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RESUMO 

 

 Analisa a relevância do problema da qualificação jurídica do negócio consumerista, em razão 

da nítida diferença princípiológica entre os sistemas do direito comum e do Direito do 

Consumidor, na medida em que cada um conserva a sua autonomia. O objetivo específico do 

trabalho gravita em torno da análise dos pressupostos da qualificação jurídica da relação 

consumerista e sua interpretação sob o enfoque na atuação da Defensoria Pública, sendo 

examinadas as Teorias Maximalista e Finalista e a evolução do posicionamento do STJ do 

período de 1988 a 2018, que revelam não haver um critério objetivo que possa seguramente 

orientar esta qualificação, reservando-se à doutrina tal atividade hermenêutica. Para tanto, 

foram pesquisados os aspectos históricos das relações de consumo no século XX até a chamada 

Pós-Modernidade, sem descurar do cotejo com a legislação externa, e ainda, perpassando o 

conceito de consumidor previsto na lei. A justificativa para a escolha do referido tema é a 

aderência do assunto com o cotidiano que se desenvolve, lidando-se profissionalmente com 

demandas de natureza consumerista, em que se constatam algumas dificuldades 

epistemológicas no tratamento da matéria no âmbito do Poder Judiciário. 

 

Palavras-chave: Qualificação jurídica. Relações de consumo. Hermenêutica. CDC. Defensoria 

Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

It analyzes the relevance of the problem of the legal qualification of the consumer business, due 

to the clear principled difference between the systems of common law and Consumer Law, as 

each one retains its autonomy. The specific objective of the work revolves around the analysis 

of the assumptions of the legal qualification of the consumerist relationship and its 

interpretation under the focus of the Public Defender's Office, examining the Maximalist and 

Finalist Theories and the evolution of the position of the STJ from 1988 to 2018 , which reveal 

that there is no objective criterion that can surely guide this qualification, reserving to the 

doctrine such a hermeneutic activity. In order to do so, the historical aspects of consumer 

relations in the twentieth century until the so-called Post-Modernity were investigated, without 

neglecting the comparison with the external legislation, and also, permeating the concept of 

consumer provided by law. The justification for choosing this topic is the adherence of the 

subject to the daily life that develops, dealing professionally with demands of a consumerist 

nature, in which there are some epistemological difficulties in the treatment of the matter within 

the scope of the Judiciary. 

Keywords: Legal qualification. Consumer relations. Hermeneutics. CDC. Public defense. 

 

 

  



INDICE DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

  

ADCT            Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

Ag                  Agravo Regimental 

ARE               Agravo Recurso Especial 

Art                  Artigo 

BGB               Bürgerliches Gesetzbuch 

CC/02    Código Civil  

CDC   Código de Defesa do Consumidor 

CF  Constituição da República 

CPC   Código de Processo Civil 

DC                   Direito do Consumidor 

DES                 Direito Especial de Saque 

DP                   Defensoria Pública 

DPGE/CE        Defensoria Pública do Estado do Ceará 

LDCA              Ley de Defensa del Consumidor Argentina 

LDPABS         Ley de Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y servicios 

Min                  Ministro 

NUDECON     Núcleo de Defesa do Consumidor 

Rel                    Relator 

REsp  Recurso Especial 

STF        Supremo Tribunal Federal 

STJ         Superior Tribunal de Justiça 

USA                Estados Unidos da América 

 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO...................................................................................................... 09

2 A QUALIFICAÇÃO JURIDICA DA RELAÇÃO CONSUMERISTA ........... 12

2.1 A EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO NO SÉCULO XX ............... 12

2.2 A LEGISLAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMERISTA NO 

DIREITO COMPARADO .............................................................................. 

24

3 A MISSÃO INSTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E A 

NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO DO NEGÓCIO CONSUMERISTA 36

3.1 O CONCEITO FUNDAMENTAL DE QUALIFICAÇÃO JURIDICA DA 

RELAÇÃO NEGOCIAL CONSUMERISTA ......................................................... 36

3.2 TRAÇOS DISTINTIVOS ENTRE HIPOSSUFICIÊNCIA E 

VULNERABILIDADE...........................................................................................   41 

3.3 A ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

HIPOSSUFICIENTE .............................................................................................. 48

3.4 A SOBREPOSIÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS EM PREJUIZO AO 

HIPOSSUFICIENTE................................................................................................. 54

4 A QUALIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES CONSUMERISTA À LUZ DOS 

JULGADOS DO STJ ............................................................................................ 64

4.1 A ASSIMÉTRICA EVOLUÇÃO CONCEITUAL NA PROTEÇÃO DO  

HIPOSSUFICIENTE SOB O ENFOQUE DAS TEORIAS MAXIMALISTA E 

FINALISTA ............................................................................................................ 64

4.2 ESTUDO DE CASOS SOBRE A IMPRECISÃO TEÓRICA NA 

JURISPRUDÊNCIA ................................................................................................ 78

4.2.1 O Consumidor e os Efeitos dos Influxos da Variação Cambial ......................... 79

4.2.2 O Consumidor ante a Conversão do Endosso Póstumo em Cessão de Crédito 83

4.2.3 O Consumidor em Confronto com as Instituições Financeiras ......................... 85

4.2.4 O Consumidor Paciente no Trato com as Clinicas Médicas .............................. 88

4.2.5 O Consumidor em Relação às Regras do Transporte Aéreo ............................. 92

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................. 101

 REFERÊNCIAS...................................................................................................... 104

 ANEXO ................................................................................................................... 111

 



9 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro (CDC) em 

11 de março de 1991, a dinâmica do mercado de consumo no Brasil passou profundas 

alterações. Com sólida influência em sistemas legais alienígenas, é considerado até os dias 

atuais como umas das legislações mais modernas e inovadoras do Mundo. Com o advento do 

CDC, as relações contratuais foram objeto de relevantes mudanças. 

Malgrado as alterações ocorridas no Código Civil de 2002, que proporcionaram um 

grande avanço na teoria contratual, o CDC ainda possui características e distinções que o 

tornam mais protetivo para aqueles subordinados às suas regras, quer sejam pessoas físicas ou 

jurídicas, porquanto, a priori, não há qualquer restrição ao seu emprego. 

Neste sentido, o presente estudo pretende analisar a problemática da qualificação 

juridica da relação consumerista, suas interpretações doutrinárias com o enfoque nos casos em 

que há atuação da Defensoria Pública e a forma como a qualificação negocial do CDC tem sido 

tratada no Superior Tribunal de Justiça -STJ. 

Para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória por meio da coleta e 

estudo da doutrina e jurisprudência sobre o assunto, tendo como direção a corrente-

metodológica e jurídico-teórica, por fundamentar-se no conceito, interpretação e aplicação de 

uma norma. Seguindo-se a linha critico-metodológica o trabalho se propôs a uma análise crítica 

da forma que se dá a qualificação da juridica do negócio consumerista no STJ sem critério 

rígido para a sua aplicação, já que esta Egrégia Corte em seus julgados, ao posicionar-se 

inicialmente pela a Teoria Finalista Pura e depois pela Finalista Aprofundada criou grupos de 

casos com variação desse sistema. 

Adotou-se como marco teórico os julgados dos últimos 30 (trinta) anos desde a 

criação do Superior Tribunal de Justiça na Constituição de 1988 até 2018.Assim, foram 

utilizadas obras dos principais doutrinadores de Direito do Consumidor do País, sob a 

perspectiva jurídico-sociológica na atualidade e também artigos jurídicos especializados sobre 

o tema, publicados nas principais revistas jurídicas especializadas. 

Ainda como fundamentação jurídico-sociológica, foram analisadas as principais 

obras de autores contemporâneos sobre a evolução do consumo na sociedade, suas causas e 

efeitos, e as teorias da argumentação juridica e princípios, no sentido de dar uma visão não 

apenas juridica ao trabalho.  

Esta análise passará não apenas pelo exame pontual da qualificação juridica do 

negócio consumerista, mas também pelo exame das teorias que envolvem o conceito de 
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consumidor, notadamente, o do art.2º caput, do CDC que prevê a pessoa juridica, como 

consumidora e da polêmica existente nos julgados do STJ sobre o conceito e extensão do que 

significa consumidor de acordo com o que decide esta Egrégia Corte. 

A abordagem que se apresenta considera que a inexistência de critérios objetivos 

delimitadores de como qualificar uma relação juridica negocial no Direito do Consumidor, 

quando da aplicação entre os regimes jurídicos comum e especial, resulta na dificuldade de 

interpretação de casos submetidos ao crivo da Defensoria Pública em seus atendimentos diários 

nos núcleos de Defesa do Consumidor e no enfraquecimento da finalidade protetiva do CDC.      

Exemplo disso é a dualidade de tratamento para os contratos de adesão no Código 

Civil e no CDC, uma vez que existem nítidas diferenças entre os dois sistemas, na medida em 

que cada um conserva a sua autonomia. Esta indefinição é ocasionada pela inexistência de 

critérios conceituais seguros entre o Direito Comum e o Direito especial, dando ensejo, não só 

à insegurança jurídica, como também, descaracterizando a proteção aos consumidores. 

Para tanto, o trabalho está estruturado em cinco capítulos, inclusos Introdução e 

Considerações Finais, conforme A.B.N.T. No segundo segmento são analisados os principais 

aspectos e a evolução dos ciclos das relações de consumo, buscando ainda demonstrar o 

histórico do Direito do Consumidor e a qualificação negocial consumerista em outros Países 

 No terceiro módulo, aborda-se o conceito e a necessidade de qualificar a relação 

negocial consumerista sob a perspectiva do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria 

Pública, com a análise dos traços distintivos entre hipossuficiência e vulnerabilidade, buscando 

demonstrar os desafios da interpretação para qualificar uma relação consumerista, ante a 

inexistência de critérios objetivos a serem aplicados nestas situações. 

 No quarto capitulo procede-se ao histórico da polêmica envolvendo o debate sobre 

a aplicação da teoria maximalista e finalista no Brasil, com o levantamento da doutrina e da 

jurisprudência, revelando o posicionamento do STJ e suas variações desde a sua criação até os 

dias atuais. Seguem-se as Considerações Finais, coincidentes com o capitulo quinto, 

acompanhadas das Referências Bibliográficas. 

A dissertação, afinal, se expressa calcada, basicamente, nestas duas vertentes: a) a 

descrição da efetividade da aplicação da teoria finalista adotada pelo STJ em seus julgados; b) 

a investigação de como se deu esta admissibilidade (qualificação jurídica) mediante os recursos 

hermenêuticos utilizados com o emprego da retórica pelo STJ na aplicação da teoria finalista, 

uma vez que não há critérios rígidos definidos para a qualificação da relação negocial do Direito 

do Consumidor, doravante, DC, existindo entendimentos variados para determinados casos 

criados pelo próprio STJ. 



11 
 

Esta pesquisa possui relevância, ante as dúvidas e questionamentos suscitados, em 

especial no cotidiano da Defensoria Pública, no que diz respeito à ausência de definição de 

critérios rígidos delimitadores de como qualificar juridicamente uma relação negocial do 

Direito do Consumidor, em especial na apreciação dos casos oferecidos para o ajuizamento de 

ações, sendo que há determinadas situações em que existe a certeza de que aquela relação não 

se submete ao regramento do CDC, por exemplo, relações locatícias, de condomínio de família 

(mas há situações em que coexistem dois ou mais regimes, em que há dúvidas sobre qual o que 

deva ser adotado).  

As críticas que o trabalho, possivelmente, receberá constituirão, sem dúvidas uma 

retribuição de suma importância ao desenvolvimento tão valioso para esta pesquisa, porquanto, 

aqui, na demanda que se empreende, se revela o apego que se nutre pelas relações privadas, 

notadamente aquelas regidas pelas regras consumeristas. 
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2 A QUALIFICAÇÃO JURIDICA DA RELAÇÃO CONSUMERISTA 

 

Antes de se adentrar o estudo de determinado instituto jurídico, é necessário realizar 

uma análise histórica dos fatores que levaram à formação daquele.Com efeito, entra-se em 

breve exame da evolução das relações de consumo no século XX, a fim de se entender as raízes 

sociológicas da expansão do consumo e da "sociedade de massa " no mundo globalizado, com 

a análise da legislação consumerista de alguns países sobre a tutela do D.C e do conceito de 

qualificação juridica para entender a relação negocial consumerista.  

 

2.1 A EVOLUÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO NO SÉCULO XX 

 

 No mundo globalizado e capitalista, percebe-se que o trabalhador é relegado à 

simples condição de mercadoria, enquanto o capital se eleva à dignidade de sujeito de direito. 

Nesta abordagem, Comparato (2008, p.24) expressa a ideia da desigualdade no tratamento entre 

trabalhador e capital, uma vez que o primeiro é aviltado à condição de mercadoria, de mero 

insumo da produção para, no final, ser dispensado e renegado ao " lixo social" como um objeto 

descartável no capitalismo. No entanto, ao contrário, o capital é dignificado a sujeito de direito, 

sendo o consumidor, por força da propaganda de massa, transformado em simples objeto de 

direito. 

Neste sentido, a descoberta das raízes históricas, que serviram de fundamento para 

a criação de disposições legais específicas de proteção e defesa dos consumidores, exprime 

grande importância para que melhor seja entendida a necessária criação de um diploma legal 

específico para a solução dos conflitos nesta área. Legislações que já existiam em vários países, 

como por exemplo, Estados Unidos, França, Argentina para dirimir pontos controversos entre 

consumidores e fornecedores, no entanto, se mostraram insuficientes. 

A evolução histórica das relações jurídicas estabelecidas entre fornecedores e 

consumidores é, em geral, analisada meramente sob o enfoque das disposições cíveis, 

desconsiderando uma abordagem multifacetária sob o ponto de vista filosófico e o prisma 

sociológico. Para a compreensão crítica da relação jurídica entre fornecedores e consumidores, 

impõe-se que seja entendido qual foi o panorama sociológico no qual surgiram e foram se 

modificando no decorrer temporal estas normas, especificamente. Impende entender-se a 

impossibilidade de isolar, em qualquer momento histórico, a modificação da sociedade e a 

evolução do direito, pois ambos permanecem inseparáveis. 



13 
 

A proteção e o respeito ao consumidor como titular de direitos não surgiram de 

maneira repentina, pois resultantes de um extenso percurso histórico que se iniciou com o 

reconhecimento dos direitos fundamentais dos cidadãos. Assim, compreender o direito 

fundamental do consumidor é tarefa que impulsiona a um retornar às raízes históricas da 

concepção das pessoas como sujeitos que não poderiam ser tratados com desprezo, ignorados, 

mas, sim, feitos seres independentes merecedores de tratamento digno. 

Assim, nesta seção, demanda-se mostrar o fenômeno do consumismo pela 

denominada " sociedade de massa", com amparo nas distintas abordagens e interpretações dos 

principais teóricos que analisaram em profundidade o assunto e suas causas determinantes, 

como Lipovetsky, Baudillard, Debord, Bauman. Insere-se nesses exames uma ligeira exposição 

de ideias de alguns outros especialistas, visando a contribuir para o entendimento do efeito de 

consumo na sociedade moderna. 

Na abordagem de Lipovetsky (2014, pp.86-87), o consumo contemporâneo 

representa uma procura por experiências e emoções, provenientes de um comportamento 

hedonista-individualista moderno e de uma sociedade onde compra em larga escala é algo 

corriqueiro e inerente ao conceito de felicidade. Assim, na ideia do autor, o consumismo é 

havido como uma demanda também autônoma por prazeres momentâneos e emoções 

renovadas. 

Esse autor resume em três grandes ciclos a evolução das relações de consumo. O 

primeiro é o intervalo/ciclo com data de 1890 até os anos de 1940 considerado o modelo 

fordista. O seguinte é denominado "30 gloriosos", que democratizou o consumo referente aos 

anos de 1950, 1960 e 1970. Dos anos de 1980 em diante, ele considera o ciclo de consumo 

experimental. 

Na intelecção de Baudrillard (2017, p.13) "a sociedade de consumo" constitui 

expressão utilizada na Sociologia e na Economia, que representa uma sociedade de 

desenvolvimento industrial avançado, caracterizada pelo consumo massivo de bens e serviços. 

Para ele, o mundo encontra-se rodeado de objetos e não de homens, que causam a dependência 

e controlam o ser humano.  

Assim, o objeto atua como significante, e não significado. Neste senso, o 

consumidor percebe o objeto não pela função que cumpre, mas pelo que significa para ele, 

consumidor, adquirir este objeto por tempo determinado, ou seja, o objeto de consumo é antes 

de tudo um signo que cumpre uma função de representação social, caracterizando um status da 

pessoa. A análise realizada por Jean Baudrillard situa-se historicamente nas sociedades 

desenvolvidas desde a segunda metade do século XX. 
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Na visão de Debord (1997, p.13) na sociedade capitalista desenvolvida após a 

modernização decorrente da Segunda Guerra Mundial, tudo gravita à órbita das aparências. 

Como profundo conhecedor das obras de Karl Marx, entende que, na logica moderna da luta de 

classes, o espetáculo é uma modalidade de dominação da burguesia sobre o proletariado e do 

espetáculo sobre toda a sociedade. 

Zigmund Bauman (2008, pp.64-65) desenvolveu a sua teoria sobre o processo de 

"liquefação" da sociedade contemporânea, realizando uma análise em torno da transformação 

social que ocorreu após a expansão do consumismo capitalista, desde a Revolução Industrial 

até os dias atuais. Na modernidade liquida, deixa-se viver em uma sociedade de produtores e 

se passa a conviver em uma sociedade baseada no consumo, na qual as pessoas se tornaram elas 

próprias mercadorias descartáveis e necessitam, com frequência, transformarem-se para não se 

tornarem obsoletas, sendo a felicidade baseada no consumo, no entanto, como a busca pela 

felicidade jamais é alcançada de modo definitivo, o consumo também será infinito. 

A evolução das relações de consumo durante o século XX  até os dias atuais pode, 

segundo Lipovetsky (2014,pp.23-32), ser analisada com base em três grandes ciclos, ou 

consideradas como "fases distintas do capitalismo do consumo", assim divididas: a formação 

da sociedade de consumo organizada no início do século XX; depois, sua transformação em 

sociedade de consumo de massa nas duas décadas que sucederam o final da Segunda Guerra 

Mundial e, por último, a potencialização da realidade consumerista, que o autor denomina de 

sociedade de hiperconsumo, até a atualidade. 

O primeiro ciclo da era do consumo de massa inicia-se, aproximadamente, nos anos 

80 do século XIX e termina com a Segunda Guerra Mundial. E configura a fase marcada pela 

constituição, no lugar dos pequenos mercados locais, dos grandes mercados nacionais, em 

virtude da criação de infraestruturas modernas de transporte e de comunicação, como, por 

exemplo, as estradas de ferro, o telégrafo e o telefone, que permitiram a expansão do comércio, 

por via do escoamento regular de enormes quantidades de produtos e da rapidez dos transportes 

entre as fábricas e as cidades, atribuído este fato às redes ferroviárias. 

Esta fase inicial é predominantemente marcada pela expansão da produção, 

estimulada pela reestruturação de fábricas, de acordo com os princípios de organização 

científica do trabalho. Nesta quadra, a ideia do lucro foi alcançada, não pelo aumento, mas, ao 

contrário, pela redução dos preços. Observa-se nova filosofia comercial de ruptura com as 

posições do passado, qual seja, vender uma grande quantidade de produtos com uma reduzida 

margem de lucro por unidade, em vez de uma pequena quantidade com uma margem 

significativa. 



15 
 

Neste sentido, o aludido filósofo (2014, p. 25) entende que o período inaugural 

opera com a seguinte dinâmica: um conjunto de produtos de duradora e curta duração, com 

acessibilidade a um maior número de pessoas, mas, de certa maneira, ainda limitado à classe 

burguesa, porquanto as famílias com recursos reduzidos não podiam adquirir os equipamentos 

modernos. 

Percebe-se que, nos anos de 1880-1945, os produtos eram simplesmente 

considerados anônimos e vendidos a granel sem qualquer definição de marcas, no entanto, no 

curso dos anos, as indústrias, com o objetivo de controlar o fluxo de produção e ainda de 

rentabilizar os seus equipamentos, começaram a acondicionar elas próprias os seus produtos, 

"publicizando" sua marca (nome atribuído aos produtos pelo próprio fabricante) no âmbito 

nacional, como a Coca-Cola, Kodak, Quaker, Gillete, dentre outras. 

Na sua abordagem, com surgimento de grandes marcas, ocorreu uma intensiva 

transformação na relação do consumidor com o vendedor. Lipovetsky (2014, p. 26) acentua que 

" [...]a primeira fase transformou o cliente tradicional no consumidor moderno, um consumidor 

de marcas que era necessário educar e seduzir, nomeadamente através da publicidade". É a 

chamada fase do consumo-sedução, ou consumo-distração, ou seja, para o consumidor, bastava 

apenas a marca como garantia de qualidade dos produtos, sendo desnecessária a confiança no 

vendedor/comerciante para a intermediar a compra. 

Conclui-se, assim, que a primeira fase está essencialmente caracterizada pela 

expansão da produção, sendo também a responsável pela invenção do marketing de massa, e 

ainda do consumidor moderno, dando origem a uma economia que surgiu em meio aos mais 

variados tipos de marcas famosas (consumo –sedução) e que ainda permanece nos dias atuais. 

 Assim, pode-se entender que o século XX foi marcado por vários acontecimentos 

relevantes para história, como as guerras mundiais, a expansão da indústria, dos transportes, 

das comunicações e, sobretudo, da vida em sociedade.  De efeito, com o término da Segunda 

Guerra Mundial, e final do primeiro ciclo denominado por Lipovetsky, percebe-se que as 

relações sociais e afetivas entre as pessoas foram se modificando, tendo o dinheiro adquirido 

posição de destaque na vida das mesmas. 

Neste sentido, Edler (2017, p. 148) expressa a noção de que, 

No mundo pós-guerra globalizado vivemos o avanço do capitalismo, a crescente 
mercantilização, o apelo ao consumo de massa, a hipervalorizarão do novo, a rápida 
obsolescência dos objetos e sua quase imediata substituição. Isso não se dá apenas no 
campo das mercadorias. Afeta o homem em seu dia a dia e sobretudo suas relações 
com o outro. Essas relações mostram-se fortemente atravessadas pelos interesses 
econômicos, pela rapidez e pelas estratégias de ascensão social necessárias a 

performance.   
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Nesse âmbito é que o ter alcançou um significado maior do que o ser, sendo 

estimulado pelo consumismo crescente um comportamento de intolerância entre as pessoas, da 

desvalorização do outro, da rejeição da diferença, da exclusão, os quais estão intrinsecamente 

relacionados com o viés econômico resultante da globalização. 

A segunda parte do ciclo do consumo, na abordagem de Lipovetsky, surgiu por 

volta dos anos de 1950 e representou não só uma mudança ainda mais profunda e radical, mas 

também uma ruptura cultural, ante um excepcional crescimento econômico, aumento da 

produtividade e salários e, ainda, pela extensão da regulação fordiana da economia, 

apresentando-se como um modelo puro da "sociedade do consumo de massa". É o que 

Lipovetsky (2014, p. 30) denomina como sociedade do desejo, em razão de uma lógica 

econômica e técnica com predominância mais quantitativa do que qualitativa dos produtos. 

Foi neste contexto que a expressão "fábrica de vender" ficou bastante conhecida 

nessa época.  Para o citado autor a segunda fase (2014, p. 30), "É um ciclo intermediário e 

híbrido, em que a lógica fordiana se combina com a lógica da moda ". Nos anos de 1960, houve 

verdadeira "revolução comercial", uma vez que a produção e a distribuição dos produtos mais 

diversificados e de curto tempo de vida foram realizadas em grande escala, invadindo a vida 

cotidiana das famílias, além da difusão do livre-serviço, dos supermercados e, posteriormente, 

dos hipermercados. 

Foi no segundo ciclo que se consolidou a "sociedade de consumo de massa", "a 

sociedade do desejo" das sociedades ocidentais, cujo objetivo principal era proporcionar a 

melhoria das condições de vida de todos, criação de um cotidiano confortável materialmente 

para as famílias, o equipamento doméstico mais moderno, como sinônimo de felicidade. 

Outro fator de destaque é que, nessa época, com a maior difusão do crédito, o poder 

de compra das famílias cada vez mais aumentou, proporcionando o acesso a bens e serviços 

individualizados que, antes, era exclusivo somente das camadas sociais mais abastadas, 

permitindo que as pessoas se libertassem das necessidades imediatas de sobrevivência para ter 

pensamentos voltados a atividades de lazer, férias, moda etc. 

Com efeito, a sociedade de consumo de massas somente pôde se desenvolver em 

virtude da difusão do modelo tayloriano-fordiano de organização de produção que permitiu um 

extraordinário aumento da produtividade. Para Lipovetsky (2014, p.29), a lógica da quantidade 

predomina nesta fase, decorrência da fabricação de produtos padronizados em grande 

quantidade, em consequência da automatização e das cadeias de montagem. 

Nesta abordagem, o segundo ciclo está caracterizado pela ideia de que a felicidade 

é alcançada mediante o consumo, havendo ainda um ambiente de estimulação de crédito para 
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que as pessoas possam consumir cada vez mais e atingir a felicidade imaginada, e a economia 

contribui neste sentido, ao realizar a renovação dos produtos, pela mudança dos modelos e dos 

estilos, da moda, do credito, da sedução publicitária, da criação de necessidades artificiais. 

Consoante Lipovetsky (2014, pp.31-32), esta fase encontra-se na origem da 

"segunda revolução individualista", marcada pelo culto hedonista e psicológico, pela 

privatização da vida e a autonomização dos sujeitos em face às instituições coletivas. Com 

efeito, foi por mero afastamento de comportamentos tradicionais, do abandono das culturas 

rurais e operárias que se construiu o planeta do consumo de massa no século XXI. 

Pode-se afirmar, então, que o início do primeiro ciclo de consumo se deu mediante 

a compra de bens duráveis, enquanto, no segundo, foram disponibilizados no alcance de boa 

parte da sociedade os produtos que de algum modo proporcionavam maior conforto para as 

famílias, como o automóvel, o televisor, aparelhos eletrodomésticos, dentre outros, aumentando 

consideravelmente o consumo em vários países da Europa, como ocorreu em França. 

Baseado neste contexto, Guy Debord (1997, p.13) expressa a sua ideia de sociedade 

de consumo, quando assevera que "[...]toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas 

condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que 

era vivido diretamente tornou-se uma representação". 

Na "sociedade do espetáculo", dois valores tornaram-se imperativos: a 

insaciabilidade e a exibição do gozo. O consumo é considerado a medida principal das relações 

sociais e a vida avistada como mercadoria e tudo se transformando em representação.  A 

sociedade capitalista moderna é, assim, compreendida como o reino do espetáculo, em que tudo 

roda no sentido das aparências. Neste sentido o Autor parisiense esclarece: 

O mundo presente e ausente que o espetáculo faz ver é o mundo da mercadoria 
dominando tudo o que é vivido. E o mundo da mercadoria é assim mostrado como ele 
é, pois, seu movimento é idêntico ao afastamento dos homens entre si e em relação a 
tudo que produzem.  [...] O espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou 
totalmente a vida social. Não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se 
consegue ver nada além dela: o mundo que se vê é o seu mundo. (DEBORD, 1997, p. 
28-30) 

A sociedade do espetáculo revela-se como crítica cruel à vida moderna, na qual a 

realidade se transforma em espetáculo, e este passa a ser vivido como a própria realidade, num 

processo negativo de inversão de valores. Nas palavras do próprio Debord, o espetáculo que 

inverte o real é efetivamente um produto. Ao mesmo tempo, a realidade vivida é materialmente 

invadida pela contemplação do espetáculo e retoma em si a ordem espetacular à qual adere de 

modo positivo. Cada noção só se fundamenta em sua passagem para o oposto: a realidade surge 
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no espetáculo, e o espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a essência e a base da sociedade. 

(DEBORD, 1997, p. 15) 

Uma das mais sérias consequências dessa sociedade do espetáculo é a total 

desinformação que passa a constituí-la: não havendo qualquer possibilidade de verificação de 

todos os fatos transformados em espetáculos pelos meios de comunicação, não é possível 

distinguir a realidade do que é apenas representação, do que se exprime apenas como imagem 

não referenciada no mundo concreto. Tudo adquire o mesmo grau de realidade por meio de 

uma superexposição, e houve um excesso de exterioridade que aplaina e superficializa, 

impedindo qualquer pensamento que leve em consideração critérios de verdade e validade. 

Essa sociedade é fadada ao fracasso, uma vez que nega a própria humanidade. Na 

sociedade capitalista contemporânea, a principal conformação de consumo é espetacular: o 

show business. Tudo neste ambiente programado é espetacular   −  os produtos, os estímulos, 

as emoções. Edler (2017, p. 63) assinala que "Sob o império do espetáculo, cada vez mais a 

vida cotidiana é transformada em algo surpreendente, sensacional, parte de um show s ser 

oferecido ao olhar do outro". 

Por fim, o denominado terceiro  ciclo de consumo, que tem início no final dos anos  

de 1970 e vai até os dias atuais, também conhecido como a "era do hiperconsumo", é  

essencialmente definido em função de gostos e critérios individuais. Para Lipovetsky (2014, 

p.36), "[...]o consumo do indivíduo para si suplantou o consumo para o outro". 

Este ciclo revela, para o autor, a pessoa conforme é, ou seja, subjetivamente por via 

dos produtos que ela compra e dos objetos que a cercam, quer na vida pessoal ou a familiar; 

uma nova relação das pessoas com os produtos que consomem, priorizando a sensação, a 

mudança, da significação social e individual do universo do consumo que acompanha o impulso 

de individualização das sociedades hodiernas. 

Lipovetsky (2014, p. 65) assevera que a sociedade de hiperconsumo representa a 

terceira etapa histórica do capitalismo de consumo, sendo caracterizada, não só por novas 

maneiras de consumir, mas, também, por novos modos de organização de atividades 

econômicas, novas maneiras de produzir e vender, comunicar e distribuir, ou seja, além de uma 

total mudança no panorama econômico, há também uma radical transformação no 

comportamento das pessoas na sociedade de consumo. 

A sociedade de hiperconsumo surge, então, da ideia do consumo emocional com a 

robusta tendência do marketing baseado na procura de sensações e de um bem-estar subjetivo. 

Assim, o que se vende não representa mais um produto, mas sim um conceito, um estilo de 

vida, associados a marcas. Daí a grande preocupação das empresas em lançarem marcas no 
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mercado que, mesmo que não exprimam nada sobre o produto, criam um imaginário de sedução 

e de ostentação para o consumidor. 

Consoante a leitura de Edson Fachin (2013, p. 384), a sociedade de hiperconsumo 

estimula o consumo emocional, mas estritamente conexo a um viés pessoal, sendo como espécie 

de merecimento. A satisfação pessoal é considerada a meta dos dias hipermodernos. 

De fato, na sociedade do hiperconsumo, ocorreu aquilo que se chama de 

democratização de artigos, considerados anteriormente como de luxo, supérfluos, de marcas de 

qualidade, induzindo forte e subjetivamente as pessoas ao desprezo dos produtos de necessidade 

aos de qualidade. 

Na fase do hiperconsumo, os objetos produzidos, especialmente os tecnológicos – 

como o computador, o aparelho celular, o microondas etc. – são produzidos com a perspectiva 

de não só causar maior sensação de independência pessoal, portanto, realizando o anseio de 

controle da pessoa sobre a sua vida, mas também como meio de oferecer conforto, como 

momentos de prazer e de desejos. 

Na abordagem de Lipovetsky (2014, p.49), a terceira fase é considerada 

hiperconsumidora em razão de ser hipermaterialista, por via de dois fenômenos: a grande oferta 

de produtos tecnológicos e comerciais e a ordem social e democrática centrada na igualdade e 

no direito de qualquer pessoa à felicidade, recusando-se a fatalidade da condição social, dos 

desejos insaciáveis, das vontades e das insatisfações permanentes. 

Ainda para ele existe ligação íntima e estrutural entre hiperconsumo e hedonismo – 

uma vez que o consumo funciona como uma atividade de lazer, não existindo barreiras ou linhas 

limítrofes para a busca pela satisfação e felicidade. No hiperconsumo, os lazeres e as 

perspectivas hedonistas representam a mola propulsora para a sua compreensão, centralizando 

na ideia de que o importante não seria acumular produtos, mas viver intensamente o presente. 

Esta fase é predominantemente marcada pelo denominado consumo emocional, 

uma vez que causa prazer ao consumidor, o ato de comprar pelo prazer da novidade, os bens e 

produtos novos, já que as necessidades básicas já estão satisfeitas; é a busca pelo prazer 

renovado, por experiências sensitivas ou estéticas, de comunicação ou lúdica. 

Percebe-se, com isso, que a indução para se adquirir cada vez mais de novos 

produtos no mercado nada tem de espontâneo, pois há uma estimulação do mercado para que 

isto aconteça, sendo necessária a difusão das ideias de desculpabilizar a vontade de gastar, de 

desvalorizar a moral da poupança, depreciar as produções domésticas, no decorrer dos ciclos 

anteriores, para que surgisse o consumidor moderno, no intuito de implantar outros 
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comportamentos, eliminando os hábitos sociais que causavam certa resistência ao consumo 

comercial. 

Nesse momento, Lipovetsky traça, sob a égide da Revolução Comercial e o 

marketing, a primeira aproximação entre o consumo e a felicidade, na sociedade de 

hiperconsumo, o progresso é entendido como sinônimo de uma vida melhor, e a felicidade é 

proporcionada por um conforto advindo dos bens de consumo, alcançando este pensamento 

consumista até mesmo o núcleo familiar. 

Observa-se que, neste intervalo, tudo é caracterizo pela ideia do consumo, muito 

mais subjetivo e emocional do que vinculado a status social, sendo os elementos estruturantes 

do consumo emocional que representam o fundamento da sociedade de hiperconsumo: o 

consumo-prazer, o consumo-experiência e o consumo-compensação, frutos do capitalismo de 

consumo dos dias correntes. 

Para Jean Baudrillard, a sociedade de consumo pode ser definida por um tipo 

específico de consumo: o dos signos.  Nessa sociedade, a mercadoria muda seu valor de uso, e 

passa a ser associada exclusivamente ao seu aspecto simbólico, ou seja, os significados 

atribuídos aos objetos lhe superam as características funcionais. 

Com efeito, a característica fundamental da sociedade de consumo está no fato de 

viver sob o abrigo dos signos e na recusa do real, sendo o lugar do consumo a vida cotidiana. É 

uma sociedade que se fundamenta pelo supérfluo produzido não pelo valor de uso, mas sim em 

função da obsolescência dos bens produzidos. 

Nesta direção, Baudrillard (2017, p.18) exprime: 

 
Chegamos ao ponto em que o “consumo” invade toda a vida, em que todas as 
atividades se encadeiam do mesmo modo combinatório, em que o canal das 
satisfações se encontra previamente traçado, hora a hora, em que o “envolvimento” é 
total, inteiramente climatizado, organizado, culturalizado. 

