 

✓ No caso de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou 

segurança, o fornecedor deve informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito 

da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas 

cabíveis em cada caso concreto (art. 9º). 

✓ Num terceiro nível, há a proibição de comercialização de certos produtos. O art. 10 

prevê que o fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço 

que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde 

ou segurança. 

 
✓ É o caso de um aparelho eletrônico que superaquece e pega fogo. Ou uma bala infantil 

que muito possivelmente cause engasgamento em crianças; ou uma lata que pode 

decepar o dedo de quem a abre. Temos aqui exemplos de periculosidade exagerada, 

pois nenhuma informação é capaz de afastar os riscos excessivos do produto. Por isso, 

eles não podem, em hipótese alguma, ser colocados no mercado. 
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✓ o fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado 

de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deve comunicar o 

fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante 

anúncios publicitários (§1º). 

 
Essa publicidade tem de ser tão clara que o §3° do art. 10 estabelece que sempre que 

tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos 

consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-los 

a respeito. Ou seja, é para não ter como o consumidor não saber! 

 
✓ Esses problemas – vícios ou defeitos – todos podem ser intrínsecos ou extrínsecos. 

Intrínsecos são os problemas que afetam a própria essência ou composição dos produtos 

ou serviços. Já os problemas extrínsecos são aqueles que tratam da informação, 

nuclearmente, ou seja, se relacionam com a apresentação. 

 
6) Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço 

 
✓ Se no Código Civil a regra é a responsabilidade civil subjetiva, com comprovação de culpa 

(art. 927) e a exceção é a responsabilidade civil objetiva, sem necessidade de 

comprovação de culpa (parágrafo único do art. 927), o CDC inverte a lógica. 

 

✓ A regra, aqui, é a responsabilidade objetiva, ou seja, o fornecedor responde 

independentemente de comprovação de culpa (mas ainda é necessário comprovar os 

outros três elementos: conduta, nexo de causalidade e dano). Apenas excepcionalmente 

será necessário ao consumidor provar a culpa do fornecedor, como se verá adiante. 

 
 

✓ Há quem acha que responsabilidade objetiva, sem comprovação de culpa, significa que o 

fornecedor responde sempre. Não é bem assim, como você pode ver. Além de ter de 

provar a conduta, o nexo de causalidade e o dano, pode ser que mesmo assim o 
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consumidor se veja sem indenização, se o fornecedor provar algum excludente de 

responsabilidade civil. 

 
✓ O Código Civil também não distingue muito o tipo de problema que a coisa comprada 

traz. O CDC não, ele distingue a responsabilidade civil em relação ao tipo de bem jurídico 

atingido, ou, em centavos de real, de  dano causado. 

 
✓ Há uma diferença significativa entre um fone de ouvido que simplesmente não toca e um 

fone de ouvido que explode e causa queimaduras graves na sua face, não é? A distinção 
do CDC é simples: danos ao patrimônio (material ou moral) e danos à segurança e à saúde. 
 

✓ De um lado, há a responsabilidade civil por fato ou defeito do produto ou serviço, prevista 

nos arts. 12 e ss. do CDC, que se vinculam a um dano que atinge a segurança ou saúde do 

consumidor. De outro, há a responsabilidade civil por vício do produto ou serviço, prevista 

nos arts. 18 e ss. do CDC, que se vinculam a um dano que atinge o patrimônio do 

consumidor. 

 

 
 

7) Dano  
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8) Responsabilidade por fato ou defeito 
 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados 

aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, 

fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

Assim, é possível se classificar os defeitos em: 
 

➢ Defeito de criação ou concepção (projeto) 
➢ Defeito de produção ou fabricação (fabricação, construção, montagem, fórmulas) 
➢ Defeito de informação (informações insuficientes ou inadequadas) ou

 comercialização (manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos) 
 

No art. 12 CDC, há três categorias de fornecedores: fornecedor real, presumido e o 

aparente. 

 
A partir do art. 12, a doutrina classifica o fornecedor em três: 

 
➢ Fornecedor real: fabricante, produtor e construtor. Aqueles que realmente forneceram o 

produto. São os que efetivamente participam do processo de fabricação ou produção, de 

um dos seus componentes ou de sua matéria-prima (previsão: caput do art. 12). 

