
curso de 

D I R E I T O  D O

CONSUMIDOR

c o m p l e t o

JÚL IO MORAES OL IVE IRA

P re fá c i o  d e 

B R U N O  M I R A G E M

J
Ú

L
IO

  
M

O
R

A
E

S 
O

L
IV

E
IR

A

2 0 1 9
2 0 1 9

5 a edição

5 a ed

curso de 

c o m p l e t o

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO CONSUMIDOR  •  A POSIÇÃO 
CONSTITUCIONAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR  •  CARACTERÍSTICAS DA LEI 
N. 8.078/90  •  A TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES  •  DIREITOS BÁSICOS DO 
CONSUMIDOR  •  PRINCÍPIOS DO DIREITO DO CONSUMIDOR  •  CAMPO DE 
APLICAÇÃO DO CDC  •  A RESPONSABILIDADE CIVIL  •  A TEORIA DA QUALIDADE 
NO CDC  •  DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA  •  A OFERTA E A 
PUBLICIDADE NO MERCADO DE CONSUMO  •  PRÁTICAS ABUSIVAS  •  BANCOS 
DE DADOS E CADASTROS DE CONSUMIDORES  •  A PROTEÇÃO CONTRATUAL 
DO CONSUMIDOR  •  ALGUNS CONTRATOS DE CONSUMO  •  ALTERAÇÕES 
NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  •  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E 
PENAIS  •  ASPECTOS PROCESSUAIS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  
•  SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR  •  SÚMULAS DO 
STJ, STF E VINCULANTES RELACIONADAS AO DIREITO DO CONSUMIDOR   
•  ENUNCIADOS BRASILCON  •  CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

direito  •  administração de empresas  •  ciências contábeis

INDICADO PARA OS CURSOS:

alunos  •  professores  •  profissionais

RECOMENDADO A:

editora

ISBN 978-85-60519-66-8

JÚLIO MORAES OLIVEIRA
Mestre em Instituições Sociais, Direito e Democra-
cia pela Universidade FUMEC (2011), Especialista 
em Advocacia Civil pela Escola de Pós-Graduação 
em Economia e Escola Brasileira de Administração 
Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas 
EPGE/FGV e EBAPE/FGV. (2007), Bacharel em Direi-
to pela Faculdade de Direito Milton Campos - FDMC 
(2005). Membro da Comissão de Defesa do Consu-
midor - Seção Minas Gerais - OAB/MG desde 2013. 
Membro do Instituto Brasileiro de Política e Direito 
do Consumidor (BRASILCON). Membro Suplente 
do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor - Comdecon-BH. Professor do Curso de 
Direito do Centro Universitário Newton Paiva. Pro-
fessor orientador e advogado do CEJU – Centro de 
Exercício Jurídico do Centro Universitário Newton 
Paiva. Professor da FAPAM - Faculdade de Pará de 
Minas. Professor da Faculdade Asa de Brumadinho. 
Parecerista da Revista da Faculdade de Direito do Sul 
de Minas (FDSM) Qualis B1, Parecerista da Revista 
Quaestio Iuris da Universidade do Estado Rio de Ja-
neiro (UERJ) Qualis B1. Pesquisador com diversos 
artigos publicados em periódicos. Autor dos Livros: 
CURSO DE DIREITO DO CONSUMIDOR COMPLETO, 
5ª edição, Direito do Consumidor Contemporâneo 
(obra coletiva) e CONSUMIDOR-EMPRESÁRIO: a 
defesa do finalismo mitigado. Advogado, com expe-
riência em contencioso e consultivo, em direito civil, 
consumidor, empresarial e trabalhista.

Publicando desde 2013, a Editora 
D’Plácido, que é especializada em 
literatura jurídica, já conta com no-
mes reconhecidos no cenário jurí-
dico profissional e acadêmico. 

Em 2015, a Editora D’Plácido foi 
laureada com o 1º lugar no Prê-
mio Jabuti de Literatura, na cate-
goria Direito, com a obra “Direi-
tos fundamentais das pessoas em 
situação de rua”, organizado por 
Ada Pellegrini Grinover, Gregório 
Assagra de Almeida, Miracy Gus-
tin, Paulo César Vicente de Lima e 
Rodrigo Iennaco. 

O prêmio é o mais importante da 
área e celebra a qualidade e ascen-
dente importância da Editora D’Plá-
cido no mercado 
editorial mineiro e 
brasileiro. 

Conheça também a coleção de 
cursos e manuais da Editora 
D’Plácido. 