 

Para o sociólogo, a lógica do consumo que caracterizava a sociedade da época 

fundava-se na possibilidade de satisfação das pessoas de todos os seus desejos mediante o 

consumo de "mercadorias-signo". O consumidor, assim, não pensa mais no objeto em sua 

utilidade específica, e sim num conjunto de objetos e em sua significação, de modo que o 

impulso da compra se dirige, então, a "feixes de objetos". 

Tudo se mostra, pois, reduzido a signos, e é justamente a crença de que os objetos 

têm o poder de invocar aquilo que simbolizam que garante o prolongamento temporal da 

sociedade de consumo. Para Baudrillard, a publicidade foi um dos principais vetores de 
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propagação do valor simbólico dos bens de consumo, pois, independentemente do produto 

oferecido, se procura vender uma só coisa – o consumo. 

Assim, o consumo invade a vida das pessoas e todos os produtos e atividades 

encadeiam-se num feito de situar o consumidor disponível num ambiente sistematicamente 

ordenado para o comércio simbólico das mercadorias. A busca da felicidade na sociedade de 

consumo, na percepção do citado autor, resulta não da inclinação natural da pessoa, mas sim do 

denominado mito da igualdade, fazendo com que se creia que existe abundância, e, assim, se 

transforme este mito de maneira eficaz. 

Na lição de Jean Baudrillard, (2017, p.107), 

A produção monopolista moderna não se limita a ser simples produção de bens: 
revela-se também sempre como produção (monopolista) de relações e de diferenças. 
Profunda cumplicidade lógica, liga, portanto, o mega-trust e o microcomputador, a 
estrutura monopolista da produção e a estrutura individualista do consumo, uma vez 
que a diferença consumida, de que se alimenta o indivíduo constitui igualmente um 
dos setores-chave da produção generalizada. Ao mesmo tempo e sob o signo do 
monopólio, grande homogeneidade associa hoje os diversos conteúdos da 
produção/consumo: bens, produtos, serviços, relações, diferenças. Tudo isto, que 
outrora era distinto, produz-se atualmente de modo idêntico e, por consequência, 
acha-se igual modo votado a ser consumido. 

 

Na ideia do autor (2017, p. 264), a publicidade representa o propulsor desta ideia 

de mito, e, como em todo mito, a sociedade de consumo possui um discurso de abundância e 

um antidiscurso moralizante, no que diz respeito aos danos da sociedade de consumo e ao 

resultado trágico para a toda civilização, como forma de proporcionar às bases de sustentação 

ao próprio mito. 

Com efeito, a sociedade do hiperconsumo pode ser caracterizada como aquela em 

que as pessoas buscam a felicidade por intermédio do consumo de produtos carregados de valor 

simbólico, ou seja, o que está em jogo não é a utilidade do objeto em foco, mas o significado 

atribuído aos objetos, em um ambiente de abundância, em que principalmente a propaganda das 

marcas dos produtos é a responsável pelo consumo voraz.    

   Já para Bauman, (2008, p.68) foi nos anos de 1920, que se deu início à 

transformação da sociedade de produtores, para o consumismo vivenciada pela sociedade de 

consumidores, e concluída nos anos de 1970, quando o desejo passou a manter a economia, 

uma vez, que na sociedade dos produtores, a economia era determinada pelas necessidades das 

pessoas; ou seja, antes, a economia era sustentada pelo trabalho e não pelo consumo. 

 O pensador polaco diferencia a fase sólida (sociedade de produtores – cujos valores 

estavam na durabilidade, segurança e rotinização dos comportamentos individuais) do período 
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líquido da Modernidade (sociedade de consumidores), cujos valores estão centralizados nos 

desejos crescentes. 

Com efeito, é de fundamental importância que os desejos que regem a sociedade do 

consumo não permitam a satisfação de seus membros, para que a demanda de consumo não se 

esgote e a economia se mantenha desta maneira, continuamente alimentada; portanto, a 

frustração dos desejos é essencial para que a economia possa se manter. 

Neste sentido, torna-se fácil perceber que, na sociedade de trabalhadores, a força 

laboral se tornou mercadoria, enquanto que na sociedade de consumo, as próprias pessoas se 

transformam como tal. As relações humanas tornam-se porosas e distantes, pois, cada vez mais, 

privilegiando-se o supérfluo. Nas palavras de Bauman (2008, p. 76), "[...]os membros da 

sociedade de consumidores são eles próprios mercadorias de consumo, e é a qualidade de ser 

uma mercadoria de consumo que os torna membros autênticos dessa sociedade". 

Assim, faz-se essencial que, nessa sociedade de consumo, as pessoas não se 

apropriem de uma boa quantidade de informações, pois, quanto menor é o poder de assimilação 

e o seu envolvimento, melhor será para mercado, ou seja, o consumismo aposta na 

irracionalidade dos consumidores, estimulando as emoções consumistas, impulsionando o 

consumo em detrimento da razão. 

  Bauman (1999, p. 91) assevera que os consumidores não devem ter descanso, 

pois"[...] precisam ser mantidos acordados e em alerta sempre, continuamente expostos a novas 

tentações, num estado de excitação incessante – e também, com efeito, em estado de perpétua 

suspeita e pronta insatisfação." As necessidades não podem ser finitas, devendo ser sempre 

insaciáveis, como modo de impulsionar a economia por meio do contínuo lançamento de 

produtos, estimulando cada vez mais o consumo.    

O sistema econômico utiliza-se de um método explícito que, segundo Bauman 

(2008, p.63), visa a satisfazer "[...] cada necessidade/desejo/vontade, de tal maneira que eles só 

podem dar origem a necessidades/desejos/vontades ainda mais novos" assim, "[...]o que começa 

com um esforço para satisfazer uma necessidade deve se transformar em compulsão ou vício". 

Por outro lado, para Beck (1996, p.21) a sociedade de hiperconsumo não deixa de ser uma 

sociedade reflexiva sob o ponto de vista de que, ante a imprevisibilidade dos riscos e ameaças 

do desenvolvimento técnico-industrial, ela se torna um problema para si própria.1 

                                                        
1 Sobre o tema, Beck esclarece: “[na sociedade de risco, o reconhecimento da imprevisibilidade das ameaças 

provocadas pelo desenvolvimento técnico-industrial exige a autorreflexão em relação as bases da coesão social 
e o exame das convenções e dos fundamentos predominantes da “racionalidade]”. No autoconceito da sociedade 
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Neste sentido, Bauman (2003, pp.48-77) acentua que a importância social do papel 

de consumidor nos tempos de hoje é um papel social constitutivo e significativo da condição 

humana do século XXI, uma vez que a pessoa na sociedade atual só é completamente integrada 

à sociedade (de informação, de conhecimento, pós-industrializada e globalizada) quando pode 

se beneficiar dela, ativamente consumindo. 

  Portanto, ser consumidor significa beneficiar-se da nova economia, em um 

Estado meramente regulador, uma vez que tudo privatizou, sendo os chamados "novos pobres" 

aqueles que foram excluídos desta sociedade de consumo, pois, na ideia do autor, os conflitos 

para acesso ao consumo e sobre a qualidade dos produtos e serviços de consumo substituirão 

os conflitos entre capitalistas e trabalhadores que marcaram a política dos séculos XIX e XX.   

Conclui-se que, em relação aos ciclos delineados por Lipovetsky, pode-se afirmar 

que, na primeira fase, ocorreu o surgimento da marca, em decorrência da expansão produtiva. 

Em face disto, no segundo ciclo da sociedade de consumo, o consumidor adquiria uma marca 

em vez do produto em si, ao passo que no terceiro ciclo, conhecido como o de consumo 

emocional, o consumidor compra experiências e sensações com a necessidade de viver 

intensamente o presente, visando à novidade, uma mudança de vida, e afastando tudo aquilo 

que possa estar ligado ao envelhecimento. 

Na abordagem de Edler (2017, pp. 151-152) a tão famigerada globalização trouxe 

avanços e agilidade, mas também conduziu no âmbito social a exclusão, a segregação e a 

violência, enquanto no conceito individual fez aportar a busca desenfreada pelo prazer, a não 

aceitação de limites, a compra excessiva e o estado de ansiedade compulsivo, acarretando 

sofrimento humano para aqueles, de maneira geral, que vivem nesta sociedade de consumo. 

  Para a autora (2017, p.21), são três as fontes de sofrimento humano: a natureza, 

cuja força não se domina; o corpo, que declina; e o relacionamento com o outro, fonte social 

do sofrimento. Nos tempos atuais, sob um capitalismo desenfreado e uma cultura 

profundamente voltada para o consumismo, vivenciam-se, no cotidiano situações possíveis de 

mal-estar, fontes do sofrimento humano, que crescem e podem mesmo se tornar insuportáveis, 

ao ponto de a pessoa necessitar recorrer a medicamentos antidepressivos para aliviar suas 

angústias e comportamentos compulsivos. 

 No pensamento lúcido de Barber (2009, p.13) deve-se atentar para o consumidor 

compulsivo, cujo comportamento está fincado em três bases: a "[...]compra de bens que nunca 

                                                        
de risco, a sociedade torna-se reflexiva (no sentido mais restrito da palavra), o que significa dizer que ela se 
torna um tema e um problema para ela própria. 
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se usam; a aquisição e bens que a pessoa possui em quantidade maior do que usa; e a compra 

de bens, mesmo que não possa pagar por eles". O consumismo, então, está incluído nos outros 

"males", como o individualismo, a hipocrisia, a falsidade, a pressa/falta de tempo e o vazio 

existencial da sociedade pós-moderna. 

Na sociedade atual, a pessoa está, no cotidiano, exposta a dificuldades e pressões 

internas e externas. Sem dúvida, a vida passou a ter um ritmo mais acelerado, frenético, e a 

busca pela satisfação também há que ser rápida para o alivio imediato da dor, da angústia. Como 

raciocina Edler (2017, p.25), "Ninguém suporta esperar. Qualquer demora é tempo perdido. 

Tempo perdido de prazer, na presença em eventos, no ganho imediato, no lucro rápido. Uma 

cultura em que tudo tem de funcionar, a despeito, de suas dores. Uma corrida louca contra o 

tempo". 

  No que pese as diversas opiniões expendidas pelos teóricos sobre a sociedade de 

consumo, eles convergem em um ponto: a ideia de que a sociedade de hiperconsumo traz como 

efeitos a exclusão, o consumo desenfreado e a individualização, pois se tem dificuldades no  

cotidiano de se relacionar consigo e com os outros, desencadeando um impulso para consumir 

e revelando, dessa maneira, uma gama de frustrações, angústias e decepções, pois a 

individualização alcançou não só as relações familiares como, gradativamente, a comunicação 

e o afeto entre as pessoas.  

  Nestas circunstâncias há um paradoxo, causado, por um lado, pelos inúmeros 

benefícios que o consumo pode proporcionar na época contemporânea e pela felicidade e 

satisfação que a ele está associada. De outra parte, a contradição sucede em decorrência do 

surgimento de conflitos sociais e emocionais antes desconhecidos, em razão do consumo voraz, 

do descarte rápido dos objetos, com prazos de validade curtos, e pela aquisição quase 

ininterrupta de objetos para viver, muitas vezes desnecessários, demonstrando, com esse 

comportamento, a falta de limites, a insaciabilidade, tudo reflexo de uma sociedade fragilizada.   

 

2.2 A LEGISLAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMERISTA NO 

DIREITO COMPARADO 

 

Ultrapassado, ainda que de modo superficial, o estudo da evolução sociológica das 

relações de consumo no século XX, passa-se a um breve exame, nesta ocasião, do surgimento 

da defesa do consumidor em países como nos Estados Unidos, nalguns Estados pertencentes a 

América Latina e ao Continente Europeu, de maneira que se possa entender o contexto histórico 
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no qual ocorreu o seu surgimento e a compreensão de determinados fatos na contextura 

mundial. 

Inicia-se a abordagem com relação aos Estados Unidos, onde o processo de 

evolução da defesa do consumidor pode ser dividido em quatro fases, segundo Taschner (1995, 

p. 7). A primeira iniciou-se nos fins do século XIX (quando das primeiras medidas de proteção 

ao consumidor) e foi até 1929: a defesa do consumidor avant la lettre. 

Nos Estados Unidos, a proteção ao consumidor teve início com medidas 

legislativas, cujo objetivo principal era a regulação do comércio, ou, em alguns casos, a defesa 

do interesse público.  Como exemplo, menciona-se a Constituição, que dava ao Congresso o 

poder de fixar padrões de pesos e medidas. 

Com a Lei do " Interstate Commerce Act", de 1887, a aludida autora, citando Mark 

V. Nadel, entende que aflorou naquele momento uma ocorrência importante em dois aspectos: 

por ser considerada a primeira regulamentação abrangente de uma determinada indústria, 

indicando um marco na intervenção estatal na sociedade em defesa do consumidor; e, depois, 

por ela ter criado a "Interstate Commerce Commission", comissão reguladora independente. 

Já no início do século XX, além do" Meat Inspection Act ", a medida legal mais 

importante favorável aos consumidores foi o " Pure Food and Drugs Act," também de 1906, 

assinada em 30 de junho, pelo presidente Roosevelt. Nestas circunstâncias de preocupação com 

o bem-estar público, a defesa do consumidor começou a emergir como aspecto intimamente 

ligado ao desenvolvimento da cidadania. 

No entanto, a "grande Depressão" de 1929 marcou uma mudança na direção da vida 

estadunidense e o " New Deal " inaugurou a etapa (de boom) para a defesa do consumidor, uma 

vez que, de 1930 "(New Deal)" até meados dos anos 1960, houve uma concepção de dar maior 

emergência no campo de proteção aos consumidores. 

O "New Deal" começou o que se chama de "intervenção" estatal da economia.  Foi, 

então, destaque a questão legislativa (referente à defesa do consumidor) no início deste período, 

até aproximadamente o começo da 2ª Guerra Mundial, quando, em 1938, foi editada a lei de 

"Food and Drugs". 

Assim, diversificada a produção em ritmo acelerado com o surgimento da chamada 

"sociedade de massas", iniciou-se a peleja do novo boom econômico, com a explosão da 

demanda reprimida na guerra. O mercado se tornou mais complexo, assim como a regulação 

estatal aumentou, o que fez emergir o chamado Estado do Bem-Estar. 

Então, até meados dos anos de 1950, a defesa do consumidor permaneceu estanque, 

sem ampliação no seu campo, em razão de a sociedade da época estar deslumbrada com a 
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produção de massa e com os novos produtos que a indústria em ritmo acelerado expôs no 

mercado e que a publicidade (marketing) induziu freneticamente a consumir. Taschner (1995, 

p.16) assinala que nesse período, "[...] única voz sistemática a favor do consumidor é a da 

Consumers Union, entidade criada em 1936 por Kallet, como dissidência da Consumers 

Research, e que edita a revista mensal Consumer Report". 

Nos anos 1960 e anos 1970, sucederam o auge do consumismo e a regulamentação 

concentrada. Na abordagem de Taschner (1995, pp 16-17), na virada dos anos de 1960, há 

indícios de um novo ciclo em prol da defesa do consumidor, em razão da existência, no 

Legislativo, de três projetos importantes sobre o assunto: o primeiro foi encabeçado pelo 

senador Paul H. Douglas, denominado Truth-in-lending (tentava proteger consumidor de juros 

extorsivos nas vendas a crédito e coisas semelhantes). Ficou tramitando no Congresso de 1962 

a 1968, quando foi aprovado. 

Já o segundo projeto foi patrocinado pelo senador Philip A. Hart (tentava evitar que 

consumidor ficasse confuso com embalagens feitas em tamanhos estranhos ou enganosos), 

conhecido pelo nome Truth-in-packaging, aprovado em 1966.Por fim, o terceiro projeto para 

regular os passos das grandes companhias (oligopólios) no ramo farmacêutico, de autoria do 

senador Estes Kefauver, sendo que as audiências para debater sobre o assunto começaram em 

1959, somente sendo aprovado em 1962. 

O marco inicial do DC, no significado atual da expressão, é considerado o dia 15 

de março de 1962, quando o então Presidente John Kennedy esteve no Congresso estadunidense 

e, em um discurso que ficou imortalizado na História, declarou que todos os cidadãos, em algum 

momento de sua existência, são consumidores.  Na ocasião, o Presidente dos Estados Unidos 

declarou: 

Os consumidores, por definição, incluem todos nós. Eles são o maior grupo na 
economia, afetando e sendo afetados por quase todas as decisões económicas públicas 
e privadas. Dois terços de todos os gastos na economia são feitos pelos consumidores. 
Mas eles são o único grupo importante na economia que não é efetivamente 
organizado, cujas opiniões muitas vezes não são ouvidas. O governo federal - por 
natureza, o maior porta-voz para todas as pessoas - tem uma obrigação especial de 
estar alerta para as necessidades do consumidor e para promover os seus interesses. 

 

No citado discurso o Presidente não só explicitou o papel relevante dos 

consumidores como agentes na economia, como também a necessidade de sua proteção, além 

da enumeração de quatro direitos básicos do consumidor: direito à saúde e à segurança; direito 

à informação; direito à escolha e direito a ser ouvido. 
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Sucedeu, assim, um movimento que se poderia caracterizar não só como cultural, 

mas que também é político e envolve toda a sociedade civil, o desenvolvimento de uma atitude 

crítica no tocante ao capitalismo e à "sociedade de consumo", a qual não contesta globalmente 

a sociedade em si, mas sim uma série de efeitos não desejados do advento da produção e 

distribuição de massa, que passa pela busca de alternativas em diversas áreas da vida social: 

alimentação, Medicina, cuidados com o corpo, com o ambiente etc. 

Na sociedade civil também aflorou, nos anos de 1960, outro movimento, o da 

ecologia, que, ao final da década, estava em plena ascensão com a adesão de líderes políticos 

que passaram a adotar a causa. Assim o movimento do consumidor pôde também se beneficiar 

nesse período. Houve sinergia entre eles, porquanto alguns de seus temas se sobrepunham e 

exigiam ação conjunta. 

Finalmente, os órgãos de defesa do consumidor foram aumentando e ficando mais 

articulados— a "Consumers Union ", organização que se consagrou ao realizar testes 

comparativos, bem como difundiu a informação sobre a segurança e aptidão dos bens vendidos 

para desempenhar sua função, adotou um perfil público mais combativo. Em 1967, com o 

aparecimento da "Consumers Federation of America," foram propostas novas ações 

legislativas. 

Nos anos de 1960 a 1970, pode-se afirmar que o Congresso dos USA elaborou o 

mais importante conjunto legislativo de sua história, pois foram cerca de 120 programas 

legislativos instituídos durante esse período, considerado tão próspero, em razão do crescimento 

da economia estadunidense nesta época. Além disso, a sociedade civil foi considerada 

elemento-chave na formação dessas políticas, principalmente por meio da imprensa com as 

publicações sobre o assunto e por meio das associações civis de defesa do consumidor, bem 

como o Estado, mediante sua atuação intervencionista na regulação e fiscalização da atividade 

econômica. 

Dos anos de 1980 até os dias atuais, registrou-se o declínio do consumerismo, bem 

como houve a busca de opções para a regulamentação. O período anterior foi considerado 

bastante favorável, com a elaboração de uma série de leis de proteção ao consumidor. Com a 

crise do Estado de Bem-Estar, aliada a uma recessão prolongada, começou-se a perceber que 

havia excesso de regulamentação. Surgiu daí a necessidade de desestatização, de desregulação, 

com o objetivo de reduzir a regulamentação excessiva do Estado na sociedade, em especial, no 

mercado. 

De tal modo, sob a responsabilidade dos governos dos Estados e dos juízes, 

estabeleceram soluções sempre favoráveis ao consumidor nas pendências que chegaram aos 
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tribunais, ante a ausência de regulamentação e de descentralização da legislação, criou-se outro 

problema para os empresários, em razão da quantidade de normas tão heterogêneas. Taschner 

(1995, p.26) entende que, nos anos de 1990 e seguintes, a tendência dos Estados Unidos foi 

estudar modalidades de proteção ao consumidor que não dependessem tanto de regulação 

prévia. 

Com relação aos países pertencentes à América Latina, a defesa do consumidor se 

deu de maneira mais variada possível, desde a expressa previsão constitucional, como nos casos 

do Brasil, da Argentina, entre outros, como por via de leis esparsas, como se passa a abordar 

brevemente a seguir. 

Inicia-se pela Argentina, país próximo ao Brasil que, assim como neste, tem o 

direito do consumidor proteção constitucional. O artigo 42 da Norma Constitucional Argentina2 

estabelece que os consumidores e usuários de bens e serviços naquele País têm direito à 

proteção da saúde, segurança e interesses econômicos; à informação verdadeira e adequada; à 

liberdade de escolha; e a condições de tratamento dignas. Com a reforma da Constituição 

Argentina em 1994, os artigos 42 e 43 da Carta Magna estabeleceram não somente os direitos 

básicos dos consumidores, mas também ampliaram as modalidades de proteção destes no 

ordenamento3. 

A ideia de a Lei argentina nº 24.240/93, de defesa do consumidor, foi 

completamente recepcionada pela reforma da Constituição de 1994 e, posteriormente atualizada 

                                                        
2 ARGENTINA.  Constitución Nacional de la República Argentina.1994. Art. 42 - Los consumidores y usuários 

de bienes y servicios tienem derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos; a una información adecuada y veraz; a la liberdad de elección, y a condiciones de tratoequitativo y 
digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, el control de los monopólios naturales y legales, al de la calidad y eficiência de los 
servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuários. La legislación estabelecerá 
procedimento eficaces para la prevención y solucion de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios 
públicos de competência nacional, previendo la necessária participación de las asociaciones de consumidores y 
usuários y de las provicias interessadas, en los organismos de control. 

3 Artículo 43. Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro 
medio judicial más idóneo, contra todoacto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma 
actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 
garantías reconocidos por esta Constitución, um tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la 
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra 
cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que  protegen al ambiente, a la competencia, 
al usuario y al consumidor, así como a los derechos deincidencia colectiva en general, el afectado, el defensor 
del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los 
requisitos y formas de  su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de 
los datos a ella referidos y de su finalidad, que constenen registros o bancos de datos públicos, o los privados 
destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, 
confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información 
periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso 
de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, en el de desaparición forzada de personas, la 
acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de 
inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio. 
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pela Lei nº 26.361, de 03 de abril de 2008, para que pudesse se adequar ao Texto Constitucional. 

Além disso, criou um sistema de Estado para proteção dos consumidores, no sentido de 

conceder legitimidade às associações da sociedade civil que defendem o consumidor e, ainda, 

priorizar a atuação do Ministério Público na tutela coletiva das relações de consumo. 

A norma citada instituiu a autoridade nacional de aplicação da lei consumerista, que 

integra a Secretaria de Indústria e Comércio do País. Previu, também, como autoridades locais 

os governos das províncias.  E foi além, ao estabelecer que vigilância, fiscalização e repressão 

a eventuais práticas infrativas às relações de consumo são objeto de atuação concorrente pelos 

órgãos nacionais e estaduais. Constitui, portanto, uma legislação bastante avançada. 

O ordenamento jurídico argentino é regido por um sistema integrado de leis de 

proteção ao DC, podendo-se mencionar, por exemplo, sobre os transportes, as comunicações, 

os alimentos, os medicamentos, os serviços públicos e privados e demais atividades destinadas 

aos consumidores e usuários. A Lei 24.240, de DC, de 1993, é considerada a norma integradora, 

sendo o seu texto atualizado e modificado substancialmente pela Lei 26.361 de 2008, contendo 

inclusive a previsão de figuras e institutos muito importantes, como o dano punitivo, a proteção 

ante condutas indignas ou abusivas em detrimento do consumidor e a possibilidade de fixar a 

reparação de danos a favor do consumidor na esfera administrativa, por meio da autoridade 

competente. 

A legislação argentina dispõe, dentre outros aspectos, que a oferta e publicidade 

vinculam o fornecedor, além da vedação em seu art. 8º de qualquer conduta que exponha o 

consumidor a situação vergonhosa, vexatória ou intimidadora, bem como da proibição dos 

fornecedores de praticar diferenciação de preços, características ou qualquer aspecto de produto 

ou serviço para os consumidores estrangeiros. 

Assim como no Brasil, previu a responsabilidade objetiva e solidária para todos os 

membros da cadeia produtiva com relação aos danos causados ao consumidor, em decorrência 

de produtos ou serviços, abrangendo, ainda, a responsabilidade do fornecedor, garantias, 

procedimentos administrativos e judiciais, educação aos consumidores e o limite de aplicação 

da própria Lei. 

A Constituição Paraguaia, no art. 38, prevê os direitos do consumidor, quando 

estabelece que toda pessoa, individual ou coletivamente, pode gozar do direito de reclamar às 

autoridades públicas medidas para a proteção da saúde pública, do meio ambiente, da 

preservação da cultura, dos interesses dos consumidores e de demais questões ligadas à 

qualidade de vida e ao patrimônio coletivo. No art. 28, há ainda previsão expressa do direito à 

informação ao cidadão. 
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Somente em 1998, com a aprovação da Lei 1.344, o Paraguai passou a contar com 

legislação específica para as relações de consumo. A citada norma privilegia as definições de 

consumidor, fornecedor e relação de consumo, além de expressar o rol de direitos básicos do 

consumidor, disciplinar a oferta de produtos e serviços (inclusive os públicos), a proteção 

contratual, os elementos processuais e orientações para educação do consumidor. 

Ponto importante a ser destacado no art. 2º da Lei 1344/98 é quando estabelece a 

indisponibilidade dos direitos do consumidor, que não poderão ser objeto de renúncia, transação 

ou limitação convencional, e prevalecerão sobre qualquer norma legal, uso, costume, prática ou 

estipulação em contrário. 

No Paraguai, ao contrário do Brasil, existe em sua estrutura de proteção e defesa do 

consumidor uma autoridade central, que é denominada de Ministério de Indústria e Comércio, 

por meio da Subsecretaria Geral do Comércio e da Direção de Defesa do Consumidor. 

Inexistem autoridades locais; no entanto, a Direção de Defesa do Consumidor atua em conjunto 

com os municípios, quando necessário. 

Pode-se afirmar que, dos países que compõem a América Latina, o Uruguai é o que 

possui uma legislação mais recente sobre a defesa e proteção do consumidor, quando, somente 

com o advento da Lei 17.250, de 2000, é que criou um microssistema jurídico de proteção ao 

consumidor. Antes era utilizado apenas o Código Civil com normas de natureza eminentemente 

contratualista, que tratava de maneira igual as partes, situando muitas vezes, o consumidor em 

desvantagem na relação jurídica.  

   Assim como previsto no Brasil, a citada norma é também de ordem pública, 

estabelecendo a responsabilidade objetiva, quando há ocorrência de danos ou lesões 

envolvendo as relações de consumo. Alcio Manoel de Sousa Figueiredo, em seu artigo sobre 

Ações Coletivas no Mercosul, assevera que há, na Constituição uruguaia vários pontos que 

aludem à proteção dos consumidores: 

Em verdade, a Constituição da República Oriental do Uruguai, sem mencionar de 
forma expressa o consumidor, apresentarem seus corpos preceitos constitucionais que 
sem dúvida albergam os cidadãos e consumidores uruguaios. Na esfera 
infraconstitucional, a defesa do consumidor, está prevista na Ley de Relaciones de 
Consumo n. 17.250, de 11 de agosto de 2.000, regulamentada pelo Decreto n.º 244, 
de 23 de agosto de 2.000. (Online, acesso em 3.5.2018). 

Assim, a Constituição do Uruguai não menciona expressamente a proteção 

consumerista,  necessitando ainda avançar na legislação no que diz respeito à tutela dos direitos 

do consumidor, uma vez que inexiste previsão, no seu ordenamento, da tutela coletiva dos 

mesmos, que no caso deverá ser proposta com fundamento no Código General de Proceso, bem 
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como da tutela penal nas relações de consumo, da inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor, colocando-o em situação de desvantagem quando do ingresso das ações em juízo 

e ainda não há incentivo específico para programas de educação ao consumidor. 

A Lei 17.250/00 previu uma autoridade central, que não possui atribuição exclusiva 

para a defesa do consumidor, denominada de Direção Geral do Comércio, unidade integrante 

do Ministério da Economia e Fazenda, existindo uma denominada "Área de Defensa del 

Consumidor", responsável pela fiscalização, aplicação de multa, assessoramento ao Estado em 

temas de consumo, registro de associações civis de consumidores, mediação entre fornecedor 

e consumidor, com a possibilidade de citação e designação de audiência para composição, e a 

realização de inspeções em estabelecimentos do mercado. 

Percebe-se que os consumidores possuem pouco espaço para requerer em juízo, 

uma vez que precisam recorrer aos processos de conhecimento cíveis comuns ou, quando 

cabível, ao "Processo de Pequenas Causas", para exigir a tutela de seus direitos. Assim, 

malgrado fato de mencionada Lei preservar os princípios e direitos básicos dos consumidores, 

é insuficiente para tutelar estes direitos ante a atual realidade da sociedade de massa, no âmbito 

da qual o consumo de bens e serviços somente avança entre as mais variadas esferas da 

população.  

Por último, a Constituição da Venezuela estabelece a defesa do consumidor, 

conforme se lê no art.117: 

 

Artigo 117. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de 
calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y 
características de los productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y 
a un trato equitativo y digno La ley establecerá los mecanismos necesarios para 
garantizar esos derechos, las normas de control de calidad y cantidad de bienes y 
servicios, los procedimientos de defensa del público consumidor, el resarcimiento de 
los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos 
derechos. 
 
 

A " Ley de Defensa de las Personas en el acceso a los Bienes y servicios"-LDPABS, 

de 01 de agosto de 2008, é considerada norma de ordem pública, e, dentre outros pontos, 

estabelece a tutela penal para as relações de consumo, ou seja, permite-se aplicar o Código 

Penal Venezuelano nas relações consumeristas, como tipifica o que sejam bens "essenciais", 

aqueles considerados de primeira necessidade. 

 Destaque-se outro ponto na citada lei, que é a responsabilização do fornecedor 

operada solidária e concorrentemente, e as sanções aplicáveis o são de modo gradativo, o que 

pode ser desde a participação em cursos sobre direitos e obrigações dos consumidores, até o 
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fechamento definitivo do estabelecimento. A autoridade central prevista pela mesma Lei é o 

Indepabis – Instituto para a Defesa das Pessoas no Acesso a Bens e Serviços, pertencente ao 

Ministério do Poder Popular para o Comércio. O órgão possui amplas competências 

administrativas, previstas no artigo 102 da LDPABS. 

Percebe-se que, no Brasil, na Argentina e Paraguai, a defesa do consumidor está 

prevista tanto na Constituição como em normas infraconstitucionais, sendo um ponto em 

comum entre este países o caráter de ordem pública das leis que regulam as relações de 

consumo, relativizando a autonomia da vontade, quando, com base num conjunto de princípios 

e direitos básicos de proteção ao consumidor, reconhecendo a sua vulnerabilidade, não 

permitem que sejam derrogados tais direitos pela convenção entre particulares e se sobrepõem 

sobre as demais conformações legais do ordenamento jurídico. 

Também outro ponto positivo de destaque é que as leis entre os citados países 

convergem em um outro aspecto, trazem em seu bojo a expressa definição do que sejam 

consumidor, fornecedor, produto, serviço e relação de consumo e, ainda, conferem o status de 

consumidor à coletividade de consumidores, o que não acontece com os outros países aqui 

mencionados. 

Com relação a Brasil e Argentina, ainda existem outras semelhanças na legislação 

entre os dois países. Por exemplo, há previsão da equiparação de pessoa a consumidores os 

chamados bystanders, ou seja, a terceira pessoa, que não esteja diretamente envolvida na 

relação de consumo, pode ser considerada vítima, em razão de ter sido prejudicada pelas 

atividades dos fornecedores no mercado de consumo. E há ainda previsão do benefício da 

Justiça gratuita nas ações coletivas para a defesa dos consumidores brasileiros e argentinos. 

A gratuidade das ações coletivas no Direito Argentino foi estabelecida pela Lei 

26.361, que modificou a " Ley de Defensa del Consumidor Argentina" (LDCA), com a previsão 

de que as ações judiciais propostas com fundamento na Lei 24.240, em razão de um direito ou 

interesse individual, coletivo ou difuso, gozarão do benefício da Justiça gratuita. No Brasil, o 

artigo 18, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), bem como o artigo 87 do CDC, 

estabelecem, com redação idêntica, que, nas ações coletivas, "[...]não haverá adiantamentos de 

custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da 

associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas 

processuais. ". Isto se dá ao contrário das legislações dos demais países, que não dispensam o 

pagamento das custas processuais e eventuais outras despesas.    

  No que tange à legislação consumerista envolvendo os países europeus, 

inicialmente, merece destaque, a legislação portuguesa de defesa do consumidor, por ser 
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considerada recente, uma vez ter sido somente na Constituição de 1976 que o assunto foi 

verdadeiramente abordado. Apesar da existência da primeira Associação de Defesa do 

Consumidor em Portugal ter sido criada no ano de 1974, quando, em seu artigo 60 há previsão 

do DC no que se refere à defesa da sua qualidade de vida, à proteção da saúde, à segurança, à 

eliminação do prejuízo e à própria formação e informação. 

 Apesar de o Código Civil português de 1966 consagrar em seus artigos 

princípios e regras relevantes para o DC, como o da boa-fé (arts. 227º, 239º, 762º), o da 

proibição do abuso do direito (art. 334º) e dos negócios usurários (art.282º) ou, ainda a 

responsabilidade civil objetiva ou pelo risco (art. 500º, ss), não existia ainda uma legislação 

especifica sobre o assunto. Apenas posteriormente, com a consolidação da "Sociedade de 

Consumo" que provocou acentuada situação de desequilíbrio, com a multiplicação de riscos e 

surgimento de problemas, houve a necessidade de intervir por meio de processo legislativo, 

ante a insuficiência ou inadequação das soluções tradicionais (MONTEIRO, 2012, p.184) 

Assim, em consonância com a Constituição da República Portuguesa de 1976, na 

data de 22 de agosto de 1981, foi publicada a Lei nº 29/81, que estabeleceu os direitos dos 

consumidores e os direitos das associações de consumidores e, ainda, as regras e princípios 

pelos quais se concretiza a defesa desses direitos. Registre-se, no entanto, o fato de que aludida 

lei passou por diversas atualizações, inclusive para que pudesse ser adequada às "directivas" da 

União Europeia, sendo finalmente revogada e substituída em 1996, pela Lei nº 24/96, de 31 de 

julho, que "[...]estabelece o regime legal aplicável à defesa dos consumidores". É, ainda hoje, 

considerada como referência no que diz respeito à política de consumo aos direitos dos 

consumidores e instituições que promovem a salvaguarda destes direitos.   