➢ Fornecedor presumido: importador. Apesar de não ter realmente fornecido o produto, ele 
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fornece, indiretamente, ou seja, não participa da produção em si, mas atua como 

intermediário entre o fornecedor real e o consumidor (previsão: art. 13). 

➢ Fornecedor aparente: aquele que coloca seu nome ou marca no produto, ou seja, ele se 

apresenta como fornecedor pela colocação do seu nome, marca ou outro sinal de 

identificação no produto que foi fabricado por um fornecedor real (fabricante, produtor e 

construtor). É o caso do franqueador ou representante autorizado (previsão: art. 3º, por 

interpretação doutrinária). 

 

✓ Quando se considera que o produto é defeituoso? Segundo o §1°, o produto é defeituoso 

quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes. Entre essas circunstâncias estão: 

 

A apresentação 
 
     O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam 
 A época em que foi colocado em circulação 
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Determina o §3° do art. 12 que o fabricante, o construtor, o produtor ou importador 

respondem, independentemente de culpa e solidariamente, em regra. Só não serão eles 

responsabilizados quando provarem: 

       

 

 

✓ Assim, se sofro dano pela compra do celular que não funciona, processo a Samsung, a 

empresa chinesa que o produz e a empresa que importa o celular para o Brasil: e todos 

eles responderão, solidariamente. Como é que eles vão se virar entre si não é problema 

meu. 

 

✓ A rigor, aquele que vende o produto, o comerciante, não se responsabiliza pelos danos 

causados por ele. No entanto, o art. 13 estabelece que o comerciante é igualmente 

responsável em três hipóteses: 
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III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis 

 

✓ E se o comerciante for condenado a indenizar e, depois, descobre quem era o 

fabricante? O parágrafo único determina, nesse caso, que aquele que efetivar o 

pagamento ao prejudicado pode exercer o direito de regresso contra os demais 

responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso. Assim, ao 

perder a ação para o consumidor, ele pode ir buscar a responsabilização do fabricante. 

 

✓ No caso de serviços, o art. 14 prevê que o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Veja que a regra é 

bem semelhante à regra do art. 12, relativamente ao produto. 

 
✓ Não à toa, o §1° estabelece que o serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes. Entre essas circunstâncias estão: 

 

➢ O modo de fornecimento 
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➢ O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam 

➢ A época em que foi fornecido 

De acordo com o §3° do art. 14, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado 

quando provar: 

 

✓ Ademais, preste muita atenção. Em regra, a responsabilidade civil de fornecedores de 

produtos e serviços é objetiva, mas há uma exceção! 

 
✓ O art. 14, §4°, prevê que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada 

mediante a verificação de culpa. Ou seja, o médico responde mediante verificação de culpa 

(responsabilidade civil subjetiva) num caso de erro médico, por exemplo: igualmente, 

advogados, contadores etc. 

 

9) Consumidor por equiparação 
 

✓ O art. 17 do CDC cria a figura do consumidor por equiparação – ou bystander. Quem 

é o consumidor por equiparação? Qualquer vítima do evento danoso, nos casos em 

que há fato ou defeito de produtos ou serviços. 

 
✓ Assim, mesmo que você não tenha consumido o produto, pode ser considerado 

consumidor. Por exemplo, eu compro uma garrafa de refrigerante numa lanchonete e, ao 

abrir, a garrafa explode: um caco de vidro perfura seu olho. 
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Você, a rigor, não é consumidor, uma vez que a garrafa foi adquirida por mim. O CDC, 

contudo, dirá que você também é consumidor, por equiparação, já que você é uma vítima do 

evento danoso. 

 
10) Responsabilidade por vício do produto e do serviço 

1 – Vício do produto 

 

Se o art. 12 do CDC trata da responsabilidade pelo fato ou defeito do produto, naqueles 

casos de maior gravidade, que atingem a saúde ou a segurança do consumidor, o art. 18 trata 

da responsabilidade pelo vício do produto, menos grave. Os fornecedores de produtos 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim 

como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, 

da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes 

de sua natureza. 

 

✓ A regra estabelece que há responsabilidade do fornecedor caso os produtos sejam 
impróprios ou inadequados. O que é isso? O §6° prevê que são impróprios ao uso e 
consumo os produtos: 

 
➢ Cujos prazos de validade estejam vencidos 

➢ Deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, 

nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas 

regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação 

➢ Que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam 

 

O que o consumidor fará, caso o produto não corresponda àquilo que foi anunciado? 