A citada lei foi por diversas vezes alterada, com o passar dos anos, para fins de 

adequar-se às mudanças sociais e políticas ocorridas na sociedade, por meio dos seguintes 

diplomas legais: Rect. n.º 16/96, de 13/11; Lei n.º 85/98, de 16/12; DL n.º 67/2003, de 08/04; 

Lei n.º 10/2013, de 28/01 e por fim Lei n.º 47/2014, de 28/07. Em 1996, o Governo português 

resolveu criar uma comissão, sob a presidência de Antônio Pinto Monteiro, com o objetivo de 

elaborar o projeto do Código do Consumidor, sendo este entregue ao Governo na data de 15 de 

março de 2006, entretanto, ainda encontra-se aguardando a conversão do mesmo em Código. 

 Destaque-se, ainda, que no ano de 1985, foi publicada uma legislação sobre os 

deveres da comunicação e informação, a proibição de cláusulas abusivas e, ainda, a ação 

inibitória de natureza preventiva. Em 1991, foi publicada uma lei que disciplinava a concessão 

de crédito, em razão do intenso apelo ao consumo e constante facilidade de crédito. Pode-se 

demarcar, no entanto, que os direitos dos consumidores no Direito Português encontram-se 
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consagrados na Constituição da República e na Lei nº 24/96, que assegura a prevalência e 

indisponibilidade dos seus direitos. 

A União Europeia, por seu turno, se empenha bastante por meio da elaboração de 

inúmeras diretivas, como se pode aqui citar, a de proibição de cláusulas abusivas nos contratos, 

a disciplina na concessão de créditos, a publicidade, os contratos eletrônicos, a segurança geral 

dos produtos, a responsabilidade do produtor, dentre outros, no intuito de viabilizar, no primeiro 

momento, uma harmonização no patamar mínimo para cada Estado Membro de defesa do 

consumidor, até conseguir alcançar a harmonização legislativa completa e efetiva nos países 

que a compõem.  

A Comissão Europeia apresentou o Livro Verde sobre a revisão do acervo relativo 

à defesa do consumidor, com uma nítida preocupação com o futuro e, posteriormente, em 2002, 

a Comunicação sobre o Seguimento do Livro Verde (MONTEIRO,2012, p.187), além da 

Proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 08 de outubro de 2008, e a 

atual Directiva 2011/83/EU, de 25 de outubro de 2011.  

 No que diz respeito aos demais países europeus, como a França, que desde 1993 

possui um Code de la Consommation que, apesar de sua denominação, na verdade, não passa 

de um conjunto de leis antes fragmentadas e posteriormente compiladas sobre a tutela do 

consumidor (normas de processo, administrativas, de Direito Penal Econômico e sobre 

superindividamento).  

Assim, os franceses permaneceram com o seu Code Civil de 1804 e seu Code de 

Commerce e, com relação as normas de proteção de consumo, sistematizaram-nas em um 

código que agregou todas as legislações a este respeito, sendo que, em 2016, entrou em vigor a 

reforma, estabelecendo a definição de consumidor, de profissional, e de não profissional que 

podem ser equiparados ao consumidor.   

 A Itália inicialmente modificou o seu Codice Civile, para fins de inclusão, num de 

seus capítulos, de normas de proteção do consumidor. Em 06 de setembro de 2005, no entanto, 

foi aprovado o Codice del Consumo, que reúne de maneira sistemática as leis em seus 146 

artigos. Já com relação à Espanha, anote-se o Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

novembro, que aprovou o texto da Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e usuários e 

outras leis complementares sobre o tema (MONTEIRO, 2012, p.188). No caso da Alemanha, 

houve a opção de inserir o DC no Código Civil, mediante a reforma do BGB de 2001, optando 

por não instituir uma legislação autônoma.  

Percebe-se que a codificação só acarreta vantagens, quando é possível reunir em 

diploma legal único várias leis esparsas e fragmentadas, facilitando, não só a compreensão das 
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normas, como também o acesso à justiça por parte dos consumidores, pois as variadas 

repetições sobre o mesmo assunto em leis avulsas dificultam a defesa dos seus direitos. No 

entendimento de Monteiro (2012, p. 190), a elaboração de um código possibilita a reunião, em 

um só diploma, em termos ordenados, de maneira coerente e também racional, da legislação 

avulsa, contribuindo para a autonomia e dignidade do DC e das várias organizações e entidades 

que deste fazem parte.  

 A Comunidade Europeia realiza no momento uma série de tentativas de regulação 

no plano da Comunidade, com vistas a harmonizar as regras dos Estados Membros mais do que 

criar dispositivos, com a tendência de buscar opções para a regulamentação estatal na defesa 

do consumidor, por meio da educação deste e por códigos de boa conduta, dentre outras. 
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3 A MISSÃO INTITUCIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA E A NECESSIDADE DE 

QUALIFICAÇÃO DO NEGÓCIO CONSUMERISTA  

 

A finalidade  deste segmento é analisar o conceito e a problemática que envolve a 

qualificação jurídica do negócio consumerista sob o viés da atuação dos núcleos de defesa do 

consumidor criados na estrutura organizacional da maioria das defensorias públicas instituídas 

no País, perpassando, pela fundamental distinção entre os conceitos de vulnerabilidade e 

hipossuficiência, a fim de precisar quem é o sujeito tutelado em potencial por estes núcleos e 

qual o regime jurídico que deverá ser adotado.  

 

3.1 O CONCEITO FUNDAMENTAL DE QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA RELAÇÃO 

NEGOCIAL CONSUMERISTA 

 

Buscar um conceito para a qualificação jurídica, em especial do negócio 

consumerista, é uma tarefa árdua para o jurista, pelo fato de este assunto ser permeado de 

questionamentos e imprecisões, dado o seu caráter, muitas vezes, fluido. Assim é que, para  se 

alcançar o seu conceito, esboça-se, inicialmente, uma abordagem sobre o fato jurídico, ato 

jurídico e norma jurídica, para se deparar com o conceito de qualificação jurídica e, assim, 

lograr-se identificar, mediante alguns critérios, quando uma relação pode ser de fato 

considerada regulada pelo CDC ou por outro regime jurídico, ou mesmo se há a coexistência 

de dois ou mais regimes para uma mesma relação jurídica que poderá ser adotado, ou, ainda, 

ante a inexistência de critérios seguros a serem utilizados para qualificar adequadamente a 

relação do negócio consumerista. 

Para melhor entender-se sobre qualificação jurídica, no primeiro momento, é 

importante se atentar para a compreensão dos chamados fatos jurídicos que se encontram 

previstos na parte geral do Código Civil Brasileiro de 2002, sendo que o gênero fato jurídico 

engloba, dentre outras, as espécies denominadas de ato jurídico e negócio jurídico.  

 Na abordagem de Arnaldo Vasconcelos (2016, p. 23), "O fato constitui a matéria 

do Direito, do qual a norma é a forma. Surge o Direito, precisamente, ao incidir esta sobre 

aquele. " A norma revela-se como uma opção entre várias possíveis, e os fatos escolhidos para 

seu suporte são somente aqueles havidos como relevantes para a convivência social.   

Assim, os fatos jurídicos podem ser definidos como todo o acontecimento, 

decorrente ou não da vontade humana, ao qual o ordenamento jurídico atribui efeitos. São 

classificados em voluntários, os quais correspondem a uma ação humana, e involuntários, ou 
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naturais, decorrentes da mera intervenção das forças naturais (embora possam ser verificados 

no próprio ser humano, como nos casos de nascimento, morte, parentesco etc.) 

Para Pontes de Miranda (2012 p.148, Tomo I), o fato jurídico pode ser considerado 

o fato ou complexo de fatos sobre os quais incidiu a regra jurídica, que possam, agora ou mais 

tarde, condicionalmente ou não, mostrar eficácia jurídica. Neste sentido, pode-se afirmar que 

os fatos humanos, por vezes, podem ser havidos como fatos jurídicos, como o nascimento, a 

morte, o transcurso do tempo, desde que alguma regra jurídica incida sobre eles, fazendo-se 

jurídicos, ou seja, relevantes para o Direito. Assim, para o citado autor, "[...]sem a incidência 

da regra jurídica, não há ato jurídico". É preciso que a regra jurídica incida sobre o ato humano, 

e não sobre a consequência dele.   

Na definição de Darcy Bessone (1987, p.1), fato jurídico é "[...] todo o 

acontecimento, emanado do homem ou das coisas, que produza consequências de direito". O 

elemento jurídico que distingue o fato jurídico do ato jurídico é a vontade humana, uma vez 

que, nos fatos naturais, não se nota a ação humana, pois se caracterizam por fenômenos externos 

que independem da vontade humana.  

O Código Civil de 2002 é expresso, ao acentuar que o ato jurídico em sentido estrito 

é aquele praticado pelo cidadão por uma atividade volitiva, cujos efeitos, entretanto, não são, 

necessariamente, aqueles pretendidos pela parte, mas sim os decorrentes do ordenamento 

jurídico. São divididos em aqueles que possuem conteúdo negocial, os que não têm conteúdo 

negocial, e cujos efeitos jurídicos ocorrem ex lege, e em negócios jurídicos, possuidores de 

conteúdo negocial e acordo de vontades, permitidos pela autonomia privada, destinados a 

produzir os efeitos pretendidos. 

 Por sua vez, os atos jurídicos em sentido lato dividem-se em atos lícitos e atos 

ilícitos. Nos atos ilícitos, tem curso a ação humana contrária ao direito e ao passo que os atos 

jurídicos lícitos são aqueles postados no limite da licitude. Pontes de Miranda (2012, p.151, 

Tomo I) ensina que os atos jurídicos, em sentido estrito, consistem em declarações ou 

manifestações de vontade reguladas pela lei e que com suporte fático de regras jurídicas lhe 

regulam a eficácia jurídica.  

No que diz respeito aos negócios jurídicos, a situação é diversa: o sujeito, por 

intermédio de um ato volitivo, pratica atos cujos efeitos são aqueles pretendidos por tal sujeito 

e reconhecidos pelo ordenamento jurídico. Diferentemente do que ocorre nos atos jurídicos em 

sentido estrito, nos negócios jurídicos, o sujeito de direito pode, nos contornos impostos pela 

autonomia privada, autorregulamentar interesses e esperar os efeitos decorrentes do negócio 

jurídico, reconhecidos pela ordem jurídica.  



38 
 

Na abordagem de Pontes de Miranda (2012, p. 168, Tomo I), o negócio jurídico é 

o tipo de fato jurídico que o princípio da autonomia da vontade deixou a escolha das pessoas, 

ou seja, ela manifesta ou declara à vontade, daí a lei incide sobre a manifestação ou a declaração 

de vontade, fazendo surgir o negócio jurídico, onde a declaração ou manifestação de vontade 

ingressam no mundo jurídico. 

Com efeito, conforme bem resume Del Nero (2001, pp. 56-57), no que diz respeito 

à orientação da vontade dos negócios jurídicos, duas foram as teorias criadas, tendo a primeira 

delas defendido o argumento de que as partes, ao celebrarem um determinado negócio jurídico, 

pretendem obter os efeitos jurídicos decorrentes da espécie escolhida (teoria da vontade dirigida 

aos efeitos jurídicos). Já os defensores da segunda teoria (teoria da vontade dirigida aos efeitos 

econômicos e práticos) sustentam que "[...]o intento das partes não é suscitar os efeitos jurídicos 

predeterminados na lei, mas obter a satisfação de seus interesses". 

 Ainda sobre negócio jurídico, Junqueira de Azevedo (2002, pp.15-22) leciona que 

o negócio jurídico não deve ser encarado como simples manifestação de vontade destinada a 

produzir efeitos jurídicos, tampouco como preceito jurídico. Há que ser entendido, porém, como 

uma declaração de vontade que, uma vez circunscrita aos limites da autonomia privada e 

reconhecida pela sociedade como geradora de efeitos jurídicos, produzirá tais efeitos. 

 Antes mesmo de se iniciar a abordagem sobre o conceito de qualificação jurídica, 

depois de se haver superficialmente discorrido sobre fato e ato jurídico, será necessária a 

realização de breve explicação sobre outro ponto importante para a compreensão do tema, que 

é o significado da norma jurídica. Para Hans Kelsen (2013, p.46), "[...]no sentido mais geral, 

norma significa que algo deve ser". A norma caracteriza-se então, como o sentido de um ato de 

vontade, devendo este sentido ser diferenciado do dever- ser e do ato efetivo de vontade. 

 No entendimento de Arnaldo Vasconcelos (2016, p. 31), o conceito mais simples 

de norma jurídica é o que afirma ser esta uma norma de Direito, é regra de fim. A norma, que 

é fórmula ou forma do Direito, deve, ademais, ter Direito, sendo este o positivo, que é Direito 

-previsão, realizado na ocorrência do fato normativo. Toda conduta, jurídica ou antijurídica, 

tem significado para o Direito. Mesmo os fatos naturais interferentes nas relações sociais são 

regulados juridicamente. O mundo do Direito encontra-se interligado com a vida social.   

O Direito, como resultado da fusão entre fatos e normas, possui um formato 

particular de expressão, de manifestação no mundo: a norma jurídica. Na lição de Arnaldo 

Vasconcelos (2016, p. 14), a expressão formal do Direito como disciplina de condutas é a norma 

jurídica. Neste sentido, há ou haverá normas para todas as condutas, não podendo existir relação 

humana possível que não possa ser enquadrada no Direito. 
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   Nas palavras do aludido autor (2016, p. 16), o que a norma é, pura e simplesmente, 

é previsão; modelo de conduta diante de fatos relevantes para o convívio social. Quando 

acontece o fato da previsão, seja natural ou humano, nasce o Direito. E só se origina ele desse 

modo; de nenhum outro mais! Considerando, assim, o Direito como fruto da interpretação de 

fatos, valores e normas, sendo esta última a sua expressão, torna-se imprescindível para este 

estudo a delimitação do conceito de qualificação jurídica e os seus efeitos nas relações negociais 

consumeristas.  

A qualificação jurídica de um fato é definida, efetivamente, por Del Nero (2001, p. 

80) como "[...]o resultado de uma certa atividade, lógica e axiológica, em que, mediante a 

comparação entre elementos do fato e traços característicos de diversos modelos jurídicos, 

termina por afirmar-se que o fato corresponde a um determinado modelo". 

 Neste sentido, pode-se garantir que o negócio jurídico é uma espécie de fato 

jurídico, passível de qualificação jurídica. Sendo assim, Del Nero (2001, p.81), em sua obra 

citando Raul Jorge Ventura, evidencia que "[...]qualificar é, sob este ponto de vista, atribuir 

existência jurídica. Assim, somente possui existência jurídica aquilo que pode ser juridicamente 

qualificável".  

  Nesta mesma linha de raciocínio, Miguel Reale (1991, p.198) enfatiza a ideia de 

que o fato jurídico é juridicamente qualificado, um evento ao qual as normas jurídicas já 

atribuíram determinadas consequências, configurando-o e tipificando-o, objetivamente, ou seja, 

fato jurídico é todo e qualquer fato que, na vida social, venha a corresponder ao modelo de 

comportamento ou de organização configurado por uma ou mais normas de Direito.  

 Sendo assim, pode-se assentir que a qualificação jurídica se revela como ato de 

verificar se determinado fato social está de acordo com determinado modelo definido no 

ordenamento jurídico. Com efeito, certo fato somente será jurídico na medida em que haja uma 

norma no ordenamento jurídico adequada àquele fato, chamada de qualificação jurídica. 

 Pressupõe-se que o Direito qualifica juridicamente coisas e pessoas, atribuindo-

lhes qualidades jurídicas, as quais imputa efeitos jurídicos os mais variados. Esta conexão entre 

os comandos e as sanções é que determina a estrutura lógica e virtual das normas jurídicas. É 

considerada incidência o fenômeno especificamente jurídico da subsunção de um fato a uma 

hipótese legal, como consequente e automática comunicação ao fato das virtudes jurídicas 

previstas na norma considerada (ATALIBA,2014, p. 42). 

Com efeito, a regra geral da qualificação jurídica é de que todos os elementos de 

fato devem ser levados em consideração para possibilitar que seja realizada pelos aplicadores 

do Direito a qualificação jurídica do fato à norma de maneira adequada. Del Nero (2001, p. 45) 
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explica que o dilema do aplicador do Direito, ao realizar o ato de qualificação jurídica, é que – 

ou utiliza todos os elementos do negócio jurídico e encontra-se um determinado modelo 

negocial, o qual, entretanto, acabará por se revelar ineficaz; ou, utilizando apenas parte dos 

elementos do negócio jurídico, encontra-se um outro modelo negocial, que conduza à eficácia 

do referido procedimento. 

  Para o autor, a melhor escolha entre duas qualificações jurídicas, do mesmo 

negócio jurídico, é uma qualificação jurídica menos adequada, mas que conduza à eficácia do 

negócio jurídico, que poderia se definir pelo menos em princípio – e denominar-se conversão 

substancial do negócio jurídico. 

Sobre o assunto, Vânia Wongtschowsk, citando Raul Jorge Ventura (1947 apud 

Wongtschowski) (2008, p.107), esclarece que, no ato de qualificação jurídica do negócio, 

podem ser verificadas duas hipóteses: i) prevalece a regra de qualificação e o ato é nulo; ii) é 

afastada a regra que impunha essa qualificação, permitindo-se que o ato se enquadre noutra 

figura jurídica, denominada de conversão.  

A citada autora ainda esclarece que tal escolha deve ser feita como se estivesse o 

aplicador do Direito analisando os elementos do negócio para qualificá-lo juridicamente pela 

primeira vez; ou, ainda, citando as palavras de Pontes de Miranda, "[...]o juiz tem de raciocinar 

como se estivesse antes da incidência e a sua análise do suporte fático se fizesse para saber qual 

a regra jurídica que iria incidir. A conversão é operação de aplicação da lei que incidiu, e não 

operação de escolha entre negócios jurídicos". (WONGTSCHOWSKI, 2008, p. 108).  

Percebe-se, de tal modo, que, a priori há a necessidade de interpretação da relação 

negocial, para só assim adequá-la a algum modelo jurídico-negocial vigente, isto é, proceder a 

sua qualificação jurídica e, então, verificar a presença, ou a ausência, dos requisitos e fatores 

necessários e suficientes à sua essência jurídica.  

Não há dúvidas de que o negócio jurídico, em especial o referente ás relações 

consumeristas, ao qual se dedica este estudo, caracteriza-se por constituir uma espécie de fato 

jurídico, e, portanto, suscetível de qualificação jurídica, em que seria realizada a subsunção de 

um enunciado sobre um fato ocorrido a um modelo jurídico.  

Assim, pode-se qualificar a relação de consumo como toda relação jurídico-

obrigacional que interlaça um consumidor a um fornecedor, tendo como objeto o fornecimento 

de um produto ou da prestação de um serviço. Para determinar qual o regime jurídico a ser 

aplicado ao caso (cível, consumidor dentre outros), será preciso analisar qual é o elemento 

nuclear do vínculo obrigacional: uma obrigação de dar (produto) ou uma obrigação de fazer 

(serviço), pois nem toda relação de consumo será considerada um negócio jurídico, uma vez 
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que a lei expressa sob a mesma denominação relações contratuais (negócios jurídicos) e não-

contratuais, decorrentes de atos e fatos jurídicos. 

 

3.2 TRAÇOS DISTINTIVOS ENTRE HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE 

 

Distingue-se a vulnerabilidade da hipossuficiência, no sentido de que a primeira é 

considerada o fundamento do sistema de consumo, ou seja, nem todo consumidor pode ser 

considerado hipossuficiente, mas todos são vulneráveis, porquanto a presunção de 

vulnerabilidade do consumidor é absoluta, não dependendo da condição econômica, pois ela se 

exprime como um ponto de equilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor. 

A hipossuficiência é assentada sob a óptica do Direito Processual, enquanto a 

vulnerabilidade diz respeito ao Direito material, sendo reconhecida pelo Superior Tribunal de 

Justiça4, o fato de que o ponto de partida do CDC é a afirmação do princípio da vulnerabilidade 

do consumidor, que serve como garantia de igualdade formal-material aos sujeitos envolvidos 

na relação jurídica de consumo. 

Neste contexto, no final de 2010, o Superior Tribunal de Justiça5 firmou o 

entendimento de que a aquisição de máquina de bordar por pessoa física (costureira), que utiliza 

o bem para a subsistência própria e da família, demonstra a sua vulnerabilidade econômica, 

caracterizando-a como consumidora e, assim, anulando a cláusula de eleição de foro, que criava 

dificuldades em permitir o seu acesso ao Poder Judiciário.   

   Malgrado a premissa de que todo consumidor é considerado vulnerável por 

presunção legal, há casos em que será necessária a análise desta vulnerabilidade para saber se 

posta perante uma relação de consumo, empresarial ou outra qualquer. Percebe-se que a 

vulnerabilidade da pessoa física é presumida, entretanto, a da pessoa jurídica deverá ser 

                                                        
4 STJ, REsp 1.324.712, Rel.Min. Luis Felipe Salomão, 4. T., julgado em 24.09.2013, DJ de 13.11.2013. 
5 STJ, REsp. 1.010.834, Rel .Min.Nancy Andrighi, 3. T., julgado em 03.08.2010, DJ de 13.10.10 
  Ementa-PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINADE 

BORDAR. FABRICANTE. ADQUIRENTE. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
NULIDADE DE CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. 
1 A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Resp. 541.867/BA, Rel. Min. Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão o Min.  
Barros Monteiro, DJ de16/05/2005, optou pela concepção subjetiva ou finalista de consumidor. 
2. Deve-se, todavia, abrandar a teoria finalista, admitindo a aplicação das normas do CDC a determinados 
consumidores e profissionais, desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. 
3 Nos autos, o que se verifica é o conflito entre uma empresa fabricante de máquinas e fornecedora de softwares, 
suprimentos, peças e acessórios para a atividade confeccionista e uma pessoa física que adquire uma máquina 
de bordar em prol da sua sobrevivência e de sua família, ficando evidenciada a sua vulnerabilidade econômica. 
4 Nesta hipótese, está justificada a aplicação das regras de proteção ao consumidor, notadamente a nulidade da 
cláusula eletiva de foro. 
5 Negado provimento ao recurso especial. 
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demonstrada em cada caso concreto. É exatamente o critério da vulnerabilidade que servirá de 

distinção entre as teorias maximalista e minimalista. 

É consenso na doutrina pátria o reconhecimento de três tipos de vulnerabilidade: i) 

a técnica ii) a jurídica iii) a fática ou socioeconômica.  Para Claudia Lima Marques6 (2016, 

p.326), a vulnerabilidade não é o fundamento das regras de proteção do sujeito mais fraco, mas 

sim a noção instrumental que dirige a aplicação destas regras reequilibradoras em busca do 

fundamento da igualdade e da justiça equitativa, e aponta, ainda, outro tipo de vulnerabilidade 

denominada informacional, aquela intrínseca ao consumidor. 

Na vulnerabilidade técnica, o consumidor não possui conhecimentos técnicos 

necessários sobre o produto que está adquirindo ou a respeito da prestação dos serviços no 

mercado, razão pela qual pode facilmente incorrer em erro no tocante a característica do bem 

ou sua utilidade, pois não dispõe de condições necessárias para a avaliação correta dos produtos 

e serviços. 

A vulnerabilidade técnica é considerada presumida para os consumidores 

denominados não profissionais, sendo excepcionalmente aplicada em casos de consumidores 

profissionais, somente mediante prova in concreto como no caso dos agricultores que, 

organizados em cooperativas, em entendimento firmado pelo STJ, externam uma 

vulnerabilidade intrínseca em relação a maquinas agrícolas e de nova geração.7 Em casos 

envolvendo os contratos firmados entre os postos revendedores de combustível e distribuidores, 

entretanto, decidiu-se pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na compreensão 

de que os postos de revendedores não são considerados consumidores finais. 

No que diz respeito à vulnerabilidade jurídica ou cientifica, entende-se, quase por 

unanimidade, como a que se caracteriza pela ausência de conhecimentos jurídicos de 

Contabilidade ou de Economia. Para o CDC, este tipo de vulnerabilidade é presumida para o 

consumidor não profissional e para a pessoa física, ao passo que, para os profissionais e pessoas 

jurídicas, entende-se que estes devem ter conhecimentos mínimos para o exercício da profissão 

ou possuem condições de contratar um profissional habilitado para o caso, como um advogado 

ou contador quando necessário. 

                                                        
6 Nota explicativa: Para Claudia Lima Marques (2016, p.325), [...] “a vulnerabilidade é mais que um estado da 
pessoa, um estado inerente de risco ou um sinal de confrontação excessiva de interesses identificado no mercado, 
é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, 
desequilibrando a relação”. Para a autora, ainda existe a vulnerabilidade informacional, que diz respeito ao déficit 
de informação, sendo essencial à dignidade do consumidor. 
7 REsp 142.042/RS, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em.11.11.1997, RDC 30, p124ss. 
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O objetivo do legislador, ao considerar a pessoa jurídica no conceito de consumidor, 

foi o de conferir às empresas a proteção do CDC, quando estas estejam em uma posição de 

desigualdade, de desequilíbrio em relação à parte contrária, pois a mesma pessoa jurídica pode 

se mostrar vulnerável em determinadas relações de consumo e em outras não.8  

Na vulnerabilidade fática ou socioeconômica, uma das partes contratante está em 

posição de monopólio, fático ou jurídico em razão do seu poder econômico ou pela 

essencialidade dos serviços, impondo a sua superioridade ao contratante vulnerável. Para o STJ, 

um caso característico de vulnerabilidade fática é o do mutuário do SFH que, além da 

fragilidade financeira, em razão da ânsia de adquirir a casa própria, submete-se ao império da 

parte financiadora nitidamente considerada mais forte na relação.9  

Por fim, a vulnerabilidade informativa, segundo a abordagem de Claudia Lima 

Marques (2016, p.340), é aquela considerada essencial à dignidade do consumidor, decorrente 

da falta de informação a ele, causando verdadeiro desequilíbrio nas relações de consumo, uma 

vez que unicamente os fornecedores são os verdadeiros detentores da informação.10 

                                                        
8 STJ, RMS 27.512/BA, Rel.  Min. Nancy Andrighi, 3ª T.,julgado em 20.08.2009,  DJ de  23.09.2009. 
9 STJ, REsp 157.841-SP, Rel.Min.José Delgado, julgado em 12.03.1998, DJ de 27.04.1998. 
10 AgRg no AgRg no REsp 1261824/SP, Rel Min. Herman Benjamin, 2 T., J 14.02.2012 Dj de 09.05.2013 

EMENTA-PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OFERTA. ANÚNCIO DE VEÍCULO. VALOR DO 
FRETE. IMPUTAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. ARTS. 6º, 31 E 37 DO CÓDIGO 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA, BOA-FÉ OBJETIVA, 
SOLIDARIEDADE, VULNERABILIDADE E CONCORRÊNCIA LEAL. DEVER DE OSTENSIVIDADE. 
CAVEAT EMPTOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. 1. É autoaplicável o art. 
57 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, não dependendo, consequentemente, de regulamentação. Nada 
impede, no entanto, que, por decreto, a União estabeleça critérios uniformes, de âmbito nacional, para sua 
utilização harmônica em todos os Estados da federação, procedimento que disciplina e limita o poder de polícia, 
de modo a fortalecer a garantia do due process a que faz jus o autuado. 2. Não se pode, prima facie, impugnar 
de ilegalidade portaria do Procon estadual que, na linha dos parâmetros gerais fixados no CDC e no decreto 
federal, classifica as condutas censuráveis administrativamente e explicita fatores para imposição de sanções, 
visando a ampliar a previsibilidade da conduta estatal. Tais normas reforçam a segurança jurídica ao estatuírem 
padrões claros para o exercício do poder de polícia, exigência dos princípios da impessoalidade e da 
publicidade. Ao fazê-lo, encurtam, na medida do possível e do razoável, a discricionariedade administrativa e 
o componente subjetivo, errático com frequência, da atividade punitiva da autoridade. 3. Um dos direitos 
básicos do consumidor, talvez o mais elementar de todos, e daí a sua expressa previsão no art. 5o, XIV, da 
Constituição de 1988, é "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 
especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço" (art. 6º, III, do CDC). Nele 
se encontra, sem exagero, um dos baluartes do microssistema e da própria sociedade pós-moderna, ambiente 
no qual também se insere a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva (CDC, arts. 6º, IV, e 37). 4. 
Derivação próxima ou direta dos princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva, e, remota dos 
princípios da solidariedade e da vulnerabilidade do consumidor, bem como do princípio da concorrência leal, 
o dever de informação adequada incide nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, e vincula tanto o 
fornecedor privado como o fornecedor público. 5. Por expressa disposição legal, só respeitam o princípio da 
transparência e da boa-fé objetiva, em sua plenitude, as informações que sejam "corretas, claras, precisas, 
ostensivas" e que indiquem, nessas mesmas condições, as "características, qualidades, quantidade, composição, 
preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados" do produto ou serviço, objeto da relação 
jurídica de consumo (art. 31 do CDC, grifo acrescentado). 6. Exigidas literalmente pelo art. 31 do CDC, 
informações sobre preço, condições de pagamento e crédito são das mais relevantes e decisivas na opção de 
compra do consumidor e, por óbvio, afetam diretamente a integridade e a retidão da relação jurídica de 
consumo. Logo, em tese, o tipo de fonte e localização de restrições, condicionantes e exceções a esses dados 
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No entendimento da autora, a informação/omissão leva à imputação de 

responsabilidades.11 A informação é a divisão de riscos, citando-se como exemplo, no art. 220 

da CF /1988, a regulação da publicidade do tabaco e medicamentos, bem como do 

reconhecimento do consumidor ao direito de informação sobre os alimentos de natureza 

transgênica ou geneticamente modificada, para que possa preservar o seu direito de escolha 

(art.6º do CDC), e mais recentemente, por meio do PLS 281/2012, que trata do comércio 

eletrônico, para incluir uma nova seção sobre o comercio eletrônico no CDC, fundamentada no 

direito à informação do consumidor no mercado brasileiro. 

Conforme o estabelecido no art.4º I, do CDC, o consumidor é reconhecido como 

um ser vulnerável em relação ao mercado de consumo. Neste sentido, parte-se da premissa de 

que todos os consumidores são vulneráveis, no entanto, há categorias de consumidores que 

podem ser considerados ainda mais vulneráveis, ou seja, aqueles considerados 

hipervulneráveis, como os que detêm poucos conhecimentos (não alfabetizados ou 

semialfabetizados), ou com idade pequena ou idosos, ou aqueles com a saúde fragilizada ou 

com necessidades especiais. 

                                                        
devem observar o mesmo tamanho e padrão de letra, inserção espacial e destaque, sob pena de violação do 
dever de ostensividade. 7. Rodapé ou lateral de página não são locais adequados para alertar o consumidor, e, 
tais quais letras diminutas, são incompatíveis com os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, tanto 
mais se a advertência disser respeito à informação central na peça publicitária e a que se deu realce no corpo 
principal do anúncio, expediente astucioso que caracterizará publicidade enganosa por omissão, nos termos do 
art. 37, §§ 1º e 3º, do CDC, por subtração sagaz, mas nem por isso menos danosa e condenável, de dado 
essencial do produto ou serviço. 8. Pretender que o consumidor se transforme em leitor malabarista (apto a ler, 
como se fosse natural e usual, a margem ou borda vertical de página) e ouvinte ou telespectador superdotado 
(capaz de apreender e entender, nas transmissões de rádio ou televisão, em fração de segundos, advertências 
ininteligíveis e em passo desembestado, ou, ainda, amontoado de letrinhas ao pé de página de publicação ou 
quadro televisivo) afronta não só o texto inequívoco e o espírito do CDC, como agride o próprio senso comum, 
sem falar que converte o dever de informar em dever de informar-se, ressuscitando, ilegitimamente e contra 
legem, a arcaica e renegada máxima do caveat emptor (= o consumidor que se cuide). 9. A configuração da 
publicidade enganosa, para fins civis, não exige a intenção (dolo) de iludir, disfarçar ou tapear, nem mesmo 
culpa, pois se está em terreno no qual imperam juízos alicerçados no princípio da boa-fé objetiva. 10. Na 
hipótese particular dos autos, contudo, a jurisprudência do STJ, considerando as peculiaridades do caso 
concreto sob análise, é no sentido de que o anúncio publicitário consignou, minimamente, que o valor do frete 
não estava incluído no preço ofertado, daí por que inexiste o ilícito administrativo de publicidade enganosa ou 
abusiva. Desnecessário prevenir que tal conclusão soluciona o litígio apenas e tão somente no âmbito do Direito 
Administrativo Sancionador, isto é, de punição administrativa imposta na raiz do poder de polícia, sem que se 
possa, por conseguinte, fazer repercuti-la ou aproveitá-la em eventuais processos reparatórios civis, nos quais 
a análise da matéria ocorre à luz de outros regimes e princípios. 11. Agravo Regimental não provido. 

11 Consumidor. Recurso especial. Publicidade. Oferta. Princípio da vinculação. Obrigação do fornecedor. - O CDC 
dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação 
a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida 
pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como 
integra o contrato que vier a ser celebrado. - Constatado pelo eg. Tribunal a quo que o fornecedor, através de 
publicidade amplamente divulgada, garantiu a entrega de veículo objeto de contrato de compra e venda firmado 
entre o consumidor e uma de suas concessionárias, submete-se ao Cumprimento da obrigação nos exatos 
termos da oferta apresentada. –Diante da declaração e falência da concessionaria, a responsabilidade pela 
informação ou publicidade divulgada recai integralmente sobre a empresa fornecedora, (STJ, REsp 
363939/MG, Rel. Min. Fatima Nancy Andrighi, 2. T., julgado em 04.06.2002-RDC 43/349) 
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O STJ,  em suas decisões mais recentes, firmou o entendimento no sentido de 

reconhecer a existência dos quatro tipos de vulnerabilidade intrínsecas ao consumidor, 

manifestando, ainda, a possibilidade de, em situações concretas, surgirem outros tipos de 

vulnerabilidade, além das tradicionalmente conhecidas, como, no caso de uma relação 

interempresarial, a relação de dependência de uma das partes em face da outra pode caracterizar 

um tipo de vulnerabilidade que legitimaria a aplicação da Lei 8.078/1990.12 

É valido assegurar a ideia de que a vulnerabilidade representa um traço universal 

de todos os consumidores de maneira geral, sem distinção de posição social, idade etc. Pode ser 

considerada um estado do sujeito mais fraco, que necessita de proteção, pois a relação de 

consumo está desequilibrada, ao contrário da hipossuficiência, que é considerada marca 

pessoal, sendo limitada a determinadas pessoas desfavorecidas. 

Ao comentar o anteprojeto do CDC, Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin 

(2004, p. 371), assegura que "A vulnerabilidade do consumidor justifica a existência do 

Código." A hipossuficiência, por seu turno, legitima alguns tratamentos diferenciados no 

interior do próprio Código, como, por exemplo, a inversão do ônus da prova (art.6º VIII).13 

Nesta direção, Cecilia Matos (1993, pp.195-196) assim se posiciona: 

A hipossuficiência, característica integrante da vulnerabilidade, demonstra uma 
diminuição de capacidade do consumidor, não apenas no aspecto econômico, mas no 
social, de informações, de educação, de participação, de associação, entre outros. (...) 
Pretendeu o Código de Defesa do Consumidor tutelar tanto aquele que apresente 
alegações verossímeis como aqueles outros que, apesar de não verossímeis suas 
alegações, sejam hipossuficientes e vulneráveis, segundo assim entenda o julgador 
com base em suas regras de experiência.  

 

Etimologicamente, a palavra hipossuficiência significa ausência ou carência. É 

formada pelo prefixo hipo, do grego "hipó", designativo de escassez ou inferioridade, e do 

vocábulo "suficiente", que indica não apenas aquilo que satisfaz ou que basta, mas, também, 

aquilo ou aquele que tem capacidade para realizar (algo); hábil, apto, capaz.14Segundo o Novo 

Dicionário Aurélio, hipossuficiente é a " [...] pessoa economicamente fraca, que não é 

autossuficiente." Para o Dicionário Houaiss "[...]diz-se de, ou pessoa de parcos recursos 

econômicos, que não é autossuficiente".  

 E comum entender a expressão hipossuficiente como uma pessoa que se encontra 

em situação de fraca condição econômica, ou seja, com poucos recursos financeiros, no entanto, 

                                                        
12  REsp.1.195-642/RJ,Rel. Min. Nancy Andrighi,3.T., julgado em.13.11.2012 DJ de 21.11.2012. 
13  "Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (…) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação 
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". 

14  De acordo com o Dicionário eletrônico Houaiss de língua portuguesa. 
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na concepção do art. 6º, VIII, do CDC, hipossuficiente é, de maneira geral, o consumidor pessoa 

física ou jurídica que se encontra, concretamente, em posição mais frágil em relação ao 

fornecedor, ou seja, a hipossuficiência se relaciona com a questão da capacidade econômica da 

pessoa física ou jurídica. 

O conceito de hipossuficiência nos dias atuais é mais abrangente, compreendendo 

não só aquelas pessoas em situação de insuficiência ou fraqueza econômica, mas também no 

caso dos consumidores de fragilidade ou desvantagem em geral perante o fornecedor, que por 

motivos de ordem econômica, social, dentre outras, possuem dificuldades de comprovar a 

veracidade de suas alegações, ou seja, o hipossuficiente é o consumidor que perante dado 

fornecedor está em posição de desvantagem no que se refere à demonstração do alegado direito. 

Assim, a hipossuficiência do consumidor pode decorrer do seu desconhecimento 

técnico sobre características dos produtos e /ou serviços adquiridos, ou, ainda, da enorme 

dificuldade de produzir prova relacionada com as fases da cadeia produtiva. O monopólio da 

informação por parte do fornecedor justifica a inversão do ônus da prova, em razão da 

desigualdade existente quanto à detenção dos conhecimentos técnicos inerentes à atividade 

deste.  

No que diz respeito a hipossuficiência, Kazuo Watanabe (2004, p.794), 

modificando o seu entendimento sobre o assunto, reconhece não ser de todo aceitável vincular 

a hipossuficiência à carência econômica e sim ao desequilíbrio da relação entre consumidor e 

fornecedor, em detrimento do primeiro. Explica, como exemplo, no conflito de interesses, 

envolvendo consumidor e montadora de veículos, sobre o vício de fabricação de veículo de que 

só a demonstração do defeito no motor do veículo poderá não ser bastante para o convencimento 

de que é de fabricação o vício do produto. 

Conquanto seja o consumidor pessoa de boas condições econômicas e de bom nível 

intelectual, mesmo assim talvez lhe seja impossível produzir tal prova, porque somente o 

fornecedor tem pleno conhecimento do projeto, da técnica e do processo utilizado na fabricação 

do veículo, devendo por este motivo ser atribuído a ele o ônus da prova. Por este motivo, só 

seria possível auferir a hipossuficiência dentro de uma relação de consumo, no caso em 

concreto, no qual estivesse caracterizada uma situação de extremo desequilíbrio, em desfavor 

do consumidor, de quem não seria razoável exigir, pelo grau de dificuldade, a comprovação da 

veracidade do fato constitutivo de seu direito. 

Dessa lógica decorre que a hipossuficiência só poderá ser analisada no caso em 

concreto, ou seja, inserida numa demanda em que se discuta alguma relação de consumo, 

pressuposto básico, uma vez que nem todo consumidor é hipossuficiente, mas o hipossuficiente 
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tem quer ser antes um consumidor. Interessante é observar que o legislador não fez previsão 

legal da hipossuficiência, que visa a garantir, sobretudo, a igualdade entre as partes na relação 

jurídica, em outras relações processuais ou materiais, exceto na relação de consumo. 

O objetivo do reconhecimento da condição de hipossuficiente da parte consumidora 

é no sentido de estabelecer um equilíbrio entre as partes, promover a igualdade jurídico-

processual na defesa dos interesses do consumidor que se encontra em posição inferior em face 

ao fornecedor, pois é o fornecedor, repita-se, que detém o controle da produção ou da prestação 

do serviço, com toda a informação sobre as características intrínsecas e extrínsecas do produto 

ou do serviço.  Assim, o reconhecimento da hipossuficiência apenas recoloca as partes em 

posição de igualdade, ou seja, no mesmo nível processual, não significando nenhuma vantagem 

para o consumidor, apenas evitando que sejam as partes tratadas desigualmente. 

A hipossuficiência de informação conduz, quase sempre, ao reconhecimento da 

condição de carente do consumidor, que não possui condições de compreender ou, dependendo 

do cada caso, possui pouca instrução para alcançar de maneira adequada as informações sobre 

o produto ou serviço sendo merecedor de uma maior proteção processual, porquanto o dano 

causado pelo produto ou pelo serviço, quando levado a Juízo, se encontra, na maioria das vezes, 

intrinsecamente ligado às condições do consumidor na apreensão e entendimento das 

informações recebidas pelo fornecedor, numa sociedade de massa com ânsia de consumo. 

Destaque-se o fato de que, com relação à hipossuficiência, na Constituição Federal, 

o inc. LXXIV do art. 5º, dispõe: "[...]o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos". A Carta Magna optou por um conceito mais 

amplo de hipossuficiência, não restringindo a assistência jurídica somente ao hipossuficiente 

econômico, ou seja, às questões financeiras, como as legislações anteriores.  

Percebe-se então, que a previsão de critério fixo é adequada apenas para a presunção 

da hipossuficiência econômica, não sendo possível a criação de critério absoluto que possa vir 

a afastar a possibilidade de configuração da necessidade. A assistência jurídica integral e 

gratuita poderá e deverá também ser prestada a titulares de outras insuficiências. 

No entendimento de Ada Pellegrini Grinover (1990, p. 246), deve-se rever o antigo 

conceito de assistência judiciária aos necessitados, porque, de um lado, a assistência judiciária 

não significa apenas assistência processual, e de outra parte, necessitados não são apenas os 

economicamente pobres, mas todos aqueles que precisam de tutela jurídica. 

Neste mesmo sentido, Marinoni (1993 pp. 49-50) entende que as dificuldades da 

sociedade de massa e as incessantes transformações sociais ocorridas temporalmente, refletem 

na necessidade de a assistência jurídica deixar de ser enfocada apenas sob a óptica das pessoas 
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que detêm poucos recursos financeiros e passar, então, a ser visualizada na perspectiva do 

cidadão envolvido na complexidade e, às vezes, nos conflitos da sociedade urbana onde vive. 

A Defensoria Pública é órgão essencial à Justiça e atua mesmo em favor de quem 

não é hipossuficiente econômico, uma vez que a aludida instituição possui funções típicas, 

aquelas que pressupõem a hipossuficiência econômica e as consideradas atípicas em que o 

necessitado não é o econômico, mas sim o jurídico, como nos casos do curador especial e no 

processo penal.  

Assim, conforme estabelece o art. 1º da LC n. 80/94, alterado pela LC n. 132, de 7 

de outubro de 2009, a Instituição não tem suas atribuições vinculadas somente ao requisito da 

hipossuficiência meramente econômica, mas sim a todas aquelas hipossuficiências que possam, 

de algum modo, ser consideradas uma ameaça aos direitos dos cidadãos. Foi com esta 

preocupação que surgiu a necessidade da criação do Núcleo de Defesa do Consumidor, em sua 

estrutura organizacional, para que desse amparo a todas aquelas pessoas consideradas, não só, 

hipossuficientes, mas, também, vulneráveis e fragilizados em uma sociedade tão desigual. 

 

3.3 A ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE 

 

A Defensoria Pública, como instituição estatal de matriz constitucional, apenas 

surgiu com a Constituição da República de 1988, sendo que as Constituições de 1934, 1946 e 

1967 trataram da assistência judiciária gratuita sem, contudo, estabelecer, constitucionalmente, 

o órgão responsável por este atendimento. Somente na Constituição de 1934, em seu art.113, 

ao se referir ao direito de acesso gratuito à Justiça, estabeleceu que "órgãos especiais" fossem 

criados para prestar a assistência judiciária. 

O Estado de São Paulo foi o pioneiro na criação do serviço governamental de 

Assistência Judiciária do Brasil, seguido pelos Estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. 

No Estado do Rio de Janeiro, entretanto, a Lei Estadual n° 2.188, de 21 de julho de 1954, 

instituiu, no âmbito da Procuradoria Geral de Justiça, os seis primeiros cargos de "defensor 

público" de provimento efetivo, lançando a semente para o que veio a ser mais tarde a 

Defensoria Pública. 

A Lei n° 5.111, de 8 de dezembro de 1962, denominada Lei Orgânica do Ministério 

Público e da Assistência Judiciária, criou o Quadro do Ministério Público que, à época, era 

constituído de duas letras: "A" e "B". A letra "A" correspondia ao Ministério Público, em 

sentido estrito, e a letra "B" era referente à assistência judiciária. A denominação "defensor 
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público", por sua vez, era dada aos cargos iniciais da carreira do Ministério Público do Rio de 

Janeiro.  

 Por conseguinte, nos anos de 1970, como resultado da experiência pioneira e 

exitosa do Estado do Rio de Janeiro, surgiu a necessidade de criar a instituição Defensoria 

Pública, tendo sido promulgada, em 12 de maio de 1977, a Lei Complementar Estadual nº 6, 

que ficou conhecida como Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Com a Emenda Constitucional nº 26, de 1985, foi convocada a Assembleia 

Nacional Constituinte, a qual, por meio da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério 

Público, que fazia parte da Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo, tratou 

do tema da assistência judiciária. Dentre muitos posicionamentos, prevaleceu o entendimento 

pela introdução da Defensoria Pública na Constituição, pela primeira vez e de modo expresso, 

como instituição essencial à função jurisdicional do Estado (art. 134 do Capítulo IV da 

Constituição da República), incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, 

dos necessitados, consoante o art. 5º, LXXIV, da Constituição da República Federativa do 

Brasil. 

A despeito da previsão constitucional no art. 134 da Carta Magna de 1988, a maioria 

dos Estados brasileiros, infelizmente, optou por se omitir de estruturar a Defensoria Pública, de 

modo a garantir que o direito fundamental de acesso à justiça fosse, efetivamente, assegurado 

a todas as pessoas necessitadas. Assim, para dar efetividade ao comando constitucional, era 

necessário fortalecer a Defensoria Pública. Foi quando na “Reforma do Judiciário”, 

implementada pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004,15 ficou 

                                                        
15  Nota explicativa: Para o STF sobre a Emenda Constitucional de nº 45: "Ninguém tem dúvida de que a EC nº 
45/2004 conferiu essa relevantíssima garantia institucional às Defensorias Públicas Estaduais, não por excesso 
nem acaso, senão para que, a salvo de ingerências ou injunções político-administrativas do Poder Executivo ou 
doutras esferas, possam exercer, em plenitude, o nobre ofício de assistência jurídica gratuita aos que não dispõem 
de meios econômicos para a contratação de advogado, tornando-os com isso, em especial, sujeitos ativos do direito 
fundamental de acesso à Justiça.  
Escusaria dizer que o conceito de autonomia equivale à ideia de autoadministração, a qual implica poder de 
escolha, guiado pelo interesse público, entre as alternativas juridicamente reconhecidas a certo órgão. Numa 
síntese, é autônomo o órgão que se rege e atua mediante decisões próprias, nos limites de suas competências legais, 
sem imposições nem restrições de ordem heterônoma. 
Daí se tira, sem grande esforço, que a autonomia outorgada no art. 134, § 2°, da Constituição da República, como 
meio ou instrumento necessário para o correto e frutuoso desempenho das atribuições institucionais, pressupõe, 
no âmbito destas, correspondente liberdade de atuação funcional e administrativa, cuja limitação ou 
desnaturamento por norma subalterna tipifica situação de clara inconstitucionalidade." (ADI 4163, Relator 
Ministro CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/02/2012). 
" É evidente que o caráter neófito das defensorias públicas traz dificuldades, pois o que é novo sempre enfrenta 
resistência; a simples existência dessas ações diretas de inconstitucionalidade já o demonstra. São instituições 
obrigadas a lutar por espaço, muitas vezes a duras penas; e nem poderia ser diferente, porque são muitas as 
demandas sociais submetidas ao Estado brasileiro por um povo carente de quase tudo. Mas a ‘juventude’ apresenta 
também, por outro lado, uma grande vantagem, e é sobre ela que eu pretendo me concentrar, já concluindo o meu 
voto. Refiro-me à hipótese de que, com o devido apoio, as defensorias podem surgir no cenário nacional como um 
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estabelecida autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, fixando-lhe, 

ainda, a prerrogativa de iniciativa de sua proposta orçamentária, conforme a redação dada 

ao § 2º, inserido no artigo 134 da Constituição Federal. 

  Com efeito, na data de 04 de junho de 2014, foi promulgada a Emenda 

Constitucional nº 80, conhecida como PEC da "Defensoria para Todos",16 que trouxe nova 

redação para o caput do artigo 134 da Carta Magna e nele incluiu o § 4º, determinando que 

sejam aplicadas à Defensoria Pública, no que couber, as regras da Magistratura, inclusive a 

inciativa de proposta de lei sobre questões específicas que afetem a organização e autonomia 

da Instituição (art. 93 e no inciso II do art. 96 da CRFB). 

Com o objetivo de reforçar a autonomia da Defensoria Pública e a independência 

funcional de seus membros, restaram ampliadas as atribuições para inserir no campo de sua 

atuação a atividade extrajudicial, a defesa dos direitos coletivos e a promoção dos direitos 

humanos. Em razão de todas estas mudanças na sociedade e, consequentemente, com o avanço 

das demandas relacionadas ao consumo, surgiu a necessidade da criação dos núcleos 

especializados de defesa do consumidor, que foram criados com o principal objetivo de prestar 

assistência jurídica aos cidadãos hipossuficientes nas relações de consumo, tanto na seara 

individual como coletiva. 

                                                        
grande catalisador desta nova postura que emerge, relativamente à tendência de viabilizar esforços para a resolução 
de conflitos de forma mais prática e efetiva, seja porque a instituição da Defensoria está ainda a procurar o seu 
próprio horizonte, o que facilita a tomada de caminhos inovadores, seja por se colocar de forma muito próxima à 
população carente e contar com uma imagem institucional altamente positiva. 
Na verdade, é o Judiciário brasileiro, como um todo, que tem entrado - e que precisa entrar - nessa nova fase. O 
fortalecimento das defensorias, neste momento, pode trazer o impulso definitivo para a consolidação desse 
processo, com a oxigenação das posições jurídicas tradicionais, a partir da atuação eficaz de uma instituição 
moldada desde as suas bases pelas necessidades do nosso tempo." (ADI 4163, Voto da Ministra Rosa Weber). 
16 Nota explicativa para o Supremo Tribunal Federal sobre a Emenda Constitucional nº 80: "Essa emenda ficou 

conhecida no mundo jurídico como “PEC Defensoria Para Todos”, “PEC das Comarcas” ou “PEC das Defensorias 
Públicas”, pois obriga os entes federativos brasileiros, no prazo de 8 anos, a disponibilizar defensores públicos 
para a população em todas as unidades jurisdicionais, observada a proporcionalidade da efetiva demanda pelo 
serviço da Defensoria Pública com a respectiva população. 
(...) De fato, essa emenda apresenta outros instrumentos que objetivam o fortalecimento da independência e da 
autonomia funcional da Defensoria Pública, dentre eles a constitucionalização dos princípios institucionais da 
unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, ampliando o conceito e a missão da Instituição. 
Foi a EC 80 que trouxe a garantia de iniciativa de lei à Defensoria Pública, além do paralelismo natural entre 
os Tribunais de Justiça (TJs) e as DPEs, e, no que couber, a aplicação de preceitos do Estatuto da Magistratura 
de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, como: exigência de três anos de atividade jurídica para os 
concursos públicos de ingresso à carreira, mudança nos critérios de promoção por merecimento e antiguidade, 
previsão de cursos de preparação, aperfeiçoamento e promoção dos Defensores Públicos, subsídios 
remuneratórios, além do incentivo à criação do Conselho Nacional da Defensoria Pública (CNDP)".(ADI 5218, 
Relator Ricardo Lewandowski, julgado em 15/02/2016) 
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No Estado do Ceará, por exemplo, por via da Resolução 22/2008,17 que identifica 

e organiza os órgãos de atuação da Defensoria Geral do Estado, alterada pela Resolução 

45/2010, foi instituída a 1ª Defensoria do Núcleo de Defesa do Consumidor. O Núcleo de 

Defesa do Consumidor da DPGECE (NUDECON) presta assistência jurídica a pessoas em 

condição de vulnerabilidade e hipossuficiência com cerca de mais de dois mil atendimentos por 

ano, considerando orientação jurídica, audiências extrajudiciais e ajuizamento de ações de 

consumo.18 

No Estado de São Paulo instituiu-se pela Lei Complementar nº 988/2006, o Núcleo 

do Consumidor e Meio Ambiente,19 atualmente denominado apenas Núcleo Especializado de 

Defesa do Consumidor (NEDC) que atende uma grande parcela da população, especialmente 

com relação ao consumidor endividado, reflexo da crise econômica e da concessão de crédito 

fácil, que, dentre outros fatores, deixam as pessoas na inadimplência, necessitados da 

intermediação da Defensoria Pública. 

 O Núcleo de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro (NUDECON) foi o único 

inaugurado, antes mesmo da edição do Código de Defesa do Consumidor, pela Lei 

Complementar nº 6/1977 e Resolução DPGE nº 40 de 29 de agosto de 1989, alterado pela 

Resolução nº 204, de 22 de janeiro de 2002, com modificação e restruturação de sua 

organização administrativa, mediante a Deliberação CS/DPGE nº 78 de 2011 e que atua 

prioritariamente na orientação e propositura de medidas judiciais e extrajudiciais necessárias 

para assegurar o direito individual, individual homogêneo, difuso e coletivo. 

Promove o atendimento individual, com um departamento de conciliação 

permanente, tutela coletiva, comissão de prevenção e tratamento do superendividamento e 

aperfeiçoamento dos defensores públicos com atuação em matéria consumerista mediante a 

assessoria ao consumidor, com a criação de um e-mail institucional para estes fins, qual seja, 

(assessoriaconsumidordpgerj@gmail.com) e participação em projetos de políticas públicas e de 

educação em direitos junto à sociedade civil. São realizadas no NUDECON sessões 

conciliatórias extrajudiciais, que tanto podem acontecer de modo presencial quanto por contato 

                                                        
17  RESOLUÇÃO N° 045/ 2010. Altera o anexo 01 da Resolução nº 22/2008, publicada no DOE, de 20 de abril de 
2009. 
18 Anexos DPGE/CE. 
19  LEI COMPLEMENTAR Nº 988, DE 09 DE JANEIRO DE 2006 Organiza a Defensoria Pública do Estado que 
institui o regime jurídico da carreira de Defensor Público do Estado. Artigo 52 - A Defensoria Pública do Estado 
contará com Núcleos Especializados, de natureza permanente, que atuarão prestando suporte e auxílio no 
desempenho da atividade funcional dos membros da instituição. Parágrafo único - Os Núcleos Especializados 
serão organizados de acordo com os seguintes temas, ou natureza da atuação, dentre outros: 4 - consumidor e meio 
ambiente. 
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telefônico ou via internet com as empresas parceiras, objetivando reduzir as proposituras de 

ações com a intervenção da Defensoria Pública de maneira positiva na relação entre assistido e 

fornecedores.20 

No âmbito do Distrito Federal, o artigo 10, caput, do Ato das Disposições 

Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulgada no dia 08 de junho de 1993, 

determinou que o Distrito Federal prestasse o serviço de assistência jurídica, por intermédio do 

CEAJUR-DF, "[...]enquanto não editada a lei complementar federal que dispusesse sobre a 

Defensoria Pública do Distrito Federal". Em 19 de dezembro de 2001, o Decreto Distrital n.º 

22.490 reestruturou o CEAJUR-DF (criado pelos Decretos 10.059/1987 e 10.061/1987), 

conferindo-lhe certa autonomia, com a possibilidade de escolha do defensor público-geral e 

nomeação dos defensores públicos. Sobreveio a Lei Complementar 828/2010, que 

regulamentou a prestação de assistência jurídica no Distrito Federal, com atribuições 

específicas da atuação do órgão e de seus membros, bem como a definição de atuação do 

CEAJUR, enquanto não fosse criada a DPDF pela União. 

Por último, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 69/2012, alterou-se a 

competência para organizar e criar a Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo possível o 

aproveitamento dos procuradores de Assistência Judiciária do DF que exercessem as mesmas 

funções dos defensores públicos e tivessem sido aprovados em concurso de provas e títulos. 

Aplicam-se à Defensoria Pública do DF os mesmos princípios das defensorias públicas 

estaduais. A EC 69/2012 previu que a competência para dispor sobre a Defensoria Pública do 

Distrito Federal é do próprio Distrito Federal, e manteve-se a competência da União para dispor 

sobre Defensoria Pública da União. 

A Resolução nº 168, de 20 de outubro de 2017 alterou21 a estrutura dos núcleos de 

atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme o seu anexo único, estabelecendo 

                                                        
20 Fonte Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro NUDECON-Núcleo de Defesa do Consumidor Rua São 
José nº 35, 13º andar, Centro, RJ –Nudecon@dpge.rj.gov.br 
21 RESOLUÇÃO Nº 168, DE 20 DE OUTUBRO DE 2017. Altera a Resolução nº 166 do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Distrito Federal, de 06 de outubro de 2017. O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13, inciso XXXII, da Lei 
Complementar nº 828, de 26 de julho de 2010, RESOLVE: Art. 1º. Ficam alteradas, dentro da estrutura 
organizacional dos Núcleos de Atuação Defensoria Pública do Distrito Federal, as Defensorias de lotação dos 
Defensores Públicos do DF, criadas pela Resolução nº 30, de 14 de novembro de 2006, e alteradas pelas Resoluções 
nº 35, 40, 44, 46, 59, 65, 68, 74, 76, 77, 82, 87, 91, 97, 99, 126, 130, 132, 134, 137, 138, 139, 142, 145, 147, 
149,151, 157, 165 e 166, respectivamente, de 27 de dezembro de 2006, de 15 de março de 2005, de 05 de junho 
de 2007, de 08 de agosto de 2007, de 12 de novembro de 2008, de 16 de abril de 2009, de 17 de junho de 2009, de 
13 de novembro de 2009, de 10 de dezembro de 2009, de 05 de fevereiro de 2010, de 05 de abril de 2010, de 30 
de agosto de 2010, de 05 de novembro de 2010, de 25 de março de 2011, de 31 de janeiro de 2014, de 31 de 
outubro de 2014, de 28 de novembro de 2014, de 06 de fevereiro de 2015, de 13 de março de 2015, de 17 de abril 
de 2015, de 12 de junho de 2015, de 31 de agosto de 2015, de 28 de abril de 2016, 25 de maio de 2016, 16 de 
junho de 2016, 30 de agosto de 2016, 09 de dezembro de 2016, 25 de agosto de 2017 e 06 de outubro de 2017, na 
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quatro defensorias de defesa do consumidor. No ano de 2016, de janeiro a novembro, o Núcleo 

realizou 8.060 atendimentos. Já em 2015, foram 6.404, representando um aumento de 25,85%, 

ou seja, 1.656 casos a mais, e este número só vem crescendo a cada ano em razão das 

dificuldades financeiras do País, desemprego e falta de educação financeira.22 

No Estado do Rio Grande do Norte, a Lei Complementar Estadual de nº 251/2003 

e a Resolução nº 83, do CSDP/RN, de 16 de maio de 2014,23 regulamentaram, no âmbito da 

Defensoria Pública do Estado, o Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor e de Tutelas 

Coletivas – NUDECON, criado pela Resolução de n. 68/2014 do CSDPE/RN, com sede em 

Natal e ainda alterado pela Resolução n° 128/2016, de 15 de abril de 2016.  O Núcleo atua na 

defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos 

direitos do consumidor, assim como na promoção da ação civil pública. 

 A Lei Complementar nº 111, de 17 de outubro de 2005, alterada pela LC nº 170/13, 

organiza a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e estabelece a competência e 

estrutura dos seus órgãos. A Resolução DPGE Nº 105/2015, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2015, 

instituiu e regulamentou em âmbito estadual o Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos 

Direitos do Consumidor e demais matérias cíveis residuais (NUCCON) da Defensoria Pública 

de Mato Grosso do Sul. Possui uma característica interessante em razão de funcionar nas 

                                                        
forma do anexo único desta Resolução. Ar. 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Art. 3º. Esta Resolução 
entra em vigor na data de sua publicação.  
22  http://www.defensoria.df.gov.br/numero-de-atendimentos-no-nucleo-de-defesa-do-consumidor-sobe-2585-
entre-2015-e-2016/ 
23  Resolução nº 83/2014 estabelece no Art. 3º. São atribuições do NUDECON, no âmbito das tutelas coletivas: 
I. Convidar os integrantes dos demais órgãos de atuação e de execução para avaliar as atividades realizadas e  
obter mais informações casuísticas acerca da situação de cada Defensor Público em sua respectiva localidade  
de atuação; 
II. Buscar a integração dos Defensores Públicos e eventuais técnicos em cada área, visando a harmonização  
dos entendimentos e a promoção de ações coletivas de forma equânime em todo o Estado, respeitando  
sempre a independência funcional de cada membro; 
III. Viabilizar o fomento, a orientação e a disponibilização de informações e peças processuais via e -mail e  
outros meios de comunicação; 
IV. Orientar e auxiliar aos Defensores Públicos em possíveis divergências com outros legitimados para a  
propositura de ações coletivas, principalmente buscando a pacificação; 
V. Postular quaisquer espécies de ações coletivas de competência da Capital onde se identifica o dano  
regional; 
VI. Instaurar o PROPAC, nos casos de atuação do Núcleo, na forma da Resolução de n. 049/2013; 
VII.Realizar as diligências que entender necessárias, promover Audiências Públicas, celebrar Compromissos  
de Ajustamento de Conduta e ajuizar Ações Coletivas, visando a proteção de direitos transidivinduais da  
população hipossuficiente; 
VIII. Instaurar, por solicitação do Defensor Público natural, observada sua independência funcional,  
Procedimento Preparatório para Ações Coletivas de Apoio à Comarca do Interior – PROPAC-APOIO,  
materializando a instrução do referido procedimento com auxílio técnico, expedição de ofícios, busca de  
material referente ao tema suscitado, confecção de peças, encaminhamento de modelos, entre outros atos; 
IX. Viabilizar junto ao Gabinete do Defensor Público Geral do Estado, no sítio institucional e em área restrita  
aos Defensores Públicos, banco de dados contendo modelos de ações, manifestações e recursos em ações  
coletivas. 
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dependências do prédio do PROCON Estadual, sendo o atendimento para a defesa do 

Consumidor realizado junto ao complexo do consumidor (Juizado e PROCON). 

   Destaque-se o fato de que, em 2012, foi implantada a Defensoria Pública do 

Estado de Santa Catarina com a aprovação da Emenda Constitucional estadual nº 62/2012, que 

adequou o art. 104 da Constituição do Estado de Santa Catarina ao art. 134 da Constituição da 

República, e da aprovação da Lei Complementar Estadual n.º 575, de 02 de agosto de 2012, 

dispondo sobre a sua organização e funcionamento no Estado. Com sede em Florianópolis, 

atualmente, possui 24 núcleos em todo o Estado, os quais atuam nas áreas da Família, Cível, 

Extra judicial, Penal e Execução Penal, Defesa da Mulher e Tutela Coletiva, sendo considerada 

a mais recente Defensoria instalada no País. 

Existem, ainda, diversos núcleos do consumidor nas mais diversas unidades da 

Federação, que fazem parte da estrutura das defensorias públicas dos Estados e se tornaram 

uma realidade em razão das relações de consumo que fazem parte do cotidiano dos cidadãos. 

Menciona-se, como outros exemplos significativos, os dos Estados do Maranhão, Piauí, Pará, 

Bahia, gerados pela Resolução nº 02/2005, com a denominação de Núcleo de Defesa do 

Consumidor e Tutelas Coletivas (NUDECONTU). 

 A formação destes núcleos surgiu pela necessidade de atendimento de pessoas 

em condições de hipossuficiência e vulneráveis com a explosão do consumo na sociedade de 

massa e com a oferta do credito fácil, feita de maneira irresponsável pelo fornecedor, sendo 

muitas vezes levadas ao endividamento. Atualmente, um dos principais fatores das demandas 

nos núcleos do consumidor, está no Ceará, onde cerca de 70% do índice de atendimentos, estão 

relacionados com dividas e empréstimos nos bancos e cartões de credito contraídos pelo público 

que não possui condições de adimplir a dívida. O Ceará foi apenas o exemplo em percentual, 

porquanto o fato também ocorre noutras unidades federadas. 

 

 

3.4 A SOBREPOSIÇÃO DE REGIMES JURÍDICOS EM PREJUÍZO AO 

HIPOSSUFICIENTE 

  

Um dos maiores desafios encontrados no cotidiano da Defensoria Pública pode ser 

classificado como aquele que diz respeito a qualificar a relação negocial consumerista, pois, ao 

se proceder o atendimento e análise de determinadas situações, nota-se que há casos de 

sobreposição ou da coexistência de regimes jurídicos, envolvendo aquela relação. Para 
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determinadas situações, não há dúvidas de qual regime jurídico deverá ser adotado, no entanto, 

em outras existe a insegurança jurídica em adequá-la em consequência de alguns fatores.  

A depender do tipo de classificação a ser adotada para a relação negocial incidirão 

reflexos diretos na definição jurídica a qual ela poderá estar submetida. Essa taxionomia será 

realizada por meio do intérprete que individualiza o negócio jurídico concreto consistente em 

realizar a sua "qualificação". O mesmo processo afastará, conforme o caso, a aplicação de certas 

regras, caso se constate que o negócio jurídico concretamente analisado não é considerado 

relação de consumo. 

Deve-se reconhecer o fato de, que nas relações de consumo, existem elementos 

subjetivos (consumidor e fornecedor) e objetivos (o produto ou o serviço) que a caracterizam. 

A falta de qualquer um desses requisitos, porém, descaracteriza a relação jurídica de consumo, 

afastando-a, portanto, do âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Sob este enfoque é indiferente o tipo contratual celebrado entre as partes, para que 

uma dada relação jurídica seja, ou não, de consumo, pois não é o negócio jurídico em si que faz 

incidir as normas do CDC, mas certos elementos essenciais que fazem surgir uma relação de 

consumo (consumidor/fornecedor e produtos ou serviços). 

 Parece algo simples, à primeira vista, qualificar uma relação consumerista, 

inclusive em decorrência da repetição das demandas submetidas ao crivo dos núcleos de defesa 

do consumidor das defensorias públicas, em todo o País, mas as dificuldades surgirão em casos 

em que há a sobreposição ou coexistência de mais de um regime jurídico a par do consumerista, 

que, a depender da escolha de qual regime será adotado, poderá causar prejuízos ao consumidor, 

parte mais fraca da relação. Por outro lado, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça-STJ 

não possui ainda critérios rígidos que possam definir com segurança qual o regime jurídico a 

ser aplicado nestas situações. 

A princípio, o meio mais natural de condução do raciocínio de qualificação da 

relação negocial se faz com base em um juízo de subsunção direta do negócio jurídico a certo 

tipo legal, tendo como critério os seus elementos essenciais, com a finalidade de permitir o juízo 

de inclusão ou exclusão da relação negocial ao regime em comparação. Assim, conforme 

mencionado, os elementos estruturais do negócio jurídico o individualizam como tipo 

(LARENZ,1997, p.663). A existência desses elementos determinará se o negócio jurídico em 

análise pode ser entendido como estando submetido a um certo tipo de regime ou a outro. 

Neste sentido, o juízo de subsunção será automático e até natural, quando estiver 

diante de uma relação negocial pura. A natureza dos tipos contratuais e a pulverização de suas 

variações, no entanto, concedem azo, em certas situações, à inadequação deste processo, razão 
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pela qual, na ideia de Marino (2009, p. 12), a suficiência do juízo de subsunção se mostra cada 

vez mais raro a ele, e superado como método qualificativo prevalente, já que tem como 

resultado a redução da atividade hermenêutica. 

Exemplo disso é facilmente verificado quando, em determinados casos, há a certeza 

de que uma relação definida não se submete ao regramento do CDC, como nas relações 

locatícias, de condomínio de família. Existem, no entanto, situações em que coexistem dois ou 

mais regimes, pairando dúvidas sobre qual deva ser adotado, como a dualidade de tratamento 

para os contratos de adesão no Código Civil e no CDC, considerando que existem nítidas 

diferenças entre os dois sistemas, na medida em que cada um conserva a própria autonomia. 

Neste sentido, as dificuldades em restringir o exame da relação negocial ao juízo de 

subsunção surgem, em maior ou menor medida, quando há situações em que coexistem dois ou 

mais regimes a serem adotados, pois não há correspondência diretamente a um só tipo 

contratual, porque se subsume a mais de um tipo. 

A importância da existência de um critério seguro para fins de qualificação da 

relação negocial a um caso concreto pode resultar na exigibilidade de pressupostos de validade 

para a relação jurídica em questão, e ainda se refere ao fato de que, na qualificação depende a 

aplicação de normas legais de natureza dispositiva que complementam a regulamentação 

elaborada pelas partes (LARENZ, 1997 p.420) 

Com efeito, se a própria lei não estabelece um critério seguro para a qualificação 

da relação negocial consumerista, não há como justificar, neste caso, a prevalência de 

determinada técnica de análise sobre outra, ou mesmo a necessidade de utilização de um mesmo 

critério qualificativo para todos os tipos legais e situações concretas (DUARTE,2000, pp.123-

124). 