Como dito, ele pode exigir a substituição das partes viciadas. Assim, se o carro não liga, 
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a concessionária deverá trocar as peças que o fazem não funcionar; se o celular enviado 

não era aquele que foi comprado, a fabricante deverá enviar o correto 

 

✓ Para tanto, o consumidor pode escolher para quem levará o produto a fim de ser 
consertado: a) para o comerciante; b) para a assistência técnica ou c) para o fabricante. 
Em outras palavras, cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter 
sanado o vício do produto em 30 dias: levar o produto ao comerciante, à assistência 
técnica ou diretamente ao fabricante (REsp 1634851-RJ). 

 
E se não o fizer? Se o vício não for sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha: 

 

 

 
 
Quando o consumidor pode exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago 
ou o abatimento do preço, IMEDIATAMENTE? Quando, em razão da extensão do vício: 

 
➢ A substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou 

características do produto 

➢ A substituição das partes viciadas diminuir o valor do produto 

➢ Se se tratar de produto essencial 
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Se o art. 18 tratava de vícios de qualidade ou quantidade, o art. 19 trata apenas de vícios de 
quantidade. Segundo a norma, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de 
quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 
seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, 
rotulagem ou de mensagem publicitária. 
 
E se o produto estiver em desacordo? O consumidor pode exigir, alternativamente e à sua 
escolha: 

 
  

2– Vício do serviço 

✓ O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 
impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 
decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem 
publicitária. 

 
✓ A regra estabelece que há responsabilidade do fornecedor caso os serviços sejam 

impróprios. O que é isso? O §2° prevê que são impróprios os serviços que: 
 

➢ Se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam 
➢ Não atendam as normas regulamentares de prestabilidade 

 
✓ Mais uma vez, se o produto estiver em desacordo? O consumidor pode exigir, 

alternativamente e à sua escolha (espero que, a essa altura, você já tenha 
compreendido a lógica do CDC): 
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✓ Agora, pensa aqui comigo. Se o pintor, encanador, dentista, ou seja quem for já fez um 

trabalho mal feito, você está muito inclinado a aceitar que ele mesmo refaça o serviço? 

Claro que não. Não à toa, o §1° do art. 20 prevê que a reexecução dos serviços pode 

ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor 

 

✓ Prevê o art. 21 que no fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação 

de qualquer produto considera-se implícita a obrigação do fornecedor de empregar 

componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as 

especificações técnicas do fabricante. 

 

3– Serviços públicos 

 

Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Veja que o CDC foi sábio, 

estabelecendo que as normas são aplicáveis independentemente da criatividade do 

legislador na hora de criar coisinhas lá no Direito Administrativo 

Claro, se o hospital desabou, não há muito que se falar em continuidade do serviço. Se 
um terrorista atacou a distribuidora de energia, não tem o que fazer, vai interromper. 
Mas, veja, o legislador marcou posição e deixou bem evidenciado que os serviços 
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essenciais precisam de especial atenção, por razões óbvias. 
 

✓ E se o Estado descumprir essas obrigações? O parágrafo único nos casos antecipa, 

dizendo que no caso de descumprimento, total ou parcial, dessas obrigações, as 

pessoas jurídicas vão ser compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na 

forma prevista no próprio CDC. 

 
11) Prescrição ou Decadência 
 

 

 
12) Desconsideração da personalidade jurídica 
 

✓ Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, 

em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração 

da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A 

desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 

insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má 

administração. 
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✓ Mas o CDC vai além. O §5° do art. 28 diz que também pode ser desconsiderada a 

pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

 
✓ Pra bom entendedor, meia palavra basta. E assim é o art. 28, §5º: por quaisquer razões, 

se o fornecedor causar empecilho ao ressarcimento dos prejuízos do consumidor, vai 

ser desconsiderada a personalidade jurídica. 

 

✓ O art. 28, §5º, do CDC estampa a chamada Teoria Menor da desconsideração da 

personalidade jurídica, ao passo que o art. 50 do Código Civil traz a chamada Teoria 

Maior da desconsideração da personalidade jurídica. 