De tal sorte, observa-se a necessidade de se questionar, quando feita a análise 

qualificativa à luz de determinado tipo legal, a adequação de emprego do regramento típico à 

hipótese concreta que se analisa. Neste sentido, vem a indagação: como deve a relação negocial 

ser qualificada? Tem de ser sempre acompanhada da pergunta: "Justifica-se a aplicação, no caso 

concreto, do regime jurídico do tipo contratual em causa?" A qualificação do vínculo negocial 

é, portanto, maleável e sensivelmente sujeita às circunstâncias concretas do caso a ser 

qualificado, como sucede numa relação negocial consumerista quando há incidência ou 

sobreposição de dois ou mais regimes. 

De fato, existem nítidas diferenças, entre, por exemplo, o Direito comum e o Direito 

do consumidor, ambos mantendo a autonomia e ampliando mais ainda o problema, quando é 

necessário realizar a qualificação jurídica da relação negocial. Para as relações de consumo, o 
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cerne da questão está intrinsecamente ligado à interpretação do conceito de consumidor, que 

não é tarefa simples, em razão de posicionamentos doutrinários divergentes como o da Escola 

Subjetiva, Econômica, Finalista ou Minimalista; o da Escola Objetiva, Jurídica, Maximalista; e 

o daquela, que atualmente, possui certa prevalência: a Escola Finalista Mitigada. 

Neste contexto, torna-se mais fácil analisar por exclusão as relações jurídicas que 

não se submetem à relação de consumo, ante a ausência de critérios minimamente seguros para 

a sua tipificação, no entanto, há situações em que o STJ com o seu entendimento, já pacificou, 

conforme se demonstra na sequência. 

O Superior Tribunal de Justiça-STJ já firmou o entendimento que é inaplicável o 

Código de Defesa do Consumidor nas relações entre os condôminos e o condomínio quanto às 

despesas de manutenção deste24, também entre a autarquia previdenciária (INSS) e os seus 

beneficiários25 e nas relações jurídicas tributárias.26 Não se aplica ainda aos contratos de 

locação27 e aos de prestação de serviços entre empresas de porte, sem que haja 

hipossuficiência.28 

Não há relação de consumo, também, entre o representante comercial autônomo 

(contrato de colaboração) e a sociedade representada, sendo esta relação regulada por via de 

regime jurídico próprio29 e ainda no contrato de franquia devido a sua própria essência.30 No 

caso de financiamentos bancários ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar o 

capital de giro, ou seja, para fomentar a atividade industrial, não há relação de consumo. 

O STJ firmou entendimento de que não incide o CDC nas relações travadas entre 

estudante e programa de financiamento estudantil, por se tratar de política governamental de 

fomento à educação31 e em contrato de fornecimento de insumos agrícolas celebrados entre 

cooperativa e cooperado, uma vez que se trata de ato cooperativo típico,32 recentemente no ano 

de 2017 no tocante ao contrato de transporte internacional de cargas.33 

                                                        
24 STJ, REsp. 650.791, Rel. Ministro. Castro Meira, 2ª T., julgado em 06.04.2006, DJ de 2.04.06. 
25 STJ, REsp.  369.822, Rel. Minstro. Gilson Dipp, 5ª T., julgado em 25.03.2003, DJ de 22.04.03. 
26 STJ, REsp.673.374, Rel. Ministro. Denise Arruda, 1ª T., julgado em 12.06.2007, DJ de 29.06.07. 
27 STJ, Ag Rg no AREsp.111.983, Rel. Ministro. Villas Boas Cueva, 3ª T., julgado em 21.08.2012 DJ de 
28.08.12. 
28 STJ, REsp.1.038.645, Rel. Ministro. Sidnei Benetti, 3ª T., julgado 19.10.2010 DJ de 24.11.10. 
29 STJ, REsp. 761.557, Rel. Ministro. Sidnei Beneti, 3ª T., julgado em 24.11.2009 DJ de 03.12.09. 
30 STJ, REsp.632.958, Rel. Ministro. Passarinho Junior, 4ª T., julgado em 04.03.2010 DJ de 29.03.10. 
31 STJ, Ag Rg no ARE 7.877, Rel. Ministro. Castro Meira, 2ª T., julgado em 20.10.2011 DJ de 03.11.11. 
32 STJ, Ag Rg ou REsp.1.122.507, Rel. Ministro. Paulo de Tarso, 3ª T., julgado em 07.08.2012 DJ de 13.08.12. 
33 STJ, REsp 1.442.674, Rel. Ministro. Sanseverino, 3ª T., julgado em 07.03.2017, DJ de 30/03/2017. 
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Ainda há incidência do CDC, conforme entendimento jurisprudencial da 

mencionada Corte Superior, sobre os contratos de administração imobiliária, como aqueles no 

âmbito dos quais o proprietário do imóvel contrata a imobiliária para gerir os seus interesses, 

sendo destinatário final dos serviços prestados, não se confundindo com o contrato de locação 

imobiliária,34 bem como incide o CDC nos casos de cooperativas, quando equiparadas às 

instituições financeiras.35 

 Na abordagem de Braga Netto (2018, p.127), nas empresas de factoring, não 

consideradas instituições financeiras, somente existirá a relação de consumo quando uma das 

partes puder ser considerada destinatária final do produto ou serviço, e na hipótese em que estes 

mesmos são utilizados na cadeia produtiva e não há considerável desproporção entre o porte 

econômico das partes contratantes, o adquirente não pode ser considerado consumidor e não se 

aplica o CDC.36 

Aplica-se o CDC, também, entre cliente e casa noturna, pois foi compreendido o 

fato de que há a relação de consumo 37e ainda se aplicam as regras do CDC aos contratos de 

financiamento vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, inclusive no que diz respeito à 

obrigatoriedade da contratação do seguro habitacional com a instituição financeira mutuante ou 

com a seguradora por ela indicada.38 No entanto, há uma exceção: quando o contrato tiver sido 

firmado com cobertura do fundo de compensação de variações salariais-FCVS, uma vez que, 

neste caso, a garantia ofertada pelo governo de quitar o saldo residual do contrato afasta a 

incidência do CDC.39 

No que diz respeito ao contrato de arrendamento mercantil, a jurisprudência é 

pacifica sobre a incidência do CDC40. Assim, também, ocorre com as entidades abertas de 

previdência complementar, que estão sujeitas ao CDC, sendo a questão objeto da Súmula 563 

do STJ.41 De outra parte, entretanto, não há incidência do CDC com relação às entidades 

fechadas. No concernente aos contratos de consórcios, existem dois posicionamentos na 

                                                        
34 STJ, REsp.509.304, Rel. Ministro. Villas Boas Cueva, 3ª T., julgado em 16.05.2013, DJ de 23.05.2013. 
35 STJ, Ag Rg no Ag 1.088.329, Rel. Ministra. Isabel Gallotti, 4ª T., julgado em 05.06.2012, DJ de 19.06.12. 

36 STJ, REsp 836.823. Rel. Ministro. Sidnei Beneti, 3ª T., julgado em 12.08.2010 DJ de 23/08/10: 
RESp.938.979, Rel. Ministro. Luis Felipe Salomão 4ª T., DJ 29.06.12. 
37 STJ, REsp.695.000, Rel. Ministro. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª T., julgado em 22.03.2007, DJ de 
21.05.07. 
38 STJ, Ag Rg no Ag 914.453, Rel. Ministro. Nancy Andrighi, 3ª T., julgado em 26.11.2008 DJ de 20.03.09. 
39 STJ, Ag Rg, nos EDcl no REsp.103.2061, Rel. Ministro. Herman Benjamin, 2ª T., julgado em 18.01.2010 DJ 

de 09.03.10. 

40 STJ, REsp.664.351, Rel. Ministro. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ªT.,julgado em 07.05.2007, DJ de 
29.06.07. 
41 STJ, Ag Rg no REsp. 938.535, Rel. Ministro. Massami Uyeda, 3ª T., julgado em 27.08.2008 DJ de 20.06.08. 
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doutrina, uma vez que são consideradas duas relações jurídicas a serem analisadas 

distintamente:  a relação entre os consorciados e a administradora que estaria regulada pelo 

CDC e a relação dos consorciados entre si, que, para o Superior Tribunal de Justiça, não é 

considerada relação de consumo.42 

Quanto aos planos de saúde, a questão também foi sumulada pelo STJ (Sumula 469) 

que, obviamente, firmou entendimento pela aplicabilidade do CDC nos contratos de plano de 

saúde. 43Quando, porém, o aludido contrato for administrado por entidades de autogestão, 

aquelas que não buscam lucro e constituem sistemas fechados, não há incidência do CDC.44 

Houve mudança de posicionamento do STJ sobre este ponto já que, anteriormente, 

entendia que o CDC poderia ser aplicado indistintamente a entidades abertas e fechadas de 

previdência complementar.45Apesar de ambas exercerem atividades econômicas, somente as 

entidades abertas operam no mercado e podem auferir lucro das contribuições dos seus 

participantes. Logo em seguida, entretanto, o STJ mudou de posicionamento, assinalando que 

o CDC não se aplica às entidades fechadas de previdência privada,46 inclusive com a edição 

posterior da Sumula 563 do STJ. Aplica-se também o Código de Defesa do Consumidor nos 

casos de serviços de atendimento médico-hospitalar em hospital de emergência,47 bem como 

no caso de erro médico.48 

No caso das concessionárias, há incidência do CDC, porquanto, embora seja um 

serviço público, a relação jurídica tem natureza própria do Direito Privado e o pagamento é 

realizado sob a forma de tarifa e não de taxa,49 do mesmo modo que há incidência nas 

concessionárias de serviços rodoviários.50 

Destaque-se o fato de que os correios também se aplicam as regras do CDC, mesmo 

no caso da contratação dos serviços postais celebrados entre a aludida empresa pública e um 

advogado, para fins de envio de suas petições ao Poder Judiciário.51 Neste sentido, as empresas 

oficiais prestadoras de serviços públicos são regidas pelo sistema da responsabilidade civil 

                                                        
42 STJ, REsp 1.185.109, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., julgado em 18.10.2011, DJ de 15.10.2012. 

43 STJ, REsp 1.684.207, Rel. Ministro. Herman Benjamin, 2ª T., julgado em 26.09.2017, DJ de 10.10.2017. 
44 STJ, Ag Int no REsp 1.563.986, Rel. Ministro. Villas Boas Cueva, 3ª T., julgado em 22.08.2017, DJ 
06.09.2017. 
45 STJ, Ag Rg no AREsp 541.491, Re. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ªT., julgado em 26.08.2014, DJ de 
01.09.2014. 
46 STJ, REsp 1.536.786, Rel. Ministro. Luís Salomão, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJ de 20.10.2015. 
47 STJ, REsp 696.284, Rel. Ministro. Sidnei Beneti, 3ª T., julgado em 21.06.2007, DJ de 18.12.09. 
48 STJ, ED cl no REsp 704.272, Rel. Ministro. Isabel Gallotti, 4ª T., julgado em 08.05.2012 DJ de 15.08.12. 

49 STJ, Ag Rg no Ag 1.398.696, Re. Ministro. Castro Meira, 2ª T., julgado em 03.11.2011, DJ de 10.11.11. 
50 STJ, REsp 687.799, Rel. Ministro. Aldir Passarinho Junior, 4ª T., julgado em 15.10.2009, DJ de 30.11.09. 

51 STJ, REsp 1.210.732, Rel. Ministro. Luís Felipe Salomão, 4ª T., julgado em 02.10.2012, DJ 15.03.2013. 
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objetiva, prevista no art. 14 do CDC, sendo, inclusive, responsáveis pelos danos ou por 

consumidor que foi assaltado no interior da agência de correios onde é fornecido o serviço de 

banco postal.52 

 Em decisão de 2010, o STJ firmou entendimento de que na atividade notarial, 

serviço exercido por delegação do poder público, são aplicáveis as normas do CDC,53 malgrado 

os cartórios não possuírem personalidade jurídica, argumento este irrelevante, uma vez que 

podem ser havidos como fornecedores os entes despersonalizados, conforme art.3º do CDC, 

contrariando decisões anteriores que entendiam não ser aplicáveis as normas do CDC na 

atividade notarial.54 

No entendimento de Braga Netto (2018, p. 130), o único argumento contra a 

aplicação do CDC aos cartórios é na natureza tributária da taxa, que dificulta a aplicação do 

diploma consumerista, no que diz respeito à remuneração dos serviços que fornecem, em razão 

da jurisprudência do STJ, que diferencia as duas situações: numa se aplica o CDC aos serviços 

públicos prestados mediante tarifa ou preço público; em duas não se aplica o CDC aos serviços 

prestados mediante taxas. De acordo com o entendimento do STF, "[...] as custas judiciais e os 

emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, 

qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se ao regime 

jurídico constitucional pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado".55 

Outro ponto relevante diz respeito ao comércio eletrônico. O STJ firmou o 

entendimento de que, quando há exploração comercial sendo utilizada a internet, existe a 

incidência do CDC, pois se considera relação de consumo, independentemente do fato de o 

serviço prestado pelo provedor da internet ser gratuito, pois a expressão "mediante 

remuneração" contida no art. 3º, § 2º do CDC, deve ser interpretada amplamente, de modo a 

incluir o ganho indireto do fornecedor.56 

Em decisão recente, no ano de 2017, o STJ firmou o entendimento de que é 

aplicável o CDC à corretagem de valores e títulos mobiliários, quando há relação entre a pessoa 

natural e as sociedades que prestam, habitual e profissionalmente o serviço de corretagem de 

valores e títulos imobiliários. No alcance do STJ, o valor da operação comercial envolvida em 

                                                        
52 STJ, REsp 1.183.121, Rel. Ministro. Luís Felipe Salomão, julgado em 24.02.2015, DJ de 07.04.2015. 
53 STJ, REsp 1.163.652, Rel. Ministro. Herman Benjamin, 2ª T., julgado em 01.06.2010, DJ de 01.07.10. 
54 STJ, REsp 625.144, Rel. Ministro. Nancy Andrighi, 3ª T., julgado em 01.09.2005, DJ de 29.05.06. 
55 STF, ADIn 1.378-5, Rel. Ministro. Celso de Mello, julgado em 30.11.1995, DJ de 30.05.97.  

56 STJ, REsp 1.186.616, Rel. Ministro. Nancy Andrighi, 3ª T., julgado em 23.08.2011, DJ de 31.08.11. 
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determinado contrato é incapaz de retirar do cidadão a natureza do consumidor a ele conferida 

pelo CDC57. Considera-se, neste passo, a vulnerabilidade do consumidor em relação às 

empresas que disponibilizam estes serviços. 

Outro ponto interessante é a ampliação do conceito de consumidor, que 

determinadas leis proporcionam, como se pode entrever na Lei nº 10.671/03, mais conhecida 

como o Estatuto do Torcedor, que atrai a incidência do CDC, quando estabelece no art. 3º, 58 a 

equiparação a fornecedor nos termos do CDC, à entidade responsável pela organização da 

competição, e ainda aquela entidade de prática desportiva que controla o jogo. Por fim, sem, 

contudo, exaurir os casos de aplicabilidade ou não do CDC, conforme definição do STJ, esta 

egrégia corte firmou entendimento consolidado de que, mesmo entidade sem fins lucrativos, de 

caráter beneficente e filantrópico, pode ser considerada fornecedora de serviços, aplicando-se 

o CDC, se desempenha mediante remuneração atividade no mercado de consumo.59 

O STJ já se manifestou, asseverando que "[...] a jurisprudência desta Corte se 

sedimenta no sentido da adoção da teoria finalista ou subjetiva para fins de caracterização da 

pessoa jurídica como consumidora em eventual relação de consumo, devendo, portanto, ser 

destinatária final econômica do bem ou serviço adquirido".60  Foi quando, posteriormente, 

adotou compreensão mais ampla, ao firmar, com base em outros precedentes, a ideia de que 

"[...]a jurisprudência desta Corte tem adotado o critério de destinatário final do produto ou 

serviço para a caracterização do consumidor".61 

Decerto, é preciso muitas vezes analisar o caso concreto e suas circunstâncias para 

saber se há a incidência do CDC ou não, mas, a depender do caso, pode haver sutilezas, em 

especial, quando se trata de pessoa jurídica como consumidora, que dificulte a sua apreciação, 

pois, a doutrina tem flexibilizado as restrições para realizar uma interpretação mais teleológica 

do CDC. Desta maneira, há julgados aceitando a ideia de que, mesmo ausente a vulnerabilidade, 

a pessoa jurídica pode ser considerada consumidora, por exemplo, quando o produto por ela 

adquirido for utilizado não para integrar os serviços prestados ao cliente, mas como destinatário 

final. 

                                                        
57 STJ, REsp 1.599,535, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., julgado em 07.02.2017, DJ de 21.03.2017. 
58 Art.3º “para todos os efeitos legais, equiparam-se a fornecedor, nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, a entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva 
detentora do mando de jogo. 
59 STJ, Ag Rg no Ag 1.215.680, Rel. Ministra. Isabel Gallotti, 4ª T., julgado em 25.09.2012 DJ de 03.10.12. 

60 STJ, CC 92.519, Rel. Ministro. Fernando Gonçalves, 2ª Seção, julgado em 16.02.2009, DJ de 04.03.2009. 
61 STJ, REsp 956.695, Rel. Ministro. Sidnei Beneti, 3ª T., julgado em 15.12.2009, DJ de 18.12.2009. 
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Assim, o problema é a complexidade da questão, pois não há uma separação clara, 

translúcida, entre os serviços prestados aos clientes ou até que ponto os produtos adquiridos 

pela empresa não estão também vinculados a sua atividade lucrativa. Caso emblemático foi o 

do agravo regimental no REsp 1.321.083,62 que entendeu ser a empresa administradora de 

imóveis destinatária final da aeronave, mesmo ausente a vulnerabilidade, aproximando-se 

muito mais da teoria Maximalista.  

A situação se torna mais complexa, quando se depara com o entendimento do STJ 

ao exprimir que o CDC não incide nos casos de financiamento bancário ou de aplicação 

financeira, no intuito de ampliar o capital de giro.63 Então indaga-se: no caso há pouco 

mencionado o avião não seria um instrumento para incrementar os negócios e o lucro? Qual o 

critério diferenciador para ambos os casos? 

O STJ ampliou o conteúdo normativo da expressão "destinatário final", malogrado 

ter adotado a Teoria Finalista para definir a relação de consumo (também chamada teoria 

subjetiva, REsp 541.86764); assim, sob este ponto de vista, mesmo que haja a utilização de 

serviços, por parte da pessoa jurídica, com fins profissionais, como é o caso da empresa de 

pescados que era tida como consumidora em face ao poder público que lhe fornecia água,65 será 

considerada consumidora, como uma empresa também que se utilizou de serviços prestados por 

outra em benefício próprio não os transformando para prosseguir na sua cadeia produtiva.66  

No caso do produtor rural de grande porte, o STJ consolidou entendimento de que 

não há relação de consumo.67 Assim, se deve então, proceder à análise de cada caso em 

concreto, para se verificar se na contratação há uma relação de consumo ou empresarial ou sob 

outro regime jurídico, ante a falta de um limite rígido que possa distinguir a relação de modo 

seguro para a aplicação do CDC.   

Neste sentido o STJ no REsp 1.417.293 explicitou: 

 
A natureza da relação estabelecida entre as pessoas jurídicas se de consumo ou 
puramente empresarial-não pode ser qualificada a partir de uma análise feita 
exclusivamente pelo prisma dos contratantes, à margem de qualquer reflexão sobre o 

                                                        
62 Nota explicativa: “Controvérsia acerca da existência de relação de consumo na aquisição de aeronave por 
empresa   administradora de imóveis. Produto adquirido para atender a uma necessidade própria da pessoa jurídica, 
não se incorporando ao serviço prestado aos clientes. Existência de relação de consumo, à luz da teoria finalista 
mitigada”. (STJ, AgRg no REsp 1.321.083, Rel. Ministro. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13.06.2014, 
DJ de 25.09.2014).  
63STJ, REsp.963.852, Rel. Ministro. Carlos Ferreira, julgado em 21.08.2014, DJ de 06.10.2014.   
64 STJ,REsp 541.867, Rel.Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, julgado em 10.11.2004, Segunda Seção, DJ de 
16.05.2005.   
65 STJ, REsp.263.229, Rel.Ministro.Jose Delgado, 1ª T., julgado em.14.11.00, DJ de 09.04.01. 
66 STJ, REsp.488.274, Rel.Ministra.Nanvy Andrighi, 3ª T., julgado em.22.05.03, DJ de 23.06.03. 
67 STJ, REsp.914.384, Rel. Ministro Massami Uyeda, 3ª T., julgado em 02.09.2010, DJ de 01.10.10. 
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contexto no qual se insere o contrato celebrado (STJ, REsp.1.417.293, Rel. Ministra. 
Nancy Andrighi, julgado em 19.08.2014, DJ de 02.09.2014)   

 

Em suma, há sólidos argumentos sobre a fluidez do conceito de destinatário final 

assentado pela jurisprudência do STJ, adotando cada vez mais como parâmetro o critério da 

vulnerabilidade para caracterizar ou não uma relação de consumo.68 No próximo capitulo 

efetiva-se a análise de casos concretos enfrentados pelo STJ, que demonstram a insegurança 

jurídica ao qualificar o negócio consumerista pela ausência de critérios definidos, dificultando 

no cotidiano a interpretação de casos em concreto que surgem para atendimento, notadamente 

na DPGE/CE.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
68 STJ, REsp.509.304, Rel.Ministro.Villas Boas Cuevas, 3ªT., julgado em 16.05.2013 DJ de 23.05.2013. 
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4 A QUALIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS À LUZ DOS 

JULGADOS DO STJ  

 

O objetivo central do capitulo é demonstrar que, ante a inexistência de um critério 

seguro para qualificar a relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimentos variados em seus julgados para determinados casos criados por ele próprio. 

 

4.1 A ASSIMÉTRICA EVOLUÇÃO CONCEITUAL NA PROTEÇÃO DO 

HIPOSSUFICIENTE SOB O ENFOQUE DAS TEORIAS MAXIMALISTA E FINALISTA 

 

O STJ passou por três fases distintas. Na primeira, a jurisprudência do Tribunal 

aderiu à teoria maximalista ou objetiva, que defende um conceito mais amplo de consumidor, 

ou seja, admitia a possibilidade de pessoas jurídicas que explorassem atividades econômicas 

serem reconhecidas como destinatário final de um produto ou serviço. 

Na segunda, a Corte passou por uma transição, mas, com o julgamento do REsp 

541.867-BA, houve uma tendência para adoção da teoria finalista, que, no entanto, não foi 

integralmente acolhida, pois limitou o conceito de destinatário final, introduzindo naquele 

julgamento o conceito de "consumidor intermediário" para definir os agentes econômicos 

atuantes no mercado em condições de vulnerabilidade. 

Por fim, o STJ adotou a teoria finalista aprofundada ou mitigada, que reconhece 

como destinatário final pessoas jurídicas exploradoras de atividade econômica que estejam em 

situação de vulnerabilidade perante o fornecedor do produto ou serviço. Assim, para a 

qualificação do negócio consumerista, é de fundamental importância se examinar a evolução e 

os elementos que distinguem as teorias maximalista e finalista em virtude da extensão dos 

efeitos causados, a depender da adoção de uma delas. 

Nas últimas décadas, o STJ se deparou, por diversas vezes, com processos em que 

se discutia a existência ou não de uma relação de consumo, ou seja, da problemática da 

qualificação da relação negocial consumerista. Da sucessiva análise destes casos, formou-se 

um entendimento jurisprudencial que demonstra o comportamento da Corte nos últimos anos, 

expressando a evolução normativa do Brasil no período. 

Assim, para se entender o alcance das teorias, é preciso, antes, adentrar no conceito 

de consumidor definido em três artigos: art.2º, caput e parágrafo único, art.17 e art.29 do CDC, 

não sendo definido apenas como sujeito de direitos individuais, mas também como interesses 

difusos e coletivos. Era comum antes da vigência do CDC a preocupação maior relativa à 
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proteção do consumidor pessoa física. No entanto, a lei, com influência da legislação europeia 

e estadunidense, veio trazer um conceito mais amplo, dando maior aplicabilidade à lei, a fim de 

possibilitar a sua incidência sobre o maior número de relações jurídico-obrigacionais. 

Em 1988, antes da edição do CDC, Herman Benjamin (1988, pp.69-79) já buscava 

definir o conceito de consumidor, quando identificou algumas áreas da disputa conceitual que 

são: a) quanto à natureza do sujeito protegido- pessoa natural ou jurídica; b) quanto à 

necessidade de vínculo contratual- só quando há contrato ou também nos casos de relações 

jurídicas extracontratuais; c) quanto à finalidade da aquisição do bem ou produto- para uso 

privado, pessoal, familiar,  não profissional e comercial; d) quanto à qualidade do objeto da 

relação de consumo- apenas bens ou também serviços; e) quanto ao tipo de bens- só bens 

móveis ou também imóveis; f) quanto ao tipo de serviço- só serviços privados ou também 

serviços públicos. 

Consumidor, para Fabio Konder Comparato (1990, p.90-91), 

 [...]é aquele indivíduo que de modo geral, se submete ao poder de controle dos 
titulares de bens de produção, isto é, os empresários, no entanto quando se fala, em 
proteção do consumidor quer-se referir ao indivíduo ou grupo de indivíduos, os quais, 
ainda que empresários, se apresentam no mercado como simples adquirentes ou 
usuários de serviços, sem ligação com a sua atividade empresarial própria. 
 

O CDC, em seu art. 2º, traz o conceito de consumidor de modo mais objetivo 

quando dispõe: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final". Em razão da complexidade do sistema do CDC, contudo, 

também se pode encontrar a definição de consumidor em outros dispositivos, como no art. 2º 

parágrafo único, art. 17 e art. 29 do CDC. Nas últimas décadas, este conceito foi alvo de 

alterações relevantes impostas pela jurisprudência.  

Com efeito, determinar quem é consumidor se revela atividade complexa, em 

decorrência da interpretação da unidade de ideias de "destinatário final". Consequentemente, 

formaram-se a princípio, duas correntes- o finalismo e o maximalismo-, que discutiam o sentido 

da citada dicção, alterando o comportamento dos tribunais. Posteriormente, apareceu a terceira 

corrente, denominada de finalismo aprofundado, situando-se em uma posição intermediária no 

meio das outras duas. 

O finalismo interpreta a expressão "destinatário final" de maneira restrita, ou seja, 

consumidor é aquele que adquire ou utiliza um produto para o seu uso e de sua família, no caso 

é o não profissional o mais vulnerável, sendo cabível a exclusão das pessoas jurídicas, como 

ocorre em países como França, Alemanha e Estados Unidos. 
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Em defesa da corrente finalista, Claudia Lima Marques (2016, p. 104) entende que, 

restringindo o campo de aplicação do CDC àqueles que necessitam de proteção, ficará 

assegurado um nível mais alto de proteção para estes, pois a jurisprudência será constituída nos 

casos em que o consumidor era realmente parte mais fraca da relação de consumo, e não sobre 

casos em que profissionais-consumidores reclamam mais benesses do que o Direito Comercial 

já lhes concede. 

A corrente finalista objetivou evitar, assim, que o CDC fosse utilizado para a 

proteção de pessoas jurídicas que não fossem destinatárias finais dos bens de consumo, sendo 

o CDC uma lei especial, criada exatamente para a instituição de mecanismos materiais e 

processuais facilitadores da defesa dos adquirentes de produtos ou usuários de serviços 

inseridos em uma sociedade de consumo ou massificada.  De tal jeito, a jurisprudência do STJ 

já se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, 

em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º 

do CDC, considera destinatário final, tão-somente, o destinatário fático e econômico do bem 

ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.69 

Assim, destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou 

serviço, quer seja pessoa física ou jurídica, não bastando ser destinatário fático do produto, ou 

seja, retirá-lo da cadeia de produção e levá-lo para a residência ou local outro, pois  é necessário 

ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda ou uso profissional, pois 

o bem seria novamente considerado um instrumento de produção e seu preço final  seria 

reinserido no mercado pelo profissional que o adquiriu. Neste sentido, o finalismo valoriza os 

conceitos econômico e subjetivo de consumidor, exigindo que seja destinatário fático e 

econômico, enquanto o maximalismo leva em consideração o conceito jurídico e objetivo de 

consumidor, requerendo apenas que seja destinatário fático (GARCIA, 2012, p. 16). 

A respeito do tema, Filomeno (2004.p 27; 31-37) entende que o Código adotou o 

conceito econômico de consumidor, ou seja, aquele que, individual ou coletivamente, no 

mercado de consumo, adquire bens ou contrata serviços, como destinatário final, em benefício 

próprio ou de terceiros, agindo com vistas ao atendimento de uma necessidade própria e não 

para o desenvolvimento de outra atividade negocial. Desse modo, somente é possível a inclusão 

das pessoas jurídicas quando há efetiva vulnerabilidade econômica em face do fornecedor, 

portanto, aquelas que não possuem finalidade lucrativa. 

                                                        
69  REsp 1.195.642/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.T., julgado em 13.11.2012, DJ de 21.11.2012. 
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A teoria finalista expressa, desse modo, um conceito mais restrito de destinatário 

final, excluindo, desde logo, aqueles que utilizam produtos e serviços em uma atividade 

profissional. O consumidor deve se valer do produto ou serviço como satisfação de uma 

necessidade pessoal e não de produção de lucros, contrário sensu, à defesa da teoria 

maximalista. 

A teoria maximalista, que visualizava nas normas do CDC um novo regulamento 

do mercado de consumo, passou a defender o ponto de vista de que pessoas jurídicas e físicas, 

submetidas a contratos, mesmo que não fossem destinatárias finais, poderiam ser classificadas 

como consumidoras.  Em outras palavras, o CDC, na realidade, é um código geral sobre o 

consumo para toda a sociedade, instituindo normas e princípios para todos os agentes de 

consumo, os quais podem assumir em determinados momentos a posição de fornecedores ou 

de consumidores. 

De efeito, a teoria maximalista possui duas subcorrentes. A primeira, que possui 

uma interpretação mais extensiva, entendendo que o CDC surgiu para regular todo o mercado 

de consumo e não apenas para fins de proteção do consumidor não profissional, sendo admitido 

que o consumidor utilize o produto ou serviço com finalidade profissional, desde que não 

realize sua revenda; inclusive, no referente à aquisição de serviços, a empresa é considerada 

consumidora. 

Para os defensores da segunda subcorrente, há relação de consumo quando um 

empreendedor adquire um produto no âmbito de seu empreendimento, no entanto, não o 

utilizando para fins de transformação ou comercialização, mas apenas com a finalidade 

instrumental, ou seja, são produtos não imprescindíveis para o desenvolvimento de sua 

atividade econômica ou produtiva, mesmo quando eles não detêm a inferioridade econômica. 

Entretanto, não possuem a mesma capacidade técnica do fornecedor. 

No início da vigência do CDC, o Código Civil ainda era o de 1916, o que levou 

parte da doutrina a entender que o surgimento da legislação consumerista se deu em decorrência 

da contratação padronizada, ou seja, dos contratos de adesão, não sendo relevante a análise da 

destinação do bem de consumo. Desse modo, pessoas físicas e jurídicas, que adquirissem bens 

no mercado, mediante esse tipo de contratação, seriam consideradas consumidoras, não 

importando a utilização que fizessem daquele bem – afastando na prática a incidência do 

Código Civil de quase todos os contratos comerciais. 

Desde logo, é possível afirmar que, para a corrente maximalista, a definição do 

art.2º é objetiva, devendo ser interpretado do modo mais abrangente possível, não sendo 

relevante se a pessoa é física ou jurídica, se tem ou não a finalidade de lucro quando adquire ou 
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utiliza um serviço. O objetivo é expandir as normas do CDC para serem aplicadas nas 

contratações massificadas ao maior número possível de pessoas envolvidas nas relações de 

mercado. 

Portanto, para os maximalistas, o destinatário final é o destinatário fático do 

produto, aquele que o retira do mercado e o utiliza, alargando o conceito de consumidor para 

abranger qualquer pessoa jurídica ou física nesta situação, que utilizam produtos ou serviços 

como parte de sua atividade profissional, mesmo que sua atuação signifique apenas a 

implementação ou incremento de um negócio. Fátima Nancy Andrighi (2004, p.11) resume o 

assunto quando ressalta que verificada a fruição final do bem ou serviço, o eventual uso 

profissional da utilidade produzida por pessoa jurídica com intuito de lucro não descaracteriza, 

por si, a relação de consumo, protegendo a norma legal o destinatário final fático. 

Neste contexto, a intenção de qualificar a pessoa jurídica que exerce atividade 

produtiva como consumidora, na perspectiva econômica, pode ter abordagens diferentes 

relativamente à utilização de um produto, que são: a transformação (um produto originário 

desaparece no processo produtivo de outro), a incorporação (um produto íntegro passando a ser 

parte integrante de outro) ou o exaurimento do uso de um produto ao ser aplicado no processo 

produtivo de outro (PASQUALOTTO; CARVALHO; 2015, p.71). 

Ressalte-se que, pela análise jurisprudencial do STJ, é permitido concluir-se que a  

Corte se fixou preferencialmente na terceira hipótese, conforme demonstra o julgamento do 

REsp 208.793-MT, que, durante o período de 1999 a 2004, foi considerado o leading case do 

mencionado Tribunal, ao entender que a expressão destinatário final do art.2º do CDC alcança 

o produtor agrícola que compra adubo para o preparo do plantio, à medida que o bem adquirido 

foi utilizado pelo profissional, encerrando-se a cadeia produtiva, não sendo objeto de 

transformação ou beneficiamento. 

Por outro lado, o STJ entende que o produtor rural ou agricultor, ao adquirir 

determinado bem ou produto, pode ser considerado destinatário final em razão da sua 

hipossuficiência ou vulnerabilidade em face daquele que lhe forneceu o produto, devendo não 

ser considerada a relação do produto e a sua destinação, mas sim a comparação entre produtor 

e consumidor, e conclui pela aplicação das normas de proteção do CDC. Apesar de que há 

corrente que assim não o considera em face desse produto ser definido como insumo para 

transformação com fins lucrativos, integrando-o em processo de produção e comercialização 

futura, relativizando, assim, a teoria finalista diante da vulnerabilidade. 

O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se em vários recursos especiais pela 

chamada corrente de "finalismo aprofundado", que significa seguir a tendência finalista, no 
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entanto, mitigada com requisitos facilitadores da identificação da pessoa jurídica consumidora. 

Para a ministra Fátima Nancy Andrighi (2004, pp.1-11), a qualificação da pessoa jurídica como 

consumidora exige a conjugação de dois fatores: a) a pessoa jurídica deve ser destinatária final 

do produto; e b) deve ser realmente vulnerável. 

Na análise do REsp n.603763/RS, a 4ª Turma do STJ entendeu que a instalação de 

ar-condicionado em estabelecimento comercial não configura relação de consumo, sendo 

negada a indenização, por danos morais e materiais, pleiteada pela empresa porto-alegrense 

Barbazul Bar e Café Ltda. Desse modo, há claramente uma variação de entendimento do STJ, 

que ora aplica a teoria maximalista, com uma ampliação do sentido de destinatário final e ora  

se posiciona pela corrente finalista, restringindo este conceito.  O STJ, contudo, definiu que a 

aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa natural ou jurídica, com o objetivo de 

incrementar sua atividade negocial, não constitui relação de consumo, mas, sim, "[...]uma 

atividade de consumo intermediária". 

Aliás, no STJ, há julgados que se posicionam no sentido de considerar consumidora 

a pessoa jurídica de pequeno lastro econômico-financeiro que adquira produto ou serviço e o 

utilize como insumo na sua atividade produtiva. Em outras palavras, sendo a pessoa jurídica 

vulnerável e fazendo uso do bem para a realização de atividade profissional, aplicar-se-ia o 

CDC.  Destaca-se, inclusive, que, no Conflito de Competência nº. 41.056, o ministro Aldir 

Passarinho Junior registrou que se observa certo abrandamento na interpretação finalista, na 

medida em que se admite, em caráter excepcional, a aplicação das normas do CDC a 

determinados consumidores profissionais, desde que demonstrada, em concreto a 

vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.  

O debate acerca do conceito de destinatário final e dos limites para a aplicação das 

normas consumeristas chegou ao STJ em meados dos anos 1990 e produziu dois importantes 

leading cases, em que a Corte aderiu claramente ao modelo maximalista até a primeira década 

de vigência do CDC, uma vez, que até 2002, ainda estava em vigor o Código Civil de 2002 

(PASQUALOTTO, 2010, p.10). 

O primeiro julgado paradigmático aplicando a teoria maximalista foi o REsp 

142.042/RS, cuidando da discussão acerca de reparos a serem realizados em um trator adquirido 

por uma empresa do setor agrícola e o pagamento de indenização pelo dano. A 4ª Turma do 

STJ julgou o processo em 11/11/1997 e decidiu unanimemente que a relação é de consumo, 

pois a compradora, embora seja uma pessoa jurídica (empresa), adquiriu um produto como 

destinatária final, sem propósito de revendê-lo ou usá-lo como matéria-prima para 

transformação. 
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O segundo julgado, o REsp 208.793/MT, tem como partes um grande produtor rural 

e uma empresa produtora de fertilizantes. A 3ª Turma julgou o processo em 18/11/1999 e 

decidiu, também unanimemente, que o produtor agrícola era destinatário final do adubo, porque 

o produto encerrava naquela utilização a sua cadeia produtiva, não sendo objeto de 

transformação ou beneficiamento, considerando os agricultores como vulneráveis e 

equiparados a consumidores. 

Segundo o ministro Carlos Alberto Menezes Direito, relator do acórdão, os 

produtores de bens que necessitam de insumos para alimentar sua cadeia produtiva poderiam 

se alocar, basicamente, em dois grupos: de um lado, aqueles que consomem um determinado 

bem e o incorporam ou utilizam na criação do produto final que será comercializado; de outra 

banda, aqueles que utilizam um bem na cadeia produtiva por uma necessidade da empresa, sem 

que haja sua incorporação ao produto final. O mesmo argumento foi utilizado de modo mais 

sucinto no voto do ministro Ruy Rosado Aguiar no REsp 142.042/RS. 

Conforme as duas decisões do STJ, o produtor não é destinatário final no segundo 

exemplo, visto que o bem inicial perpetua sua existência no corpo do produto futuramente 

comercializado. Por outro lado, o empresário é destinatário final no primeiro caso, visto que o 

bem é consumido e se extinguirá. Esse exemplo evidencia o problema dos julgados: pretende-

se decidir pela aplicabilidade ou não do CDC, determinando se uma pessoa física ou jurídica é 

ou não consumidora, mas parece improvável que a mesma pessoa possa variar na sua condição 

conforme mude a relação jurídica. 

Pode-se afirmar, que, nos reiterados julgados do STJ, não se considera 

verdadeiramente a condição de "consumidor destinatário final" das partes, mas centra-se a 

análise na natureza e modo de utilização do produto, o que configura, como se entende, um 

desvirtuamento do próprio conceito originariamente buscado. Ressalte-se que a matéria é tão 

polêmica que as duas decisões são importantes para a análise do posicionamento jurisprudencial 

do STJ, ao revelarem comportamento das duas Turmas do Tribunal responsáveis pelo 

julgamento das matérias de Direito Privado. Aliás, foi a primeira vez, por via destes dois casos 

que o STJ, enfrentou a questão sobre o conceito de destinatário final empregado pelo CDC. 

No julgamento dos REsp 218.505, de 16/09/1999, e REsp 264.126/RS, de 

08/05/2001, destaca-se a presença de empresas que realizaram financiamentos bancários para 

incremento de sua atividade produtiva e, posteriormente, decidiram discutir os termos do 

contrato em juízo, alegando violação ao CDC. Os empréstimos tinham por finalidade o 

investimento na atividade produtiva da empresa, de modo que os ministros da 4ª Turma, em 

seus votos, decidiram afastar a aplicabilidade do CDC. 
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Neste ponto, vislumbra-se que, apesar da predominância da teoria maximalista, já 

existiam situações em que o STJ se comportava de maneira a aceitar uma interpretação mais 

restritiva. Em suma, a ideia central era a impossibilidade de reconhecimento da relação de 

consumo, quando o capital fosse utilizado para implementar ou incrementar a atividade 

comercial. 

Conquanto se registre o entendimento esposado pela 4ª Turma do STJ, em casos 

semelhantes, no mesmo período, a 3ª Turma adotou comportamento diverso, reconhecendo a 

existência de relação de consumo, mesmo que o bem tivesse sido adquirido com o objetivo de 

desenvolver a produção. Foi o que se verificou no julgamento do REsp 235.200/RS, em que se 

decidiu que o contrato de arrendamento mercantil está subordinado ao regime do Código de 

Defesa do Consumidor, não desqualificando a relação de consumo o fato de o bem arrendado 

se destinar às atividades comerciais da arrendatária. 

Com efeito, em meados dos anos 2000, o STJ já tinha sido instigado a se manifestar 

em uma quantidade relevante de demandas, nas quais se discutia o conceito de destinatário final 

em relações, supostamente, de consumo. Foi quando se começava a delinear verdadeira guinada 

no posicionamento da Corte, por meio do REsp 541.867/BA, que marcou a mudança de 

orientação da jurisprudência do STJ, ao tratar de uma ação ajuizada por uma administradora de 

cartões de crédito em desfavor de uma loja de tintas, alegando a inexistência de relação de 

consumo entre ambas. O processo foi julgado pela 2ª Seção do Tribunal, sendo o debate 

considerado sobradamente criterioso, bastante rígido e, a tese vencedora foi por maioria ínfima, 

obtendo o apoio de cinco ministros contra quatro, que aprovaram a tese derrotada. 

Naquele momento, a teoria finalista prevaleceu como maioria no Tribunal e passou 

a preponderar nos julgados em que se discutia o conceito de destinatário final na relação de 

consumo. Os julgadores, num meio de encampar as exceções que consideravam válidas, 

firmaram o conceito de "consumidor intermediário". A primeira vez que tal conceito foi 

empregado no STJ foi justamente no voto do ministro Barros Monteiro, responsável pela 

condução da tese vencedora  que define "consumo intermediário"; quando a pessoa natural ou 

jurídica comerciante emprega o sistema de crédito ou de pagamento a vista por meio eletrônico, 

fornecido pela administradora de cartão de crédito, objetivando facilitar a prestação de serviços 

aos seus clientes, feito num modo de incrementar as suas atividades comerciais e ampliar os 

seus lucros. 

Desse modo, o julgador identificou a existência de uma categoria antecedente do 

destinatário final e concluiu que a sua análise era essencial para a definição do conceito de 

consumidor. (PASQUALOTTO; CARVALHO, 2015, pp.71-75). Por seu turno, o Ministro 
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Jorge Scartezzini, em voto-vista no mesmo processo corrobora com a definição do conceito de 

consumidor intermediário quando explicita que no finalismo o conceito de consumidor 

restringe-se, em princípio, às pessoas, físicas ou jurídicas, não profissionais, que não visam 

lucro em suas atividades, e que contratam com profissionais. No entanto, não se há falar em 

consumo final, mas intermediário, quando um profissional adquire produto ou usufrui de 

serviço com o fim de direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio 

negócio lucrativo. 

Portanto, o conceito de consumidor intermediário vai se firmando à medida que se 

utiliza de posicionamentos de julgados mais antigos, especialmente naquele objeto de discussão 

sobre a natureza jurídica da relação estabelecida entre instituições financeiras e outras 

empresas. A meu sentir, a mudança de posicionamento do STJ ocorrida com o julgamento do 

REsp 541.867/BA não pode ser considerada fruto de uma mudança radical de comportamento 

por aquela Corte. Na realidade, paulatinamente, foi sendo verificada uma transição com a 

tendência da adesão ao pensamento finalista em determinados julgados. Há elementos 

substanciais que justificam tal comportamento.  

Em primeiro lugar, com a vigência do CDC, surgiu verdadeiro conflito entre as 

normas de proteção do consumidor e as regras contratuais impostas pelo Código Civil. Em 

segundo lugar, com o Código Civil de 2002, houve diminuição substancial da separação 

existente das regras contratuais gerais em relação aos contratos de consumo. Um dos motivos 

foi o estabelecimento de princípios, como o da função social do contrato e da boa-fé, que antes 

já eram reconhecidos pela jurisprudência do STJ, com a função de equilibrar as relações 

contratuais, principalmente nas situações de vulnerabilidade nas relações contratuais (v.g., os 

artigos 423 e 424), contribuindo para a ascensão da teoria finalista. 

Em suma, o finalismo aprofundado surgiu como posição intermediária entre as duas 

outras correntes, consequentemente, como resultado da profunda alteração passada, em 2010, 

da composição do STJ com a nomeação de onze ministros, oriundos das distintas carreiras 

jurídicas, demonstrando a evolução do seu comportamento jurisprudencial, com a inclusão da 

pessoa jurídica no estado de consumidora, entretanto sob a condição de serem observados 

alguns requisitos para tal, dentre eles a vulnerabilidade. 

Assim, desde o Código Civil de 2002 e do julgamento do REsp 1.195.642/RJ, a 

jurisprudência do STJ passou a adotar uma interpretação finalista mais aprofundada, amparada 

na noção de vulnerabilidade, e no exame, em concreto, de situações das equiparações a 

consumidor, como no caso de pequenas empresas que utilizam insumos para a sua produção, 
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mas, fora do âmbito de sua especialidade, que, demonstrando a sua vulnerabilidade, podem ser 

consideradas destinatário final. 

A ideia central do finalismo aprofundado está ligada à vulnerabilidade, ou seja, um 

estado do sujeito que requer proteção.  Herman Benjamin (2016 p. 108), considera que a 

vulnerabilidade é a "peça fundamental" do Direito do Consumidor, é "o ponto de partida" de 

toda a sua aplicação principalmente em matéria de contratos. No STJ, em várias decisões, 

muitas delas com a participação da ministra Fátima Nancy Andrighi como relatora, considerada 

inclusive, como a responsável pelo estabelecimento das bases da teoria finalista aprofundada, 

considera-se que a qualificação da pessoa jurídica como consumidora exige a conjugação de 

dois fatores: a) a pessoa jurídica deve ser destinatária final do produto; e b) deve ser realmente 

vulnerável. 

Por conseguinte, se uma empresa de grande porte econômico-financeiro adquirisse 

diversos produtos, não servindo como insumo para a sua atividade profissional, e neste caso 

eles apresentassem defeitos, não seria aplicado o CDC, uma vez que a empresa não conseguiu 

demonstrar a sua vulnerabilidade. Foi o que aconteceu no caso, do julgamento do Supremo 

Tribunal Federal conhecido como Teka versus Aiglon. 

O STF, posicionou-se pela teoria finalista (sentença estrangeira contestada 5.847-

1, rel. min. Maurício Corrêa, j. 01.12.1999, publicada na íntegra na Revista de Direito do 

Consumidor, v. 34, 2000, pp. 253-263), onde expressou o entendimento no sentido de que os 

bens e serviços usados diretamente na produção de outros bens e serviços, estes sim destinados 

ao consumidor final, não se aplica o CDC e ainda que a destinação final exigida pelo art. 2.º do 

CDC (LGL\1990\40) deve levar em conta as circunstâncias do caso, como a vulnerabilidade, 

sob pena do CDC não cumprir com a sua função principal, que é a de equilibrar as relações 

entre desiguais. 

Sobre este caso especificamente, Marques (2000, p.3) esclarece que, em 1991, um 

ano após a vigência do CDC, Toshio Mukai, ao comentar o art..2º, já revela a dificuldade em 

definir o conceito de consumidor, sendo esta dificuldade também enfrentada no âmbito 

internacional. Assim, no entendimento da citada autora, o conceito indeterminado de 

destinatário final não comporta apenas interpretação literal, como querem os maximalistas, 

bastando a definição fática do produto, mas uma interpretação lógica e no sistema do CDC, 

sendo "destinatário final" aquele econômico e fático. 

E continua explicando que (2000, pp.3-4), para realizar a Justiça do caso concreto, 

o art. 2º do CDC deve ser interpretado conforme a sua ratio legis, sua finalidade atual, como 

ensina o método de interpretação teleológica, defendido pelo jurista Jhering em sua obra 
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intitulada "A Luta pelo Direito". A ratio legis de todas as normas do CDC, para a autora, está 

positivada, narrada, esclarecida no art. 4.º do CDC, que impõe respeito, lealdade, transparência 

e harmonia nas relações de consumo, atendido os princípios do reconhecimento da 

vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e 

fornecedores. 

Portanto, a interpretação no vínculo de consumo deve levar em consideração a 

causa do contrato de consumo, inicial e final, na sua finalidade, que é naturalmente de consumo. 

Partindo desta premissa, torna-se mais fácil o exame da situação em concreto para a 

caracterização da relação envolvendo serviços como de consumo ou não, pois é sempre possível 

perguntar se a causa principal ou por conexidade (acidente de consumo) foi de consumo ou de 

produção.70 

Neste mesmo sentido, Roberto Senise Lisboa (1997, p.30) expressa que "[...]o 

Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da causa na relação de consumo, ao preceituar 

que o consumidor é o destinatário final do produto ou serviço". Para esse autor, caberá à 

doutrina e a jurisprudência, na análise de cada caso a elas submetido, explorar a ideia de relação 

de consumo, sempre à luz da doutrina da causa das obrigações, para dirimir a questão. 

É de suma importância, pois, a análise da finalidade/causa da relação contratual 

para a eventual aplicação do art. 2º do CDC pelo Poder Judiciário, pois o CDC não regula 

situações que, mesmo com identificação de um destinatário final, o produto ou serviço, 

disponível no mercado não pode ser considerado como bem de consumo, mas de produção; daí, 

na teoria finalista, a procura da causa realiza-se por via de uma interpretação teleológica e logico 

sistemática do art. 2.º do CDC. 

 Merece destaque, no entanto, a existência de julgados do STJ que consideraram 

como consumidora a pessoa jurídica de pequeno porte econômico-financeiro que adquira o 

produto ou serviço e o utilize como insumo na sua atividade produtiva, desse modo, havendo o 

consumo intermediário, ou seja, se a pessoa jurídica faz uso do bem para a realização de 

atividade profissional, demonstrando ser vulnerável, aplicar-se-ia o CDC. 

                                                        
70  Nota explicativa: assim também José Reinaldo de Lima Lopes, distingue entre "crédito ao consumo" e "crédito 
à produção". Afirma o professor da USP: "Desnecessário dizer que o primeiro está abrigado no Código de Defesa 
do Consumidor (LGL\1990\40), o segundo não. Isto não significa que o tomador de crédito não ao consumo esteja 
desprotegido: significa apenas que o seu sistema de proteção não é o de consumo. O crédito ao investidor dá-se 
sob a forma de financiamentos e muitas vezes de repasses de fundos públicos ou estrangeiros, desconto, 
faturização, adiantamentos sobre contratos de câmbio, operações de garantia etc. Não creio que seja necessário– e 
nem juridicamente correto – usar o Código de Defesa do Consumidor (LGL\1990\40) para proteger tomadores de 
empréstimo para investimento". Veja José Reinaldo de Lima Lopes. “Consumidor e sistema financeiro”, Revista 

Direito do Consumidor 22, 1997. p. 95. 
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Menciona-se como paradigma o REsp 541.867/BA,71 que foi julgado pela 2ª seção 

do STJ, referente a uma ação ajuizada por uma administradora de cartões de crédito em desfavor 

de uma loja de tintas, sob o argumento da inexistência de relação de consumo entre ambas. O 

debate foi acirrado entre os ministros, com cinco votos a favor e quatro contras. Naquela 

oportunidade, a teoria finalista formou maioria no Tribunal e passou a prevalecer nos julgados 

em que se discutia o conceito de destinatário final na relação de consumo, ponto de extrema 

importância para as causas patrocinadas pela Defensoria Pública. 

Pode-se afirmar que a ideia do finalismo aprofundado, com o estabelecimento de 

limites conceituais, surgiu inicialmente ao admitir a aplicação do CDC nas relações entre 

fornecedores e consumidores –empresários, quando comprovada a relação de consumo, no 

julgamento do RMS 27.541/TO, em 18/08/2009. 

Destaque-se, no entanto, o fato de que foi no julgamento do REsp 1.195.642/RJ,72 

relatado pela ministra Nancy Andrighi, que o STJ aderiu por completo ao finalismo 

aprofundado, quando admitiu que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de 

um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por expressar perante 

o fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio -motor da política nacional das 

relações de consumo, premissa expressamente fixada no art.  4º, I, do CDC, que legitima toda 

a proteção conferida ao consumidor. A Ministra, que antes defendia a teoria maximalista, 

modificou o seu entendimento e posicionou-se a favor da teoria finalista aprofundada, 

estabelecendo, desde então, uma uniformização dos entendimentos que já haviam sido 

revelados nos julgamentos dos Recursos Especiais 1.027.165/ES, 1.190.139/RS e 1.196.951/PI. 

Para a teoria finalista aprofundada, dependendo do exame da situação concreta, a 

pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de 

consumidora, quando mostrar ao fornecedor alguma vulnerabilidade técnica, fática (ou 

econômica) e jurídica, e ainda a informacional, conforme estabelecido no art.  4º, I, do CDC. 

                                                        
71 COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E DE SERVIÇOS DE  
CRÉDITO PRESTADO POR EMPRESA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO  
FINAL INEXISTENTE.  
A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou 
incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de 
consumo intermediária. Recurso especial conhecido e provido para reconhecer a incompetência absoluta da Vara 
Especializada de Defesa do Consumidor, para decretar a nulidade dos atos praticados e, por conseguinte, para 
determinar a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da Comarca.  
Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 541.867/BA. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relator: Min. Barros 
Monteiro. Data do Julgamento: 10/11/2004. 
72  Ementa CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. 
FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.  
7. Recurso especial a que se nega provimento. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.195.642/RJ. Órgão 
Julgador: 3ª Turma. Relatora: Min.  Nancy Andrighi. Data do Julgamento:13/11/2012.  
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Entende-se que os parâmetros delimitados para o conceito de consumidor pelo REsp 

1.195.642/RJ foram de suma importância, à medida em que há indefinições e modificações 

contínuas envolvendo este conceito desde a edição do CDC até os dias atuais. 

Percebe-se, após análise de alguns julgados, como os REsp 1.015.152/RS 

(julgamento em 09/10/2012), do REsp 509.304/PR (julgamento em 16/05/2013), AgRg no 

REsp 1.161.604-SP (julgamento em 16/05/2015) e AgInt no REsp 1.719344-RO (julgamento 

em 08/05/2018), dentre outros, que foi firmado entendimento unânime pelo STJ pela 

impossibilidade da aplicação do CDC em face da ausência de vulnerabilidade da parte e demais 

elementos caracterizadores da condição de consumidor intermediário, pois, a maioria dos casos, 

que obtiveram êxito no reconhecimento de tal assunto, diz respeito ao  interesse do requerente 

em ser beneficiado pela  inversão do ônus da prova ou pelo desfazimento da cláusula de eleição 

de foro desfavorável. 

Em suma, as turmas do STJ realizam uma espécie de análise dúplice, no sentido de 

verificar a existência de uma situação concreta de vulnerabilidade, sendo a adequação fática do 

conceito de consumidor intermediário verificada em cada caso de maneira individual. Assim, 

diferentemente do ocorrido no ano 2000, quando havia a disputa de duas correntes doutrinárias 

com a intenção de prevalecer as teses nos julgados, atualmente o STJ demonstra mais 

unanimidade de seus julgados, demonstrando, assim, um ambiente de maior estabilidade e 

segurança na definição de conceitos de "destinatário final" e de “consumidor”; no entanto, 

sempre se adaptando às mudanças na sociedade atual. 

Com a vigência do Código Civil de 2002, a aplicação do CDC ficou mais restrita, 

pois há maior equilíbrio nas relações contratuais. Na  realidade, pode-se afirmar que, desde 

2003,  nas decisões do STJ, prevalece o entendimento pela aplicação da teoria finalista, 

empregando as normas do CDC de maneira mais subjetiva com relação ao consumidor, porém 

mais objetiva quanto à atividade ou ao papel do agente na sociedade de consumo, quando se 

aplica o CDC a determinados consumidores profissionais, ou de pequenas empresas ou 

profissionais liberais, desde que demonstrado, em concreto, a vulnerabilidade técnica, jurídica 

ou econômica.  

Assim, o cerne da questão concentra-se no requisito da vulnerabilidade, como 

determina o REsp 476.428/SC, rel. min. Nancy Andrighi, 3º Turma em 19.04.2005, DJ 

09.05.2005: " A relação jurídica qualificada por ser de consumo não se caracteriza pela presença 

de pessoa física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de uma parte vulnerável, de um 

lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro."  
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Evidencia-se o entendimento de Claudia Lima Marques (2016, p.361), quando 

revela a sua admiração pela análise aprofundada do contexto e da vulnerabilidade no caso 

concreto, sob a luz tanto da Constituição Federal como no CDC.  No entanto, pondera que há 

críticas no tocante à "insegurança jurídica" criada por este conceito, seja propondo o modelo 

europeu, isto, é o critério da não profissionalidade como critério seguro, seja por considerar que 

a boa-fé (bilateral por essência) foi "simplificada" no CDC para proteger "um sujeito 

estatutário", sem "atender à diretriz hermenêutica da concreção". 

O STJ demonstra claramente em seus julgados a existência de fases distintas com 

características específicas em cada uma delas, como na definição do conceito de consumidor 

intermediário, que não é o destinatário final da relação de consumo, não sendo aplicado o 

regramento benéfico do CDC, mas sim o do Código Civil. Assim, ocorreu com o REsp 

660.026/RJ que aponta para a divisão relativamente à destinação dada ao produto ou serviço 

pelo contratante. No mesmo sentido, foi o julgamento dos Recursos Especiais 661.145/ES e 

814.060/RJ, dentre outros. 

Como se pode observar, o conceito de consumidor intermediário concentra-se em 

critérios objetivos, ou seja, a destinação que será dada ao produto ou serviço, 

independentemente de quem seja o sujeito ou as suas características. Para o finalismo 

aprofundado, o conceito de consumidor centra-se em critérios subjetivos, verificando a 

existência de vulnerabilidade concreta do sujeito para que ele possa ser classificado como parte 

de uma relação de consumo, ainda que faticamente não seja o destinatário final do produto. 

Portanto, mesmo que a pessoa jurídica, no caso, seja considerada consumidora intermediaria, 

mas demonstrada a sua hipossuficiência, deverá ser beneficiada com as regras do CDC, por 

serem estas mais benéficas. 

Pode-se garantir que não houve mudança substancial na jurisprudência do STJ no 

que diz respeito aos critérios objetivos para qualificar a relação de consumo em si, mas houve 

o reconhecimento de um conceito subjetivo de maneira complementar, fundamentado no 

requisito da vulnerabilidade, reconhecendo o STJ a aplicação das duas teorias, pois, apesar da  

distinção entre a teoria finalista e a teoria finalista aprofundada, com relação ao conceito de  

consumidor, ambas se harmonizam, revelando a evolução jurisprudencial do STJ em busca da 

definição de bases teóricas sólidas que possam determinar os conceitos de "destinatário final" 

e, consequentemente, de consumidor, que compreendem três etapas bem definidas. 

Na primeira, destaca-se a preponderância da teoria maximalista, que ampliava  o 

conceito de destinatário final transpondo as relações de consumo; no segundo instante, de 

prevalência da teoria finalista, que delimitava o conceito de consumidor, excluindo a utilização 
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de produto ou serviço para o incremento de atividade produtiva;  e a terceira e última etapa, a 

denominada teoria finalista aprofundada, que relativiza o conceito de consumidor quando 

reconhece que, mesmo quem desenvolve atividade econômica, se for comprovada a sua 

vulnerabilidade, detém a proteção do código consumerista. 

Em síntese, é possível desenvolver o seguinte raciocínio para explicitar o 

entendimento predominante sobre a definição de consumidor no CDC. 

 

A. Pode-se afirmar que sempre haverá uma relação de consumo, quando a 

aquisição do produto ou serviço for realizada de modo a satisfazer uma 

necessidade pessoal ou familiar do adquirente. Portanto, estas aquisições 

não poderão ser realizadas no âmbito da atividade empresarial exercida pelo 

adquirente. 

B. De outra forma, não será considerada relação de consumo nas hipóteses em 

que o adquirente não for o destinatário final, por exemplo, quando se 

adquire um produto para revenda ou transformação, ou quando a aquisição 

se dá no âmbito da atividade empresarial para fins de incrementá-la. 

C. Exceção: na hipótese de aquisição do produto no exercício da atividade 

empresarial, excepcionalmente, aplica-se o CDC quando há a 

vulnerabilidade sob uma de suas quatro formas no caso em concreto, e ainda 

que tal aquisição não tenha sido para fins de transformação ou revenda. 

 

No entanto, de se considerar, todavia, que todos os questionamentos e problemas 

no que diz respeito à definição do conceito de consumidor e destinatário final, e, como 

consequência a de qualificação jurídica do negócio consumerista, ainda será objeto de contínuas 

modificações, considerando a fluidez destes conceitos e a evolução das relações negociais na 

sociedade de massa, criando sempre a possibilidade de uma mudança da jurisprudência no STJ, 

em razão da própria dinâmica da sociedade e de novos caminhos a serem explorados, o que não 

impede, entretanto, da delimitação de critérios mínimos, que possam dar maior segurança na 

qualificação da relação negocial.  

 

4.2 ESTUDO DE CASOS SOBRE A IMPRECISÃO TEÓRICA NA JURISPRUDÊNCIA 

 

No cotidiano da Defensoria Pública é cada vez mais comum deparar-se com 

situações durante os atendimentos realizados nos núcleos de defesa do consumidor, em que não 



79 
 

há uma certeza na qualificação jurídica negocial da aplicação do CDC nas relações contratuais, 

uma vez que podem ser consideradas, como sendo de consumo ou regidas pelo sistema comum. 

Passa-se, então, a analisar, com base em situações concretas, os efeitos da 

insegurança/imprecisão teórica evidenciados nos julgamentos do STJ, demonstrado na 

realidade a dificuldade de se qualificar juridicamente a relação consumerista, ante a fluidez e a 

dinâmica do conceito de consumidor e destinatário final, existindo entendimentos variados 

adotados pelo próprio STJ para cada evento sub examine. 

Para as finalidades deste experimento, interessa realçar a possível tensão entre a 

aplicação das teorias maximalista e finalista, analisando determinados casos da jurisprudência 

do STJ e sua utilização como fundamento para a análise daqueles casos submetidos ao crivo 

dos núcleos de defesa do consumidor, notadamente, aos considerados hipossuficientes e 

vulneráveis na relação de consumo.  

 

4.2.1 O Consumidor e os efeitos dos influxos da variação cambial 

 

O CDC é considerado norma de ordem pública e principiológica, quando 

determina, em seus arts. 51, 46 e no art. 47, a revisão contratual, com o objetivo de afastar 

cláusulas consideradas abusivas, onerosas, ambíguas ou confusas, sendo o contrato sempre 

interpretado de maneira mais benéfica para o consumidor em decorrência de sua função social. 

Em outras palavras, quando a parte é considerada hipossuficiente ou vulnerável, e está sujeita 

a uma onerosidade excessiva, sendo patente o desequilíbrio contratual, o art. 6º, inciso V do 

CDC autoriza a revisão contratual, quando determina que "[...]a modificação das cláusulas 

contratuais que estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. " 

Neste estado, pode-se asseverar que a teoria da imprevisão, segundo Jose Geraldo 

Brito Filomeno (2004, p.126), foi recepcionada pelo CDC, sendo essencial para a sua aplicação 

e, consequentemente, para a revisão do contrato de consumo a existência da denominada 

imprevisibilidade, acarretando um desequilíbrio para o negócio e uma onerosidade excessiva 

para uma das partes. 

 Para alguns doutrinadores para ocorrer a revisão contratual, basta a onerosidade 

excessiva, para o consumidor, por fato superveniente. Não é exigido o caráter extraordinário 

nem a imprevisibilidade dos fatos supervenientes para que o consumidor tenha direito à revisão 

contratual, pois a sobredita revisão está respaldada na teoria da equidade contratual, que busca 
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a proteção do consumidor de maneira a afastar aquela situação desfavorável, demostrando a 

concretização de princípios como da dignidade da pessoa humana e da justiça social. 

Em complemento a este entendimento Rizzato Nunes (2000, p.118) esclarece que: 

A garantia de revisão das cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que 
as tornem excessivamente onerosas tem, também, fundamento nos outros princípios 
instituídos no CDC citados no item anterior: boa-fé e equilíbrio (art. 4º, III), 
vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I), que decorre do princípio maior, 
constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da CF). 
 

Desse modo, pode-se afirmar que a revisão prevista no CDC advém de fatores 

supervenientes e posteriores ao pacto celebrado, independentemente, na opinião do 

mencionado autor, de ter havido ou não a previsão ou possibilidade de previsão dos 

acontecimentos. Esta é a tendência demonstrada no posicionamento do STJ, quando do 

julgamento do AGRESP 374351/RS.73 

Os bancos e entidades financeiras são bastante resistentes às ações de revisão dos 

contratos financeiros, baseando-se em princípios como da autonomia da vontade, de liberdade 

de contratar, do pacta sunt servanda, dentre outros. Foi exatamente o que aconteceu no caso de 

contratos que continham cláusula cujo reajuste ficava atrelado ao dólar. À época, vários 

                                                        
73 “Processual Civil e Civil. Revisão de contrato de arrendamento mercantil (“leasing”). Recurso Especial. 
Nulidade de cláusula por ofensa ao direito de informação do consumidor. Fundamento inatacado. Indexação em 
moeda estrangeira (dólar). Crise cambial de janeiro de 1999 – Plano real. Aplicabilidade do art. 6º, inciso V, do 
CDC. Onerosidade excessiva caracterizada. Boa-fé objetiva do consumidor e direito de informação. Necessidade 
de prova da captação de recurso financeiro proveniente do exterior. Recurso Especial. Reexame de provas. 
Interpretação de cláusula contratual. – Inadmitida a alegação de inaplicabilidade das disposições do Código de 
Defesa do Consumidor aos contratos de arrendamento mercantil (“leasing”), e não impugnado especificamente, 
nas razões do Recurso Especial, o fundamento do v. acórdão recorrido, suficiente para manter a sua conclusão, de 
nulidade da cláusula que prevê a cobrança de taxa de juros por ofensa ao direito de informação do consumidor, 
nos termos do inc. XV do art. 51 do referido diploma legal, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do 
Recurso Especial quanto ao ponto. – O preceito insculpido no inciso V do artigo 6º do CDC dispensa a prova do 
caráter imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva da excessiva onerosidade advinda 
para o consumidor. – A desvalorização da moeda nacional frente à moeda estrangeira que serviu de parâmetro ao 
reajuste contratual, por ocasião da crise cambial de janeiro de 1999, apresentou grau expressivo de oscilação, a 
ponto de caracterizar a onerosidade excessiva que impede o devedor de solver as obrigações pactuadas.  A equação 
econômico-financeira deixa de ser respeitada quando o valor da parcela mensal sofre um reajuste que não é 
acompanhado pela correspondente valorização do bem da vida no mercado, havendo quebra da paridade 
contratual, à medida que apenas a instituição financeira está assegurada quanto aos riscos da variação cambial, 
pela prestação do consumidor indexada em dólar americano. – É ilegal a transferência de risco da atividade 
financeira, no mercado de capitais, próprio das instituições de crédito, ao consumidor, ainda mais que não 
observado o seu direito de informação (arts. 6°, III, 31, 51, XV, 52, 54, § 3º, do CDC). Incumbe à arrendadora 
desincumbir-se do ônus da prova de captação específica de recursos provenientes de empréstimo em moeda 
estrangeira, quando impugnada a validade da cláusula de correção pela variação cambial. Esta prova deve 
acompanhar a contestação (art. 297 e 396 do CPC), uma vez que os negócios jurídicos entre a instituição financeira 
e o banco estrangeiro são alheios ao consumidor, que não possui meios de averiguar as operações mercantis 
daquela, sob pena de violar o art. 6° da Lei n. 8.880/94. – Simples interpretação de cláusula contratual e reexame 
de prova não ensejam Recurso Especial”. (Superior Tribunal de Justiça, ACÓRDÃO: AGRESP 374351/RS 
(200101503259), 439018 AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DATA DA DECISÃO: 
30/04/2002. ORGÃO JULGADOR: – TERCEIRA TURMA. RELATORA: MINISTRA NANCY 
ANDRIGHI.  FONTE: DJ DATA: 24/06/2002 PG: 00299). 
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consumidores se sentiram lesados em razão da onerosidade excessiva, ocasionada pela variação 

cambial, recorrendo ao Poder Judiciário para a solução da pendenga. 

Assim, os contratos que recebiam o influxo da variação cambial  foram 

considerados abusivos e onerosos para o consumidor, conforme o estabelecido na ADIn 

2.591/DF,74 ajuizada pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CONSIF), que 

firmou o entendimento de que os bancos e financeiras são considerados fornecedores de 

produtos e serviços, sujeitando-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, 

principalmente aos princípios da transparência, da confiança e o da boa-fé objetiva, por força 

do disposto em seus artigos 3º, § 2º , 52 e incisos. 