 

✓ O art. 28, §2° determina que as sociedades integrantes dos grupos societários e as 

sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes 

do CDC. Isso significa que a sociedade menor, controlada, responde diretamente pelos 

danos causados, ao passo que a sociedade maior, controladora, responde 

subsidiariamente, isto é, apenas se a sociedade controlada não responder. Esse caso é 

comum em holdings e sociedades anônimas (holding da Nestlé e Gerber, sociedade 

empresarial controlada). 

 
✓ O art. 28, §3°, por sua vez, traz regra diferente. Conforme a norma, as sociedades 

consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes do CDC. 

Assim, se há operação consorciada, ambas as sociedades respondem (joint-venture 

entre Nestlé e L´Oréal). 
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13) Oferta 
 

✓ Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma 
ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados 
constitui oferta. A oferta obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, e 
integra o contrato que vier a ser celebrado. 
 

✓ Os fabricantes e importadores devem assegurar a oferta de componentes e peças de 
reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. 
 

✓ Uma vez feita a oferta, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente 
responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos. 
 

✓ Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação 
ou publicidade, o consumidor pode, alternativamente e à sua livre escolha. 

 

 
 
14)  Classificação das informações dos produtos  
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15)  Práticas Abusivas 
 

➢ Pode-se dividir as práticas abusivas de acordo com a fase da contratação: 
 
• Fase pré-contratual: práticas abusivas levadas a efeito antes da contratação efetiva. 

Por exemplo, os incs. I, II e III do art. 39 (condicionar o fornecimento de produto ou 
de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço; recusar atendimento às 
demandas dos consumidores; enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação 
prévia, qualquer produto). 

• Fase contratual: práticas abusivas levadas a efeito depois da contratação, mas antes 
de sua finalização. Por exemplo, o inc. XII do art. 39 (não fixação do prazo para 
cumprimento da obrigação). 

• Fase pós-contratual: práticas abusivas levadas a efeito depois de finalizada a relação 
de consumo. Por exemplo, o inc. VII do art. 39 (repassar informação depreciativa, 
referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos). 

 

➢ Lembre, mais uma vez, de não confundir a publicidade enganosa com a publicidade 

abusiva; os examinadores adoram fazer essa pegadinha nas provas, misturando os dois 

conceitos. Ambas as publicidades são proibidas, mas não se confundem! Pois bem. E 

quais são as práticas abusivas? O art. 39 proíbe ao fornecedor de produtos ou serviços, 

dentre outras práticas abusivas: 
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➢ Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro 

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

➢ II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas 
disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes 
 

➢ III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, 
ou fornecer qualquer serviço 
 

➢ 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 

 
➢ V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva 
 

➢ VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa 
do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes 

 
➢ VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor 

no exercício de seus direitos 
 

➢ 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) 

 
➢ 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 

 
➢ X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços 
 
➢ XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a 

fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério 
 
➢ XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente 

estabelecido 
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➢ XIV - permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços de um 
número maior de consumidores que o fixado pela autoridade administrativa como 
máximo 

 

Direitos do Consumidor 
 
 
16) Publicidade 
 
✓ A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil  e  

imediatamente,  a  identifique  como  tal. 
 

✓ Proíbe-se toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva. 
 

                 

 
 
17) Cobrança de dívidas 
 
✓ Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem 

será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 
 

✓ 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. 
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18)  Proteção contratual 
 
✓ O próprio contrato não obrigará o consumidor se não for dada a ele a oportunidade de 

tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. 
 

✓ As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos 
relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução 
específica. 

 
Interpretação Contratual 
 
Segundo o art. 47 do CDC, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 
favorável ao consumidor. Ou seja, não importa a cláusula, não importa a razão, não importa 
o alcance, não importa a previsão; se houver uma cláusula contratual, ela deve sempre ser 
interpretada mais favoravelmente ao consumidor 
 
Direito de arrependimento 
 
✓ 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. 

 
Garantia Contratual 
 
✓ O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 30 dias, 

tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; e de 90 dias, 
tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. 

 
✓ A garantia contratual será considerada complementar à legal e será conferida mediante 

termo escrito. 
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---- 

 

Vamos ficando por aqui.  

Esperamos que tenha gostado do nosso Bizu!  

Bons estudos! 

 

“A diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho” 

(William Douglas)   

 

Fernanda Harumi       Leonardo Mathias                        

@fernandaharu_                           @profleomathias                       
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