Transcreve-se o trecho do voto do ministro Celso de Mello, na ADIn 2.591/DF 

quando estabelece as suas conclusões em dois pontos essenciais para a solução do litigio.  

 
a)As relações que se estabelecem entre as instituições financeiras, de um lado, 
e os seus clientes, de outro, qualificam-se como típicas relações de consumo; 
e b) os juízes e Tribunais,  em tema de relações de consumo, hão de resolver os 
litígios com apoio em uma dimensão valorativa cujo elemento essencial repousa 
no necessário respeito á proteção dos consumidores, que titularizam direito 
fundamental  a eles reconhecido pela própria Constituição da República (CF, art 
5º , XXXII;art.150, §5º; art.170,V; art.37§3º;art.175, parágrafo único II) 

 

Desse modo, os contratos que estabelecem em suas cláusulas o reajuste das 

prestações em dólar ou qualquer outra moeda estrangeira, sem que o consumidor tenha sido 

devidamente informado sobre os riscos, ofendem o princípio da transparência, como também 

violam o princípio da confiança, quando em razão da elevação do câmbio, o consumidor desiste 

do financiamento, pela impossibilidade de cumprir com o pagamento, sem dúvida gerando uma 

frustração na perspectiva de adquirir o bem. Além da ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, 

quando o fornecedor, mediante a cláusula de reajuste, procurou transferir para o consumidor os 

riscos do seu negócio. 

Pode-se afirmar que o CDC estabeleceu verdadeira concepção social do contrato, 

quando autoriza, em seu art. 6º, V, a revisão das cláusulas contratuais sempre que fatos 

supervenientes, imprevisíveis ou não, tornem os contratos excessivamente onerosos para os 

consumidores, sendo um típico rompimento da base do negócio jurídico, como exemplo, na 

desvalorização da moeda, em razão da política cambial adotada, não podendo o risco da 

atividade negocial ser transferido para o consumidor vulnerável.75 Assim, a parte prejudicada, 

                                                        
74 ADIn 2.591/DF, Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CONSIF), de 26.12.2001. 
75 Revisão de contrato - Arrendamento mercantil (leasing) - Relação de consumo - Indexação em moeda 
estrangeira (dólar) - Crise cambial de janeiro de 1999 - Plano real. Aplicabilidade do art. 6, inciso V do CDC - 
Onerosidade excessiva caracterizada. Boa-fé objetiva do consumidor e direito de informação. Necessidade de 
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o consumidor, poderá recorrer ao Poder Judiciário, requerendo a correção desse montante, 

de modo que assegure o valor real da prestação,76 a fim de que possa atenuar o desequilíbrio 

nas relações de consumo, conforme previsto no Código Civil e, subsidiariamente, no CDC. 

Neste mesmo sentido, Claudia Lima Marques (2002, p.74) entende que a nova 

concepção de contrato é uma ideação social em qual não só importa a manifestação de 

vontade (consenso), mas também os efeitos do contrato na sociedade de consumo, sempre 

em busca do equilíbrio contratual, com limitações legais a autonomia da vontade. Conforme 

suas palavras, "a Lei passará a proteger determinados interesses sociais".  

Neste sentido, ao ser julgada constitucional a aplicação do CDC aos serviços 

financeiros e considerar o banco e demais instituições financeiras como fornecedores de 

serviços, aplicando-se a teoria finalista, na realidade, efetivou-se a qualificação jurídica do 

negócio consumerista aos contratos entabulados pelas partes por ser norma mais benéfica 

para o consumidor, ressaltando a importância do destino final econômico para a 

caracterização da relação de consumo. 

Note-se que com definição pela Suprema Corte no que diz respeito à aplicação 

do CDC aos serviços financeiros, vários casos que antes eram submetidos a Defensoria 

Pública os quais pairavam dúvidas acerca da aplicabilidade ou não do CDC, foram 

definitivamente resolvidos, trazendo maiores benefícios aos consumidores. 

 

                                                        
prova da captação de recurso financeiro proveniente do exterior. - O preceito insculpido no inciso V do artigo 
6º do CDC dispensa a prova do caráter imprevisível do fato superveniente, bastando a demonstração objetiva 
da excessiva onerosidade advinda para o consumidor. - A desvalorização da moeda nacional frente à moeda 
estrangeira que serviu de parâmetro ao reajuste contratual, por ocasião da crise cambial de janeiro de 1999, 
apresentou grau expressivo de oscilação, a ponto de caracterizar a onerosidade excessiva que impede o devedor 
de solver as obrigações pactuadas. - A equação econômico-financeira deixa de ser respeitada quando o valor da 
parcela mensal sofre um reajuste que não é acompanhado pela correspondente valorização do bem da vida no 
mercado, havendo quebra da paridade contratual, à medida que apenas a instituição financeira está assegurada 
quanto aos riscos da variação cambial, pela prestação do consumidor indexada em dólar americano. - É ilegal a 
transferência de risco da atividade financeira, no mercado de capitais, próprio das instituições de crédito, ao 
consumidor, ainda mais que não observado o seu direito de informação (art. 6º, III, e 10,"caput", 31 e 52 do 
CDC). - Incumbe à arrendadora se desincumbir do ônus da prova de captação de recursos provenientes de 
empréstimo em moeda estrangeira, quando impugnada a validade da cláusula de correção pela variação cambial. 
Esta prova deve acompanhar a contestação (art. 297 e 396 do CPC), uma vez que os negócios jurídicos entre a 
instituição financeira e o banco estrangeiro são alheios ao consumidor, que não possui meios de averiguar as 
operações mercantis daquela, sob pena de violar o art. 6º da Lei n. 8.880/94.(STJ - REsp: 268661 RJ 
2000/0074504-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2001, T3 - TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJ 24.09.2001 p. 296RDR vol. 22 p. 275REVJUR vol. 287 p. 101RSTJ vol. 149 
p. 296) 
76 Código Civil "Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor 
da prestação devida e o do momento de sua execução, o juiz poderá corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que 
assegure, quando possível, o valor real da prestação." 
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4.2.2 O Consumidor ante a conversão do endosso póstumo em cessão de crédito 

 

Na sequência, está a análise da conversão do endosso póstumo em cessão de 

crédito e seus efeitos para o consumidor, sob a perspectiva do confronto entre normas e 

princípios constantes no Código Civil e no CDC. 

O endosso de título já vencido não é mais considerado, para a doutrina e a 

jurisprudência, como endosso, mas como cessão de crédito, já que há a conversão do endosso 

em cessão de crédito, conforme disciplina o parágrafo 2º do art.8. °, do Decreto n.º 2.044, 

de1908, que estabelece: "O endosso posterior ao vencimento da letra tem o efeito de cessão 

civil". Assim, não terá, os efeitos cambiários (abstração, autonomia, responsabilidade solidária 

do endossante etc.). 

Neste sentido, a cessão de crédito é definida como um negócio jurídico firmado 

entre o titular de um crédito, denominado cedente, e um terceiro, o cessionário, para quem o 

crédito é transferido, sendo considerado a título gratuito ou oneroso, e por ele se transmite não 

só o crédito, mas também todos os seus acessórios, salvo se houver disposição em contrário das 

partes (art.287, CC). 

Aliás, de acordo com o que estabelece o art. 286 do CC, a cessão não poderá ser 

realizada se existir oposição à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor, bem 

como não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se no instrumento representativo da 

convenção não constar cláusula que a vede. Existe, ainda, a necessidade de notificar a cessão 

de crédito ao devedor, podendo ele opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, como 

erro ou dolo, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha 

contra o cedente. 

Assevere-se, no entanto, que, se o devedor se quedar inerte perante a notificação, 

poderá acarretar a preclusão do direito para fins de compensação e de exceção de contrato não 

cumprido contra o cedente nas relações regidas pelo CC, conforme entendimento esposado 

no  Recurso Especial n.º 780.774/SP,77 sob a relatoria da ministra Nancy Andrighi,  que firmou 

                                                        
77 Direito civil. Cessão de crédito. Notificação do devedor. Necessidade de manifestação, por este, das exceções 
pessoais de que é titular em face do credor primitivo. Art. 1.072 do CC/16. (Equivalente ao art. 294 do CC/02) 
Alcance do dispositivo. Diferenciação entre defesas diretas, por um lado, e exceções processuais, substanciais 
e pessoais, por outro. Obrigatoriedade de o devedor manifestar, no ato de transferência do crédito, apenas as 
suas exceções pessoais, compreendidas no seu sentido estrito. Possibilidade de oposição, posteriormente, ao 
sucessor no crédito, de todas as defesas diretas de que dispunha contra o credor primitivo, não obstante tenha o 
devedor silenciado no momento da transferência do crédito. - No momento em que se dá a transferência de um 
crédito, o credor primitivo não pode transferir ao sucessor mais do que dispunha naquele momento. Assim, 
todas os motivos que possivelmente levariam à inexistência do crédito permanecem hígidos, não obstante a 
transferência. Isso se evidencia pelo fato de a transferência de créditos poder ser promovida com as cláusulas 
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entendimento de que a preclusão decorrente da falta de manifestação do devedor, após a 

notificação da cessão, restringe-se às exceções pessoais contra o cedente, e não contra o próprio 

crédito, o qual mantém a mesma natureza com que foi transmitido. 

Perfilha-se a compreensão de que estas sanções são cabíveis quando a relação 

existente entre as partes não for qualificada juridicamente como de consumo, mas sim regulada 

pelo CC, pois, se não fosse este o entendimento, o devedor-consumidor considerado 

hipossuficiente, ao ser notificado da cessão, ficaria impossibilitado de se defender, porquanto 

seria de sua responsabilidade o ônus de provar os vícios da relação jurídica, colidindo 

frontalmente com o que determina o art. 6°, inc. VIII, do CDC. 

E, ainda se o crédito cedido sem oposição se tornasse livre dos vícios originais e 

precluso em relação às exceções pessoais contra o cedente, estaria afastando o direito à 

reparação previsto no Código de Defesa do Consumidor, apesar de este determinar que ela deve 

ser efetiva, infestável e solidária, (art. 6°, inc. VI, art. 25 e art. 7°, parágrafo único). 

Desse modo, há perfeita harmonização entre o Código Civil e CDC (coexistência 

de dois regimes jurídicos), complementando-se, devendo sempre ser observada em cada caso 

concreto a norma que seja mais benéfica para o consumidor. Assim, se for verificada na 

hipótese que há relação de consumo, aplica-se prioritariamente, o CDC, e, subsidiariamente o 

Código Civil. Se não se interpretar assim, poder-se-ia levar à absurda conclusão de que as 

normas do novo Código Civil sobre cessão de créditos teriam acarretado a revogação de 

algumas normas do CDC. 

 

                                                        
"veritas nominis" e "bonitas nominis". - O art. 1.072 do CC/16, ao dispor sobre a (art. 294 do CC/02) 
possibilidade de o devedor manifestar suas exceções pessoais no momento em que notificado da transferência 
do crédito, não estabelece uma obrigação, mas uma faculdade ao devedor. A consequência da não manifestação 
de sua discordância com o ato de transferência somente tem efeito preclusivo quanto às exceções pessoais de 
que disporia contra o credor primitivo, como é o caso da compensação ou da "exceptio non adimpletis 
contractus". - Todas as defesas diretas de que dispunha o devedor, que se prendem à existência de seu débito, 
podem ser opostas judicialmente ao credor sucessor, não obstante o silêncio do devedor no ato de cessão do 
crédito. - Na hipótese dos autos, o Tribunal indeferiu a produção de prova pericial tendente à comprovação de 
uma defesa direta do devedor porque, tendo em vista as provas dos autos, a perícia seria desnecessária. Assim, 
não obstante seja direito do devedor alegar e provar as defesas diretas de que dispuser, no processo "sub judice" 
o acórdão recorrido se sustenta por fundamento inatacado. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 
780774 SP 2005/0150485-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/10/2008, T3 – 3ª 
T, Data de Publicação: --> DJe 23/10/2008) 
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4.2.3 O Consumidor em confronto com as instituições financeiras 

 

Nesta subseção, escolia-se acerca da duplicidade de regramentos aplicados às 

instituições financeiras e bancárias, quando estas forem consideradas fornecedoras de serviços 

aos clientes consumidores no sentido estrito, e, assim, sujeitando-se ao regramento do CDC, ou 

quando se comportam de maneira geral na sua atividade econômica sob a égide do CC, mas 

sempre a depender do exame, em concreto, da situação, ou seja, da qualificação jurídica da 

relação negocial. 

Um dos temas mais polêmicos nos tribunais superiores era a respeito da 

aplicabilidade ou não do CDC nos contratos bancários e de financiamento, sendo a questão 

pacificada com o julgamento da ADIn 2.591/DF78 ajuizada pela Confederação Nacional das 

Instituições Financeiras (CONSIF), que alegava a inconstitucionalidade formal e material da 

parte do art.3º, § 2º, do CDC, sendo julgada a ação improcedente pelo STF, portanto, 

constitucional, o mencionado artigo, resolvendo de vez o assunto. 

Por seu turno, Claudia Lima Marques (2016, p.575) assevera que são dois os 

principais aspectos da transcendência desta decisão. O primeiro refere-se ao aspecto formal, 

sistemático, valorativo e institucional, porquanto reconheceu que o Direito do Consumidor e o 

CDC são partes integrantes e essenciais do novo sistema de Direito Privado brasileiro, 

constituído pela coexistência coerente e em diálogo com várias fontes legislativas do direito 

privado (CDC, Código Civil e leis do sistema financeiro e securitário), sob a égide dos sistemas 

de valores da Constituição. 

E o segundo aspecto é substantivo, sistemático, valorativo e eficaz no que diz 

respeito à constitucionalização do direito dos contratos; no caso, os contratos bancários, 

financeiros e securitários ou relações de consumo que envolvam direitos humanos ou 

                                                        
78 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A 
REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA 
INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3º, § 2º, DO CDC]. MOEDA E TAXA DE 
JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 1. As 
instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas veiculadas pelo Código de 
Defesa do Consumidor. 2. "Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa 
física ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. 3. O preceito 
veiculado pelo art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em coerência com a 
Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a remuneração das operações passivas 
praticadas por instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam 
excluídas da sua abrangência..(STF - ADI: 2591 DF, Relator: CARLOS VELLOSO, Data de Julgamento: 
07/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 29-09-2006 PP-00031 EMENT VOL-02249-02 PP-00142) 
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fundamentais do contratante mais fraco, das garantias constitucionais ou dos direitos 

fundamentais, ou seja, é o direito do consumidor constitucionalizado. 

Sobre a tese derrotada no STF é relevante destacar o entendimento de José Augusto 

Delgado (1996, p.109), sobre a corrente que defende a inaplicabilidade do CDC ás atividades 

financeiras e bancárias: 

 

Não me permito empregar qualquer interpretação restritiva aos dispositivos 
legais que compõem o Código de Proteção ao Consumidor, pelo fato de que ele tem 
por finalidade tornar efetiva uma garantia constitucional. A expressão natureza 
bancária, financeira e de crédito contida no § 2º do art. do art. 3º, não comporta que 
se afirme referir-se, apenas, a determinadas operações de crédito ao consumidor. Se 
a vontade do legislador fosse essa, ele teria explicitamente feito a restrição, que, se 
existisse, daria ensejo a se analisar da sua ruptura com os ditames da Carta 
Magna sobre o tema. 

 

Destaca-se, que o STJ publicou inúmeras súmulas referentes aos contratos 

bancários (nº 453, 450, 445, 422, 419, 388, 382, 381, 380, 379, 371, 370, 359, 308, 302, 300, 

297, 296, 295, 294, 293, 289, 287, 286, 285, 284, 283, 281, 280, 259, 258, 247, 233) e, em 

especial, a Súmula 297 que estabelece: " O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as 

instituições financeiras"; e a Súmula 381, ambas do STJ, que afirma: " Nos contratos bancários, 

é vedado ao julgador conhecer de oficio, da abusividade das cláusulas "-isto após muitas 

discussões acaloradas sobre o tema. 

 Entende-se como contratos bancários (depósito bancário, depósito em conta 

corrente, conta poupança, o contrato de abertura de crédito, o de empréstimo e o de 

financiamento, dentre outros) aqueles realizados com uma instituição financeira ou banco, 

considerados contratos de adesão por excelência, em que o fornecimento massificado de crédito 

para o consumo é considerado como um dos fatores da sociedade pós-moderna.    

 Outro ponto importante é que nem todos os clientes bancários são consumidores 

em sentido próprio da palavra ou podem ser equiparados como investidores, profissionais da 

área econômica. Instituições financeiras e empresas de grande porte, quando se relacionam com 

uma instituição financeira por não ocuparem uma posição de vulnerabilidade, não podem ter a 

si aplicadas as regras do CDC, conforme têm exigido algumas decisões do STJ. Em outras 

palavras, há necessidade de examinar em cada hipótese se aquela relação pode ser considerada 

consumerista ou não, não existindo um critério objetivo e seguro para tal determinação, como 

no caso do julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 1.218.885, datado de 07 de junho de 

2018, em à Corte posicionou-se pela inaplicabilidade do CDC ao contrato bancário. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Na interpretação do art. 3º do CDC, os bancos são considerados fornecedores, 

pois o produto da atividade negocial do banco é o crédito, pois são sujeitos da relação de 

consumo na qualidade de prestadores de serviço, quando recebem tributos, mesmo de não 

clientes, fornecem extratos de contas bancárias etc. Suas atividades envolvem, pois, os dois 

objetivos das relações de consumo: com relação a produtos e os serviços, quando há 

consentimento para que o devedor utilize dinheiro ou crédito como destinatário final, há 

a relação de consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. Se, no entanto, o 

devedor toma dinheiro ou crédito emprestado do banco para repassá-lo, não será destinatário 

final e, portanto, não há que se falar em relação de consumo.  

 Neste sentido, Fabio Ulhôa Coelho (1994, p. 174) considera bancário o contrato 

cuja função econômica se relaciona com o conceito jurídico de atividade bancária, 

estabelecida no art. 17 da Lei nº 4.595/64, sendo considerada atividade bancária aquela que 

coleta ou faz a intermediação em moeda nacional ou estrangeira. Para o aludido autor, o 

contrato bancário pode ou não se sujeitar às regras do CDC "[...]dependendo do vínculo 

obrigacional subjacente”. Exemplo é o do mútuo, em que há uma dúplice interpretação, 

quando será considerado mercantil se o mutuário exercer atividade econômica e os recursos 

originários dele forem empregados na empresa, e será considerado mútuo consumerista, 

quando utilizar o dinheiro emprestado para fins particulares. 

Assim, dividem-se as operações bancárias como atípicas, que são aquelas não 

relacionadas, especificamente, com o conceito de atividades bancárias. O banco age como um 

prestador de serviço de modo amplo, não somente para o credor, mas também para a 

população em geral, por exemplo, no caso da cobrança de títulos e recebimentos de tarifas e 

impostos. Já no que concerne às operações típicas, como nos depósitos, concessões de 

empréstimos, aplicações financeiras, o banco presta serviços aos clientes, podendo oferecer 

tratamento especial ou preferencial a determinados consumidores.       

Nos contratos celebrados entre o consumidor e as instituições bancarias, ao se 

analisar a jurisprudência do STJ, percebe-se a prevalência na aplicação do CDC, como quando 

envolve extravio de cheques79 (RESP 238.016-SP e 239.702-RJ), recusa de exibição de 

documentos (RESP 245.660-SE e 207.310-DF), manutenção do nome do devedor em cadastro 

quando há contestação judicial da dívida (RESP 255.266-SP, 200.267-RS, 164.542-RS, 

262.672-SE.), multa moratória (RESP 213.825-RS, 235.200-RS, 231.208-PE, e 57.974), 

capitalização de juros (RESP 235.200-RS, 258.647-RS e 244.076-MG), cumulação indevida da 

                                                        
79 REsp 238.016/SP e 239.702/RJ. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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comissão de permanência (RESP 287.828-SP, Min. Barros Monteiro e AGA 296.516-SP, Min. 

Fátima Nancy Andrigi), denegação da eleição de foro privilegiado (RESP 190.860-MG, 

159.931-SP, 201.195-SP, Min. Ruy Rosado de Aguiar), poupança (RESP106.888-PR, Min. 

Cesar Asfor Rocha). 

Em suma, depois do julgamento da ADI 2.591/DF, denota-se que os contratos de 

crédito continuam a obedecer a uma duplicidade de regime jurídico, sujeitando-se ora ao 

CDC, ora ao Código Civil, sendo considerados contratos de consumo normalmente quando 

tiverem como partes, de um lado, uma instituição financeira, e, de outro, geralmente uma 

pessoa física, tendo por objeto o empréstimo oneroso de dinheiro, com finalidades 

particulares em caráter de destinação final. A jurisprudência acolhe também o entendimento 

que poderão fazer uso parcial da proteção consumerista os equiparados por força do art. 29, 

desde que provada a vulnerabilidade, perante os bancos, e para os demais casos não são ainda 

possíveis de qualificar, seguramente, como uma relação consumerista, deverão ser regulados 

pelo Código Civil. 

 

4.2.4 O Consumidor paciente no trato com as clinicas médicas 

 

Passa-se a fazer notações, agora, a respeito do regime jurídico aplicado às clínicas 

médicas e hospitais particulares em relação ao consumidor sob a perspectiva de duas 

modalidades diferenciadas de responsabilidade, o que implicará no regime jurídico a ser 

adotado, dependendo da qualificação jurídica a ser dada ao contrato celebrado entre as partes. 

Inicialmente, evidencia-se que a assistência médica no Brasil surgiu, a princípio, 

com a criação das denominadas santas Casas de misericórdia, sendo a primeira a Santa Casa de 

Santos, fundada em 1543. (MORAES, 2002, p. 166)  

É fato que, na sociedade de consumo atual, considerando quase a falência do 

sistema de saúde público, com o aumento da contratação de planos de saúde e convênios 

médicos pela população, modificou-se a relação paciente e médico, para usuário e prestador de 

serviços, cujo regime jurídico aplicável seria o CDC. Não há qualquer dúvida sobre isso, uma 

vez que a jurisprudência do STJ já consolidou o entendimento no sentido de aplicação do CDC 

aos serviços médicos (STJ, EDcl no REsp 704.272, Rel. Min. Isabel Gallotti, 4ª T., DJ 

15/08/2012)  

  Desse modo, o CDC só pode ser utilizado como fundamento legal para 

disciplinar as relações jurídicas em que o exercício da atividade médica se dá por meio das 

sociedades empresárias, em razão de sua finalidade lucrativa, como os hospitais, as clínicas 
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médicas e planos de saúde considerados verdadeiros fornecedores de serviços, pois detêm a 

produção e o poder econômico e os pacientes são considerados consumidores em razão da 

vulnerabilidade em face ao fornecedor. 

Malgrado a previsão do Código Civil no que diz respeito à responsabilidade civil 

no exercício da atividade médica, atualmente, de acordo com a doutrina e a jurisprudência 

brasileira, os médicos são considerados fornecedores de serviços à luz do CDC, respondendo 

culposamente pelos seus atos no exercício da atividade como profissional liberal por sua conta 

e risco, sendo o CC raramente aplicado, senão de maneira subsidiaria, diferentemente de quando 

esse profissional possui vínculo com uma sociedade empresária- hospital, planos de saúde ou 

clínicas médicas, as quais estas responderão objetivamente. 

 Cumpre evidenciar-se que os danos sofridos pelos pacientes em hospitais e clinicas 

médicas podem ser diferenciados de duas maneiras: a primeira diz respeito àqueles danos 

passados em decorrência da conduta médica, podendo ser omissivo; e a segunda são danos 

ocasionados pela própria estrutura hospitalar. 

No julgamento do REsp 986.648,80 a polêmica central situou-se em torno do regime 

jurídico aplicável à responsabilidade civil da clínica prestadora de serviços pelos atos praticados 

pelos seus prepostos, no caso, os médicos, que culminaram com a morte da paciente. Essa 

questão relativa à natureza da responsabilidade civil de clínica prestadora de serviços médico-

hospitalares é considerada controvertida, pois a regra geral do CDC para a responsabilidade 

pelo fato do serviço, estabelecida no art. 14, é de que se trata de responsabilidade objetiva. No 

entanto, há exceção em favor dos profissionais liberais no § 4º desse mesmo art. 14 do CDC, 

estatuindo-se que a sua responsabilidade é subjetiva. 

A regra de exceção é restrita à responsabilidade civil dos profissionais liberais, não 

se estendendo aos demais fornecedores, ou seja, aos hospitais e clínicas médicas, aos quais se 

aplica a regra geral da responsabilidade objetiva. No entanto, apesar de objetiva, não 

acompanha a teoria do risco integral, podendo ser afastada com a comprovação das excludentes 

previstas no próprio CDC (art.14§ 3º). Assim, a responsabilidade dos fornecedores de serviços 

                                                        
80 RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MOVIDA CONTRA 
CLÍNICA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. 1. Demanda indenizatória proposta pelo marido de paciente 
morta em clínica médica, alegando defeito na prestação dos serviços médicos. 2. A regra geral do art. 14, "caput", 
do CDC, é a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. 3. A exceção 
prevista no parágrafo 4º do art. 14 do CDC, imputando-lhes responsabilidade subjetiva, é restrita aos profissionais 
liberais. 4. Impossibilidade de interpretação extensiva de regra de exceção. 5. O ônus da prova da inexistência de 
defeito na prestação dos serviços médicos é da clínica recorrida por imposição legal (inversão 'ope legis'). 
Inteligência do art. 14, § 3º, I, do CDC. 6. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. 7. RECURSO ESPECIAL 
PROVIDO. (REsp 986.648/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado 
em 10/05/2011, DJ de 02/03/2012) 
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em geral, inclusive as clínicas e hospitais, é objetiva, dispensando a comprovação de culpa. Em 

uma rara decisão (REsp 258.289), foi reconhecida a responsabilidade civil subjetiva do 

hospital.81 

Posteriormente, em 2007, a Quarta Turma do STJ, julgando o Recurso Especial 

629.212/RJ82, sob relatoria do min. César Asfor Rocha, reconheceu como objetiva a 

responsabilidade civil de hospital por infecção hospitalar, pois esta decorre do fato da 

internação, e não da atividade médica em si. A Terceira Turma, em 2009, no julgamento do 

Recurso Especial 696.284/RJ,83 sob relatoria do min. Sidnei Beneti, enfrentou diretamente a 

                                                        
81 258.389/STJ (Responsabilidade civil. Consumidor. Profissão. Médico. Erro médico não caracterizado. Morte de 
menor. Culpa dos médicos afastada. Condenação do hospital. Impossibilidade. Responsabilidade objetiva não 
caracterizada. Súmula 341/STJ. CCB, arts. 159, 1.521, III e 1.545. CCB/2002, arts. 186 e 951. CDC, art. 14). 
CIVIL. INDENIZAÇÃO. MORTE. CULPA. MÉDICOS. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO. HOSPITAL. 
RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.1 – A responsabilidade dos hospitais, no que tange à 
atuação técnico-profissional dos médicos que neles atuam ou a eles sejam ligados por convênio, é subjetiva, ou 
seja, dependente da omprovação de culpa dos prepostos, presumindo-se a dos preponentes. Nesse sentido são as 
normas dos arts. 159, 1521, III, e 1545 do Código Civil de 1916 e, atualmente, as dos arts. 186 e 951 do novo 
Código Civil, bem com a súmula 341 – STF (É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do 
empregado ou preposto.). 2 – Em razão disso, não se pode dar guarida à tese do acórdão de arrimado nas provas 
colhidas, excluir, de modo expresso, a culpa dos médicos e, ao mesmo tempo, admitir a responsabilidade objetiva 
do hospital, para condená-lo a pagar indenização por morte de paciente. 3 – O art. 14 do CDC, conforme melhor 
doutrina, não conflita com essa conclusão, dado que a responsabilidade objetiva, nele prevista para o prestador de 
serviços, no presente caso, o hospital, circunscreve-se apenas aos serviços única e exclusivamente relacionados 
com o estabelecimento empresarial propriamente dito, ou seja, aqueles que digam respeito à estadia do paciente 
(internação), instalações, equipamentos, serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia), etc e não aos 
serviços técnicos-profissionais dos médicos que ali atuam, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição 
(culpa). 4 – Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido. (REsp 258389/SP, Rel. 
Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 275). 
82 RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO HOSPITAL. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O hospital 
responde objetivamente pela infecção hospitalar, pois esta decorre do fato da internação e não da atividade médica 
em si. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Tribunal a quo não se revela exagerado ou desproporcional 
às peculiaridades da espécie, não justificando a excepcional intervenção desta Corte para revê-lo. Recurso especial 
não conhecido. (REsp 629212/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 
15/05/2007, DJ 17/09/2007, p. 285). 629.212/STJ (Responsabilidade civil. Consumidor. Infecção hospitalar. 
Responsabilidade objetiva do hospital. CDC, art. 14. CCB/2002, art. 186). 
83 696.284/STJ (Responsabilidade civil. Consumidor. Hospital. Erro médico. Erro de diagnóstico de seu 
plantonista. Omissão de diligência do atendente. Responsabilidade objetiva do hospital ante a culpa de seu 
profissional. CCB/2002, art. 186. CDC, art. 14).RECURSO ESPECIAL: 1) RESPONSABILIDADE CIVIL – 
HOSPITAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO DE DIAGNÓSTICO DE SEU PLANTONISTA – 
OMISSÃO DE DILIGÊNCIA DO ATENDENTE – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR; 2) HOSPITAL – RESPONSABILIDADE – CULPA DE PLANTONISTA ATENDENTE, 
INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL ANTE A CULPA 
DE SEU PROFISSIONAL; 3) MÉDICO – ERRO DE DIAGNÓSTICO EM PLANTÃO – CULPA SUBJETIVA 
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICÁVEL – 4) ACÓRDÃO QUE RECONHECE CULPA DIANTE 
DA ANÁLISE DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL – SÚMULA 
7/STJ. 1. - Serviços de atendimento médico-hospitalar em hospital de emergência são sujeitos ao Código de Defesa 
do Consumidor. 2. - A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de seu profissional plantonista 
(CDC, art. 14), de modo que dispensada demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes 
de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no atendimento. 3. - A responsabilidade de médico atendente 
em hospital é subjetiva, necessitando de demonstração pelo lesado, mas aplicável a regra de inversão do ônus da 
prova (CDC. art. 6º, VIII). 4. - A verificação da culpa de médico demanda necessariamente o revolvimento do 
conjunto fático-probatório da causa, de modo que não pode ser objeto de análise por este Tribunal (Súmula 7/STJ). 
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responsabilidade civil de hospital pelos atos de seus médicos plantonistas, reconhecendo-a 

como objetiva.84 

Em suma, a responsabilidade civil dos hospitais por ações ou omissões dos médicos 

será considerada solidária e objetiva, quando comprovada a culpa do médico. Neste sentido, 

Tepedino (2006, p.98) esclarece que, de acordo com as relações contratuais celebradas, o 

médico, pessoalmente, responderá por seus atos somente na ocorrência de culpa, com relação 

ao contrato entre clínica médica e paciente; por ser um contrato considerado de hospedagem 

peculiar, responde objetivamente, podendo responder solidariamente pelos danos causados no 

tratamento médico. Ressalta que, nas hipóteses em que o dano sofrido pelos pacientes se refere 

aos atos de estrutura organizacional da empresa privada (hospitais e clinicas) como, por 

exemplo, materiais de limpeza etc., a responsabilidade será considerada sempre objetiva. 

 

                                                        
5. - Recurso Especial do hospital improvido. (REsp 696284/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 03.12.2009, DJ de 18.12.2009). 696.284/STJ (Responsabilidade civil. Consumidor. 
Hospital. Erro médico. Erro de diagnóstico de seu plantonista. Omissão de diligência do atendente. 
Responsabilidade objetiva do hospital ante a culpa de seu profissional. CCB/2002, art. 186. CDC, art. 14). 
84 PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. NEGATIVA 
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 458 E 535 DO CPC⁄73. FALHA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 
COMPROVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 
1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem 
ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do 
Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9⁄3⁄2016: Aos recursos interpostos 
com fundamento no CPC⁄2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos 
os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 
2. A responsabilidade de hospitais e clínicas por danos decorrentes dos serviços neles prestados é objetiva, e 
independe da demonstração de culpa dos profissionais médicos envolvidos no atendimento. A responsabilidade 
destes é verificada conforme o art. 14, § 4º, do CDC. Já a responsabilidade do estabelecimento de saúde é 
disciplinada no § 3º do mesmo dispositivo. Precedentes. 
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é do hospital o ônus da prova de inexistência de defeito na prestação do 
serviço (inversão ope legis), por expressa previsão legal estampada no art. 14, § 3º, do CDC, que trata das 
excludentes da responsabilidade objetiva. Precedente: REsp 1.331.628⁄DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 12⁄9⁄2013. 
4. Todavia, no caso específico dos autos, a Corte de origem concluiu não ser o caso de inversão do ônus da prova, 
sob o fundamento de que a perícia judicial dava subsídios ao julgamento do mérito. Com base no respectivo laudo, 
o TJDFT afastou a responsabilidade civil do hospital. 
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.071.499 - DF (2017⁄0060847-0), Rel. Ministro MOURA 
RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 27/02/2018, DJ 09/03/2018. 
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4.2.5 O Consumidor em relação às regras do transporte aéreo 

 

A relevância deste ponto consiste na intensa discussão  na doutrina e jurisprudência 

de saber qual a legislação a ser aplicada com relação ao transporte aéreo, pois, a depender do 

caso concreto, podem ser aplicadas mais de uma norma jurídica para  mesma situação, criando-

se na realidade uma sobreposição de duas ou mais normas a incidir no caso concreto, dentre as 

quais, a Convenção de Varsóvia (1929); a Convenção de Roma (1952); o Código Brasileiro de 

Aeronáutica (1986); a Constituição da República Federativa do Brasil (1988);  o Código de 

Defesa do Consumidor (1990);  e, por fim, a Convenção de Montreal (1999).  

A Convenção de Varsóvia, ratificada pelo Brasil, conforme o Decreto nº 

20.704/1931, foi criada com o objetivo de sistematizar e uniformizar as regras do transporte 

aéreo civil, bem como a proteção do setor, pois limitava a responsabilidade das empresas aéreas 

com a fixação de limites das indenizações, salvo nos casos de culpa grave ou dolo 

comprovadamente pela companhia. Desse modo, a aludida convenção fixou tarifas nas mais 

variadas situações, como por morte ou ferimento nas operações de embarque ou desembarque, 

perda ou avaria da bagagem, atrasos no transporte etc. 

Com a massificação do transporte aéreo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, 

incluindo os baixos valores pagos a título de indenizações, estas passaram a ser questionados 

por diversos países, dentre os quais, a Itália que, em 1985, por meio de sua Corte Constitucional, 

reconheceu que os valores fixados pela Convenção de Varsóvia ofendiam a dignidade da pessoa 

humana, a isonomia entre outros meios de transporte, além de causar o enriquecimento ilícito 

por parte das companhias aéreas. O contrário ocorreu em países como os Estados Unidos e 

Japão, que passaram a pagar os valores a título de indenizações muito superiores aos 

estabelecidos pela mencionada Convenção. 

Foi, então, que, em 28 de maio de 1999, a Convenção de Montreal com vigência no 

Brasil por meio do Decreto nº 5910/2006, substituiu a Convenção de Varsóvia, atualizando-a e 

consolidando-a em um só texto, com a fixação de limites superiores de indenização e ainda 

estabelecendo um sistema dúplice de responsabilidade, ou seja, será considerada objetiva até 

certo limite indenizatório e subjetiva com presunção de culpa acima deste limite. 

No Brasil, a responsabilidade civil pelo transporte aéreo foi inicialmente regulada 

por via do Código Civil, de acordo com o art. 84 do Decreto 16.983/25, que aprovou o primeiro 

regulamento para os Serviços Civis de Navegação Aérea. Logo após, o Código Brasileiro do 

Ar (Decreto-Lei nº 483 de 08.06.1938), depois o novo Código Brasileiro do Ar (Decreto-Lei nº 
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32 de 18.11.1966) e por fim o Código Brasileiro da Aeronáutica (Lei 7.565 de 19 de dezembro 

de 1986. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece em seu art.  art. 21, XII, que o transporte 

aéreo é uma concessão de serviço público, e, no art. 178, disciplina que a lei disporá sobre a 

ordenação do transporte aéreo e, acerca do transporte internacional, deverá ser observado o 

disposto em acordos firmados pela União. Tratando ainda sobre a responsabilidade civil do 

Estado, em seu art. 37, § 6º, expressa que será considerada objetiva. Sendo assim, para alguns 

doutrinadores, a Convenção de Varsóvia perdeu eficácia em relação à responsabilidade civil do 

transportador aéreo, com a introdução do CDC no ordenamento jurídico brasileiro, o qual criou 

um microssistema que passou a reger todas as relações de consumo, mesmo aquelas sob a égide 

de normas diversas, trazendo profundas modificações no que se refere aos contratos de 

consumo. 

O Código Civil de 2002, em seu art. 731, trata dos transportes de maneira geral, 

sem especificar o tipo, abrangendo não só o terrestre e o marítimo, como também o transporte 

aéreo. Assim, "[...]o transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou concessão, 

rege-se pelas normas regulamentares e pelo que for estabelecido naqueles atos, sem prejuízo do 

disposto neste Código. " Com efeito, apesar do regramento no plano do Direito Aeronáutico 

abranger os tratados, convenções e protocolos relativos à aviação civil internacional, ao 

transporte aéreo internacional e doméstico, aos direitos sobre aeronaves e à segurança dos voos, 

em razão decorrência da relação de consumo há a possibilidade da aplicação do CDC em virtude 

da responsabilidade civil do transportador aéreo. 

São apontadas estas informações apenas a título de contextualização, pois a 

discussão central gravita ao redor da aplicação ou não do CDC no tocante à responsabilidade 

civil das empresas aéreas. O CBA é uma lei especial que regula o transporte aéreo. O sistema 

do Direito do consumidor prevê o uso de norma mais favorável ao consumidor, 

independentemente da lei em que referida norma se encontre (podendo estar no Código Civil 

ou em outra).  As Convenções e CBA não foram revogados, continuam aplicáveis naquilo que 

não contrariarem o sistema de proteção ao consumidor. Consumidor é o destinatário final, nos 

termos do CDC, e não outras empresas importadoras que se utilizem do transporte aéreo. 

A questão é saber se aquelas normas, como a da Convenção Internacional de 

Varsóvia, de 12 de outubro de 1929, admitida no Brasil pelo Decreto 20704, de 24 de novembro 

de 1931,  posteriormente alterada pelos protocolos de Haia e Montreal, são especiais em relação 

ao Código de Defesa do Consumidor e que, portanto, prevalece a regra instituída pelo artigo 2º, 
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parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil ("A lei nova, que estabeleça disposições 

gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior"). 

De efeito, e a exemplo do que ocorreu no julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras, 

deveria prevalecer o entendimento de que a Lei 8078/90 estabelece os parâmetros da 

responsabilidade pelo transporte aéreo, na defesa dos interesses dos consumidores. São 

harmoniosos entre si a Convenção, o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa 

do Consumidor e plenamente em vigor, porém não em sua integralidade, uma vez, que em 

relação a alguns de seus dispositivos, há o conflito aparente em relação à responsabilidade civil 

do transportador. 

Neste sentido, a jurisprudência do STJ, depois de algum período de hesitação, 

consolidou o entendimento de que "[...] a responsabilidade civil das companhias aéreas em 

decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei nº 8.078/90, não é mais 

regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e 

Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, 

ao CDC. Precedentes". (STJ, AgRg no AREesp 567.681, Rel. Min. Marco Bellize, DJ 

04/11/2014) 

Infere-se que o sistema aplicado pela Convenção de Varsóvia, com relação à 

responsabilidade civil, é incompatível em relação ao direito interno brasileiro, especialmente o 

CDC, conforme estabelecido em seu ar.14, pois vigem aqui os princípios da reparação integral 

e da responsabilidade objetiva, implantados pelo Código de Defesa do Consumidor, 

estabelecido na Constituição como direito fundamental (art. 5º, inciso XXXII) e como princípio 

de ordem econômica (170, inciso V). 

Assim, a responsabilidade do transportador, conforme estabelece o CDC, não pode 

ser elidida por caso fortuito ou força maior, o que era permitido no sistema da Convenção e do 

CBA. Resta, ainda, estabelecida a responsabilidade objetiva dos permissionários e 

concessionários do serviço público, como no transporte aéreo (art. 21, inciso XII, letra c, da 

CF), conforme o art. 22, parágrafo único. O CDC adota o princípio da reparação efetiva e 

integral, no tocante à indenização dos danos materiais e imateriais sem a fixação de limites. 

Partilha-se do entendimento de que limitar os danos significa responsabilizar a 

vítima pelo remanescente dos prejuízos não indenizados, uma vez que, o transporte aéreo tem 

seu contrato de adesão, com limites, muitas vezes, fixados em valores muito inferiores do que 
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seria necessário à real reparação do dano, estabelecendo-se um verdadeiro desequilíbrio das 

partes85.  

Neste sentido, pode-se afirmar que foram derrogados pelo CDC os dispositivos da 

legislação aeronáutica referentes à responsabilidade civil do transportador aéreo, em 

consequência da sua incompatibilidade. O princípio da proteção do consumidor estabelecido 

pela Constituição Federal derroga aquela parte do CBA que com ele conflita. É uma lei especial, 

o CDC própria e especifica, no sentido de atingir toda e qualquer relação de consumo86, ou 

mesmo o Código Civil que é mais favorável. 

Ponto interessante é a sobreposição de normas entre a aplicação da Convenção de 

Varsóvia, ratificada pelo Brasil, e o CDC, percebendo-se que o princípio da proteção do 

consumidor está consagrado na Constituição, de maneira que se torna incompatível em relação 

à aludida convenção, relativamente à responsabilidade do transportador. O Supremo Tribunal 

Federal, no RE nº 80.004/SE87 e ADIN 1.480-3,88 consolidou o entendimento de que a 

                                                        
85  CDC: Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação 
de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. 
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 
serviços que: 
I – Impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos 
produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor 
e o consumidor-pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis; 
86 Para Herman Benjamin: "o Código de Defesa do Consumidor pertence àquela categoria de leis denominadas 
‘horizontais’, cujo campo de aplicação invade, por assim dizer, todas as disciplinas jurídicas (..) São normas que 
têm por função, não regrar uma determinada matéria, mas proteger sujeitos particulares, mesmo que estejam eles 
igualmente abrigados sob outros regimes jurídicos". (1998, pp 499-513) 
87 Convenção de Genebra, lei uniforme sobre letras de câmbio e notas promissórias - aval aposto a nota promissória 
não registrada no prazo legal - impossibilidade de ser o avalista acionado, mesmo pelas vias ordinárias. Validade 

do decreto-lei nº 427, de 22.01.1969. Embora a convenção de Genebra que previu uma lei uniforme sobre letras 
de câmbio e notas promissórias tenha aplicabilidade no direito interno brasileiro, não se sobrepõe ela às leis do 

país, disso decorrendo a constitucionalidade e consequente validade do dec-lei nº 427/69, que institui o registro 
obrigatório da nota promissória em repartição fazendária, sob pena de nulidade do título. Sendo o aval um instituto 

do direito cambiário, inexistente será ele se reconhecida a nulidade do título cambial a que foi aposto. Recurso 
extraordinário conhecido e provido. STF-RE:80004/SE Relator (a): Min. Xavier de Albuquerque, data de 
julgamento:  01/06/1977           órgão julgador:  Tribunal Pleno. Data de Publicação: DJ: 29.12.1977 PP-09433 DJ 
05.1978 PP-03468 EMENTA VOL 01083-02 PP 00915RTJ VOL -00083.03PP-00809 

http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RECURSO+EXTRAORDINARIO+80004
+SERGIPE%29&base=baseAcordaos&url=http://ti 
88 Adin 1.480-3 SUBORDINAÇÃO NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS À 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. No sistema jurídico brasileiro, os tratados ou convenções internacionais 
estão hierarquicamente subordinados à autoridade normativa da Constituição da República. Em consequência, 
nenhum valor jurídico terão os tratados internacionais, que, incorporados ao sistema do direito positivo interno, 
transgredirem, formal ou materialmente, o texto da Carta Política. O exercício do treaty-making power, pelo 
Estado brasileiro – não obstante o polêmico art. 46 da Convenção de Viena sobre o Congresso Nacional -, está 
sujeito à necessária observância das limitações jurídicas impostas pelo texto constitucional. [...]. Paridade 
Normativa entre Atos Internacionais e Normas Infraconstitucionais de Direito Interno. Os tratados ou convenções 
internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno, situam-se, no sistema jurídico brasileiro, 
nos mesmos planos de validade, eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias, havendo, em 
consequência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera relação de paridade normativa. 
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Constituição se sobrepõe aos tratados e convenções ratificados pelo Brasil, portanto, superior a 

estas normas, os quais se integram ao ordenamento jurídico pátrio com a mesma força de leis 

infraconstitucionais, passando, assim, tratados e convenções, pelo crivo da constitucionalidade 

das leis. 

Para Sérgio Cavalieri Filho (apud CAVALCANTI, 2002, p. 47), o Código do 

Consumidor realmente criou uma estrutura jurídica multidisciplinar, estabelecendo uma 

disciplina uniforme aplicável em toda e qualquer área do Direito onde for caracterizada relação 

de consumo. O CDC realizou um corte horizontal em toda a extensão da ordem jurídica, 

permeando a sua disciplina por todos os ramos do Direito Público e Privado, contratual e 

extracontratual, material e processual. 

Em outras palavras, independentemente da área tutelada pelo Direito, se houver 

uma relação de consumo, incidirá a proteção do CDC. O transporte aéreo é considerado de 

massa e utilizado por consumidores, sendo uma concessão do poder público, regido pelo CDC 

que, em seu artigo 7º, aceita a incidência de regras mais benéficas ao consumidor quando 

originárias de outras normas alienígenas. Neste sentido, o CDC busca a restituição do dano 

causado de maneira integral (artigo 6º, VI do CDC), sem prejuízo dos lucros cessantes e da 

reparação do dano moral ilimitado, ao contrário das legislações especiais, que limitam este 

valor, violando frontalmente a proteção do consumidor. 

Para o Superior Tribunal de Justiça, é pacifico o entendimento da impossibilidade 

de limitação das indenizações, nos casos em que há a relação de consumo, no extravio de 

bagagem e cargas89. Existia alguma divergência jurisprudencial entre a 3ª e 4ª Turmas, sendo 

                                                        
Precedentes (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Convenção n. 158/OIT. 
Proteção do Trabalhador contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Arguição de ilegitimidade constitucional 
dos atos que incorporaram essa convenção internacional ao direito positivo interno do Brasil (Decreto Legislativo 
n. 68/92 e Decreto n. 1.855/96). Possibilidade de Controle abstrato de Constitucionalidade de Tratados ou 
Convenções Internacionais em face da Constituição da República. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.480-
3 DF (Registro n. 2031-2). Requerentes: Confederação Nacional do Transporte – CNT e Confederação Nacional 
da Indústria – CNI. Requeridos: Presidente da República e Congresso Nacional. Relator: Ministro Celso de Mello. 
Julgado em 04 set. 1997. Supremo Tribunal Federal. Disponível em:  cod_classe=555& origem=it&recurso=0 
&tip_julgamento=m>. Acesso em: 16 set. 2018). 
89 RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE CARGA. 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Resp. 23.6755/SP. Para a apuração da Responsabilidade civil do 
transportador aéreo internacional pelo extravio da carga, aplica-se o disposto no Código de Defesa do Consumidor, 
se o evento se deu em sua vigência, afastando-se a chamada indenização tarifada. Recurso conhecido pela 
divergência, mas improvido. 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Srs. Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso, mas 
negar-lhe provimento. Votaram com o Relator os Srs. Ministros RUY ROSADO DE AGUIAR, ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR, SÁLVIO DE FIGUEREDO TEIXEIRA e BARROS MONTEIRO. (Acórdão publicado 
no D.J. de 15.10.2001). 
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que a 3ª Turma entendia no sentido de aplicação do CDC, como no REsp nº 169.000/RJ,90 

enquanto a 4ª Turma, por exemplo no REsp 135.535/PB,91 entendia pela não aplicação do CDC 

até a mudança de posicionamento. 

Houve, no entanto, uma guinada no entendimento do STF, quando, por maioria, em 

25 de maio de 2017, ao julgar o RE 636.331 e ARE 766.618, com repercussão geral, firmou o 

entendimento  de que, nos casos que envolvam o extravio de bagagem  e atrasos de voos devem 

ser aplicadas as convenções de Varsóvia e Montreal, que o Brasil ratificou, e não o CDC, ou 

seja, as convenções internacionais que regulam as relações entre passageiros e companhias 

aéreas, das quais o Brasil é seguidor e signatário, prevalecem sobre as disposições do Código 

de Defesa do Consumidor. Segundo estabelece o art. 178 da CF, prevaleceram as teses dos 

relatores, ministro Gilmar e ministro Barroso. 

No  recurso da empresa Air France nº 636.331,o Ministro Gilmar Mendes fixou 

entendimento de, ao tratarem de relação de consumo específica – transporte internacional de 

passageiros – as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil têm status de norma 

especial, tendo prevalência sobre o CDC, que aufere contorno de norma geral por tratar de 

relações genéricas de consumo, sendo que o preceito da defesa do consumidor não é o único 

mandamento constitucional que deve ser examinado neste caso, mas também o da ordem 

econômica e a observância aos acordos internacionais. 

Com relação à ARE 766618, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso, que se 

tratava do caso de uma indenização no valor de 6 mil reais por danos morais em razão do 

atraso no voo,  a empresa pediu a reforma da decisão, alegando que o prazo de prescrição de 

ação de responsabilidade civil decorrente de atraso de voo internacional deve seguir os 

parâmetros da Convenção de Montreal, sucessora da Convenção de Varsóvia, de dois anos. 

O ministro Barroso, ao dar provimento ao recurso, considerou também que deve 

ser obedecida a regra estabelecida no artigo 178 da CF, que prevê a obediência aos acordos 

internacionais ratificados pelo País com relação aos transportes aéreos. No seu entendimento, 

em caso de conflito, as normas das convenções internacionais devem prevalecer sobre o 

CDC. Sob este argumento, a maioria dos ministros considerou que o artigo 178 da CF 

                                                        
90 Responsabilidade Civil. Transportador. Limitação de Indenização. Código de Defesa do Consumidor. 
Convenção de Varsóvia Editada lei específica, em atenção à Constituição (Art. 5º, XXXII), destinada a tutelar os 
direitos do consumidor, e mostrando-se irrecusável o reconhecimento da existência de relação de consumo, suas 
disposições devem prevalecer. Havendo antinomia, o previsto em tratado perde eficácia, prevalecendo a lei interna 

posterior que se revela com ele incompatível. Recurso conhecido e não provido. REsp Relator. Ministro Costa 
Leite, julgado em. 04.04.2000. 
91 REsp 135.535/PB Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª T., julgado em. 11.04.2000, DJ de 
07.08.2000. 
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complementa a cláusula pétrea do artigo 5º ("O estado promoverá, na forma da lei, a defesa 

do consumidor"), a qual determina: "A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, 

aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os 

acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade". 

O Ministro Celso de Melo, em voto divergente, considerou que as empresas de 

transporte aéreo internacional realizam atividades que se qualificam tipicamente como de 

prestação de serviços, em ordem a permitir que se reconheça, nesse domínio, a existência de 

uma relação jurídica de consumo, consolidada na prestação de serviços da empresa em 

relação ao seu passageiro contratante, tudo como positivado no art. 2º do CDC. 

Transcrevem-se a seguir trechos de seu voto. 

 
"Tratando-se de relações de consumo, em que os passageiros figuram 
inquestionavelmente como destinatários finais dos serviços de transporte aéreo, 
tenho para mim que aplicado à espécie é o CDC. Tratando-se de relações de 
consumo, as disposições do CDC têm precedência, segundo penso, sobre as normas 
da convenção de Varsóvia, dos protocolos de Haia e da Guatemala, e também agora 
da convenção de Montreal, e também, no plano do transporte aéreo doméstico, 
sobre as regras estabelecidas e positivadas no código brasileiro de aeronáutica." 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Ministro Marco Aurélio considerou que 

os tratados estão no mesmo patamar da legislação ordinária e que, no caso, se tratava de 

relação de consumo, regida pelo CDC, que é bem posterior às convenções em discussão. 

Assim, com amparo nesta decisão, ficou estabelecido que, em voos internacionais, há a 

limitação do valor da condenação por extravio ou avarias na bagagem que, em conformidade 

com previsão contida na Convenção de Varsóvia, é limitada ao máximo de 1.000 DES (Direito 

Especial de Saque) – aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais); ao contrário da previsão 

do CDC, em que não há limites para a reparação dos danos materiais, ou tarifação prévia que 

restrinja o direito do consumidor. Sendo uniformizado, no entanto, o entendimento no que diz 

respeito ao dano moral, a questão permanece sendo dirimida à luz do CDC. 

Outro ponto importante a destacar nesta decisão diz respeito à diferença do prazo 

prescricional (a perda do direito de ação ocasionada pelo transcurso do tempo quando o titular 

do referido direito não o tenha exercido) para o ajuizamento das ações que reclamam danos 

decorrentes de falha na prestação de serviços de transporte aéreo. A Convenção de Varsóvia 

prevê o prazo de dois anos para o ajuizamento da ação, contado desde a data de chegada do 

consumidor ao seu destino final, do dia em que a aeronave deveria ter chegado ou, ainda, do 

dia de interrupção do transporte aéreo (artigo 29 da Convenção de Varsóvia), significando uma 

redução do prazo em comparação ao previsto pelo CDC, que é de cinco anos. Entende-se que 
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resta claro haver redução de direitos ao consumidor passageiro, ao tornar a relação 

desequilibrada entre as partes. 

Nos voos domésticos, o CBA em seu art.231 nos casos de atrasos (superior a quatro 

horas) e cancelamento de voos devem disponibilizar a devida assistência aos passageiros, e 

ainda a Resolução 141/2010 da ANAC disciplina o direito dos passageiros, bem como o CDC, 

complementando-se todas estas normas, sendo as companhias obrigadas a reembolsar 

imediatamente o passageiro cujo voo for cancelado ou atrasar, caso o bilhete esteja 

integralmente pago ou, em caso de parcelamento via cartão de crédito.  Ocorrendo desistência 

do voo por motivos de atrasos ou cancelamentos por mais de quatro horas terão direito ao 

reembolso, como também no caso de overbooking. 

Há ainda o direito do passageiro no tocante à alimentação, caso haja atraso com 

mais de duas horas e acomodação desde quatro horas de atraso. Se o voo tiver sido cancelado 

ou interrompido, o passageiro terá a opção de terminar o trajeto por meio de outro transporte 

ou esperar o próximo voo. Os passageiros que tiverem problemas com outros voos da 

companhia terão prioridade e só haverá liberação de bilhetes para o mesmo destino depois que 

todos os passageiros que foram vítimas de atraso forem remanejados. A companhia deve 

comunicar aos passageiros sobre o atraso, o motivo e a previsão do horário de partida do voo e 

entregar folheto explicativo sobre seus direitos. 

A Portaria 676/GC-5, de 13.11.2000, da ANAC, estabelece que as obrigações de 

assistência das empresas só ocorrem quando o atraso for superior a quatro horas. Entretanto, o 

entendimento do Procon-SP, no entanto, com base no CDC e no Código Civil, é de que, 

independentemente do tempo de atraso, o consumidor tem direito à reparação pelos danos 

decorridos: 

 
Art. 22. Quando o transportador cancelar o voo, ou este sofrer atraso, ou, ainda, houver 
preterição por excesso de passageiros, a empresa aérea deverá acomodar os 
passageiros com reserva confirmada em outro voo, próprio ou de congênere, no prazo 
máximo de 4 (quatro) horas do horário estabelecido no bilhete de passagem aérea. 

 

Com relação ao transporte de bagagem, a empresa de transporte fica responsável 

pelas malas despachadas desde o momento do check-in, até o momento da entrega ao dono. Se 

houver algum problema, perda, extravio ou mesmo danos à bagagem, registre-se a reclamação 

na ANAC que a lei garante a indenização ao passageiro. A empresa transportadora tem o prazo 

de 30 dias para encontrar e devolver a bagagem. Do contrário, o viajante tem direito a ser 

indenizado, conforme artigo 63, da Portaria n° 676/GC-5 da ANAC. Vários dispositivos legais 

garantem a responsabilidade da empresa pelo transporte tanto das pessoas quanto de sua 
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bagagem como o art.734 do CC e o art.14 do CDC.Se a bagagem for furtada, além de comunicar 

à empresa, é necessário o registro de ocorrência policial. 

Assim, o transporte aéreo é considerado fornecedor nos termos do Código de 

Defesa do Consumidor, sendo o usuário de serviços aéreos consumidor, inclusive na hipótese 

de acidente de consumo aéreo, com exceção dos casos das relações comerciais, uma vez que só 

é considerado consumidor o destinatário final do serviço aéreo. Nas relações jurídicas de 

consumo, em que o consumidor do serviço aéreo é pessoa jurídica com fins lucrativos, a 

indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis (transporte de carga, por exemplo.), 

na forma do art. 51, inc. I, excluída qualquer possibilidade de limitação nos acidentes de 

consumo, exceto nos casos de voos internacionais. O fato de que a Convenção de Varsóvia e o 

Código Brasileiro de Aeronáutica não tratam do controle das práticas (overbooking) e cláusulas 

abusivas, da publicidade enganosa, dentre outras, não existe nenhuma vedação da aplicação do 

CDC, em tais circunstâncias. 

Em suma, conforme a decisão do STF, no julgamento do Recurso 

Extraordinário 636.331, em novembro de 2017, que decidiu com repercussão geral, as normas 

e os tratados internacionais que limitam a responsabilidade das transportadoras aéreas de 

passageiros,  especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem em relação ao 

Código de Defesa do Consumidor (CDC), destacando que os limites desta decisão alcançam 

apenas os voos internacionais, com relação aos danos materiais, permanecendo inalteradas as 

regras para os voos nacionais. Entende-se que havendo também a incidência de danos morais, 

deverão ser aplicadas integralmente as regras do CDC, sem limitações estabelecidas nestas 

Convenções, e, por fim, com relação ao prazo prescricional, nos casos de aplicação das 

convenções internacionais, o prazo será de dois anos estabelecidos por estas e não o de cinco 

anos previsto pelo CDC. 

  

http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4040813&numeroProcesso=636331&classeProcesso=RE&numeroTema=210
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento e o crescimento da sociedade moderna no decorrer dos anos 

afetam cada vez mais as relações de consumo e o comportamento das pessoas, criando-se uma 

dinâmica a que se deve adequar a todo instante. Nesta realidade, suscitaram-se pontos 

relevantes, dentre os quais o problema da qualificação jurídica do negócio consumerista. 

Atualmente, os juízos positivos ou negativos de tipicidade, assim como a mera 

subsunção contratual a uma espécie legal, foram há muito superados, sendo as relações jurídicas 

negociais, notadamente, o tipo contratual, vistas de modo mais flexível. Como resultado, a 

qualificação jurídica do negócio consumerista foi sendo realizada com o passar dos anos de 

maneira mais elástica, pois, o que antes era centrado na mera subsunção das hipóteses concretas 

aos tipos legais, hoje ficou a depender do vetor hermenêutico, ou seja, da interpretação racional 

dos juízes para a adequação ao tipo legal. 

Com todo o respeito aos que entendem que o positivismo já não seria mais capaz 

de solucionar questões em razão da pluralidade da sociedade atual, e de suas constantes 

mudanças, em especial com relação aos aspectos que envolvem o consumo, impõe-se a 

necessidade de definição de limites rígidos entre o Direito comum e o Direito especial a fim de 

se evitar as interpretações conflitantes, e, assim, uniformizar entendimentos, nas circunstâncias 

submetidas à análise, porquanto dependerá da maior ou da menor autonomia de determinada 

regulamentação aplicada a um negócio em concreto, acarretando insegurança jurídica.   

 Com efeito, o cerne do trabalho gravitou  em torno da problemática da qualificação 

jurídica do negócio consumerista, com ênfase na atuação da Defensoria Pública, buscando-se 

demonstrar que, pela ausência de critérios rígidos definidos entre o Direito comum e o Direito 

especial, relegou a Hermenêutica, ou seja, mediante argumentação lógica e  também racional 

dos juízes a interpretação dos casos, resultando em uma insegurança jurídica, com a criação de 

grupos de casos para determinadas situações, o que poderá levar a eventual descaracterização 

do fim protetivo do Direito do Consumidor. 

Assim, uma solução seria a produção de uma Lei, ou mesmo a atualização do CDC, 

que possa definir estes critérios também considerados, para alguns limites, dentre os quais o 

mais polêmico que seria o de definir "consumidor" e "destinatário final" no intuito de acabar 

com as mais diversas interpretações hermenêuticas que produzem conflitos nos tribunais e STJ, 

e que, mesmo com a edição do novo Código Civil, o problema apenas foi amenizado, mas não 

resolvido. Resta, pois, mais do que provado que se necessita de uma regulamentação legal.  
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Para que fosse feita um analise pormenorizada do problema, foi expressa, 

inicialmente, um breve escorço histórico, com vistas a demonstrar em qual contexto houve o 

surgimento do Direito do Consumidor e qual a razão da sua existência para a tutela do direito 

dos vulneráveis, para, logo em seguida, se traçar uma pequena base teórica do conceito de 

qualificação jurídica da relação consumerista. 

No Brasil a Constituição de 1988 consagrou o Direito do Consumidor como direito 

fundamental e princípio conformador da ordem econômica e, posteriormente, com a edição da 

Lei nº 8.078/90, mais conhecida como "Código de Defesa do Consumidor" veio 

definitivamente salvaguardar os direitos, não só das pessoas consideradas consumidoras, como 

também de terceiros envolvidos na relação de consumo. 

 O CDC traz critérios de consumidor em seus artigos 2º, caput, e parágrafo único, 

art.17 e art.29. Ressalte-se que não foram aqui abordados em razão de não ser o objeto deste 

trabalho. No entanto, é cediço reconhecer que o artigo 2º, caput, foi o que mais criou polêmica 

entre a doutrina e jurisprudência do STJ, ao incluir como consumidor a pessoa jurídica e que 

ainda hoje enfrenta uma insegurança jurídica sobre a definição do que de fato seja considerado 

consumidor e destinatário final, ampliando a relevância da problemática da qualificação 

jurídica do negócio consumerista.   

Daí o surgimento das duas grandes teorias a maximalista e finalista que tentaram 

explicar a abrangência do conceito de consumidor. Para os defensores da corrente maximalista, 

como  por exemplo, Jorge Alberto Quadros de Carvalho, Antônio Carlos Efing, também 

conhecida como objetiva, como foi abordado no decorrer do trabalho, o destinatário final é 

apenas o destinatário fático, ou seja, aquele que adquire o produto ou utiliza os bens ou serviços, 

retirando-o da cadeia de fornecimento, independentemente de sua atuação como profissional 

ou não, concedendo uma interpretação ampliativa ao conceito de consumidor, sendo esta teoria 

bastante utilizada nas primeiras decisões do STJ. 

Por outra banda, a linha finalista, também conhecida como subjetiva, é aquela que 

restringe o conceito de consumidor, por considerar que o consumidor é o destinatário final em 

termos fáticos e econômicos, que retira o produto do mercado, dando a ele uma destinação final 

de uso, consumindo-o para uso próprio e não há beneficiamento posterior, abrangendo pessoas 

naturais ou pessoas jurídicas. No entanto, por esta razão, não reconhece a aplicação do CDC na 

relação entre dois profissionais pois retira o caráter protetivo desta norma. São adeptos desta 

corrente, por exemplo, Claudia Lima Marques e Antônio Herman Benjanim dentre outros. 

O artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal de 1988 estabelece a proteção 

ao consumidor. Neste sentido, a interpretação finalista representa uma interpretação conforme 
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à Constituição (Princípio constitucional da Igualdade e Proteção da Dignidade e Direito 

fundamental do cidadão a proteção do Estado enquanto consumidor – Art. 5º caput e inciso 

XXXII, da CF/88), interpretação conforme a nova ordem econômica constitucional (art. 170 da 

CF/88) sendo utilizado no art. 2º do CDC os métodos de interpretação literal, lógico-sistemático 

e teleológico, ao contrário da teoria maximalista.  

No caminhar do trabalho, foi demonstrado que o STJ, inicialmente, posicionou-se 

pela teoria maximalista, depois adotou a teoria finalista  pura para a solução dos conflitos, sendo 

que, dos anos de 1990 a 2004, esta Corte superior perfilhava entendimentos contraditórios que 

ora se pautavam pela corrente finalista, ora pela maximalista, até estabelecer uma posição 

intermediária com a admissão da aplicação do CDC  à pessoa jurídica que exerce uma atividade 

profissional com intuito de lucro, desde que demonstrada sua vulnerabilidade no caso concreto. 

Na verdade, a ideia de prevalência no STJ da corrente finalista, inicialmente pura, 

e depois, temperada, mitigada ou aprofundada, não importando a sua nomenclatura, não deixa 

de ser um pouco retórica, porquanto admitida a aplicação do CDC, inclusive à pessoa jurídica 

que exerce uma atividade profissional com intuito de lucro, desde que demonstrada sua 

vulnerabilidade no caso concreto, aproxima-se muito mais da corrente maximalista, na medida 

em que preserva o seu postulado essencial, que é a interpretação ampliativa do conceito de 

consumidor,  tecendo o vínculo de consumo, e, como resultado, surgindo grupos de casos 

criados pela própria interpretação do STJ, excepcionando a corrente finalista. 

Não há que se negar aqui a força normativa da Constituição, a função interpretativa 

dos princípios e ainda a dinâmica da sociedade, que se modifica velozmente; entre estas 

transformações, notadamente o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor perante o 

mercado de consumo. Assim, é forçoso reconhecer que a teoria finalista, notadamente a 

intermediaria, é a que mais se coaduna com o CDC, uma vez que segue a linha da Constituição 

Federal e não aceita a aplicação do CDC de forma indiscriminada. 

     Desta forma, somente a aplicação de princípios nas relações consumeristas, no 

entanto, não basta para pôr fim aos conflitos de interpretações, uma vez que depende da 

avaliação subjetiva do magistrado, havendo necessidade da delimitação de critérios objetivos 

para fins de uniformização das decisões, com vistas a acabar com a insegurança jurídica e ainda 

evitar o enfraquecimento do CDC. Neste sentido, poderia ser adotado como exemplo, o Código 

do Consumo francês que define através de critérios objetivos em seu artigo introdutório o 

significado dos termos consumidor, não profissional e profissional, contribuindo assim, como 

um filtro nas análises dos casos, dentre eles os aqui expostos que são submetidos a apreciação 

no cotidiano da Defensoria Pública.  
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Atividades por Núcleo, NÚCLEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 01/01/2018 à 31/12/2018 

Em Férias:  
Não Compõe Cálculo de Média:  

Quantidades 

DEFENSORES ATIVIDADES 
DEFENSORES 
CONSIDERADOS 
NA MÉDIA 

ATIVIDADES 
CONSIDERADAS 
NA MÉDIA 

PESSOAS 
BENEFICIADAS 

2 2192 2 2192 970495 
Atendimento 

NATUREZA QUANTIDADE 

Atendimento Extrajudicial 1226 

Total: 1226 

Atividade de Coordenação 

NATUEZA QUANTIDADE 

Outros 1 
Total: 1 

Audiência Extrajudicial 

NATUEZA QUANTIDADE 

Audiência Extrajudicial 2 

Total: 2 
Ofícios/Requisições 

NATUEZA QUANTIDADE 
Ofícios/Requisições Extrajudicial 121 
  

Total: 121 
Petição em Geral 

NATUEZA QUANTIDADE 

Petição nos Autos Cível 3 
Total: 3 

Petição Inicial 

NATUEZA QUANTIDADE 

Ação Civil Pública 1 

Anulatória 13 

Cobrança 6 

Declaratória 10 

Execução Titulo Executivo 1 
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Indenização 94 

Nulidade 4 

Obrigação de Fazer 496 

Repetição de Indébito 1 

Rescisão Contratual 1 

Revisional 206 

Revisional C/C Consignação 3 

Revisional de Cláusula Contratual 3 

Total: 839 

Total: 2192 
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Atividades por Núcleo, NÚCLEO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 01/01/2017 a 31/12/2017  

Em Férias:  
Não Compõe Calculo de Média:  

Quantidades 

DEFENSORES ATIVIDADES 
DEFENSORES 
CONSIDERADOS 
NA MÉDIA 

ATIVIDADES 
CONSIDERADAS 
NA MÉDIA 

PESSOAS 
BENEFICIADAS 

3 3501 3 3501 160565049 

Atendimento 

NATUEZA QUANTIDADE 

Atendimento Criminal / Ato Infracional 1 

Atendimento Extrajudicial 2479 

Total: 2480 

Audiência Extrajudicial 

NATUEZA QUANTIDADE 

Audiência Extrajudicial 4 
Total: 4 

Eventos 

NATUEZA QUANTIDADE 

Participação em Programa e/ou Entrevista 1 

Total: 1 

Notificações  

NATUREZA QUANTIDADE 

Notificações/ Requisições/ Ofícios Extrajudicial 1 

Total: 1 
Ofícios/Requisições 

NATUEZA QUANTIDADE 

Ofícios/Requisições Cível 39 

Ofícios/Requisições Extrajudicial 154 

Total: 193 
Petição Inicial 

NATUEZA QUANTIDADE 

Ação Civil Pública 3 

Alvará 1 

Anulação 2 

Anulatória 3 

Cobrança 19 

Consignação em Pagamento 2 
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Declaratória 89 

Execução de Sentença 1 

Indenização 138 

Nulidade 8 

Obrigação de Fazer 217 

Obrigação de Não Fazer 1 

Ordinária 46 

Reparação de Danos 5 

Rescisão Contratual 6 

Rescisória 1 

Revisional 151 

Revisional C/C Consignação 121 

Revisional de Cláusula Contratual 8 

Total: 822 

Total: 3501 
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