São publicações de autores reno-
mados com um capricho na for-
matação, que ajuda na fluidez da 
leitura e fixação do conteúdo.

Você pode encontrá-los nas princi-
pais livrarias e em nosso site:

W W W. E D I TO R A D P L AC I D O. C O M . B R





curso de 

D I R E I T O  D O

CONSUMIDOR

c o m p l e t o





curso de 

D I R E I T O  D O

CONSUMIDOR

c o m p l e t o

JÚL IO MORAES OL IVE IRA

2 0 1 9
5 a edição



Copyright © 2014, D’Plácido Editora.
Copyright © 2014, Júlio Moraes Oliveira.

Editor Chefe
Plácido Arraes

Produtor Editorial
Tales Leon de Marco

Capa, projeto gráfico
Tales Leon de Marco

Diagramação
Bárbara Rodrigues da Silva

Catalogação na Publicação (CIP)
Ficha catalográfica

OLIVEIRA, Júlio Moraes.

 Curso de Direito do Consumidor Completo -- 5. ed. -- Belo Horizonte: Editora 
D’Plácido, 2019.

Bibliografia.
ISBN: 978-85-60519-66-8

1. Direito 2. Direito do Consumidor 3. Manual I. Título II. Direito do Consu-
midor III. Direito Civil IV. Júlio Moraes Oliveira.

CDU347 CDD342.5

Editora D’Plácido
Av. Brasil, 1843, Savassi

Belo Horizonte – MG
Tel.: 31 3261 2801

CEP 30140-007

Todos os direitos reservados. 
Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida,  

por quaisquer meios, sem a autorização prévia  
do Grupo D’Plácido.

W W W . E D I T O R A D P L A C I D O . C O M . B R



Agradecimentos  
à quinta edição

Começamos o ano de 2019 com uma nova edição do nosso Curso 
de Direito do Consumidor Completo. Quando comecei a escrever este 
livro, em 2014, não esperava que chegaria tão longe. Hoje estamos dando 
início a uma quinta edição. O livro está presente em centenas de facul-
dades, universidades, tribunais e Procons. Saber disso é muito gratificante.
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culdade de Pará de Minas, da Faculdade Asa de Brumadinho e agora do 
Centro Universitário Newton Paiva, especificamente no CEJU – Centro 
de Exercício Jurídico, onde tenho aprendido cada dia mais e me tornado 
uma pessoa melhor com a experiência e a possibilidade de ajudar os re-
almente necessitados por justiça.

E, por fim, gostaria de agradecer a Editora D’Plácido por continuar 
acreditando no nosso trabalho.





Agradecimentos  
à quarta edição

A quarta edição do Curso de Direito do Consumidor Completo 
chega às livrarias no ano de 2017, ano turbulento na política e também 
no direito do consumidor.

Nesta edição, meus agradecimentos vão para todos os operadores do 
direito que tem usado a obra em seus artigos, monografias, dissertações, 
sentenças, acórdãos, livros, blogs e páginas de internet. Enfim, tenho en-
contrado referências ao livro em todos esses trabalhos. Tal fato nos mostra 
que estamos no caminho certo, mas como toda obra, sempre merece re-
paros e melhorias, pois um livro jurídico é sempre uma obra incompleta, 
e enquanto eu tiver saúde e disposição para atualizá-la, eu o farei.

Gostaria de agradecer novamente aos meus alunos, principais divul-
gadores da obra, e à minha esposa, que especialmente nesta edição, me 
ajudou bastante quando me faltava tempo.

Por fim, gostaria de agradecer a Editora D´Plácido por continuar 
acreditando no trabalho e continuar investindo no conhecimento jurídico.
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A terceira edição do Curso de Direito do Consumidor completo che-
ga às livrarias no ano de 2016, apenas dois anos depois de seu lançamento.

Nesta edição, gostaria de agradecer novamente aos meus alunos que 
adquiriram a obra e são os principais divulgadores desse trabalho.

Gostaria também de agradecer a todos aqueles citaram a obra em 
suas monografias, dissertações, teses, artigos jurídicos, sentenças e acórdãos.
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do de Minas, não só pela qualidade de suas publicações, bem como pelo 
inédito prêmio Jabuti na categoria jurídica.
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na tradução da mensagem do Presidente Kennedy.
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Nesta segunda edição, meus agradecimentos vão para as várias pessoas 
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Nota do Autor  
à quinta edição

A quinta edição começa em um novo ano, com novo governo e as 
esperanças do povo se renovando. No campo do direito do consumidor 
as notícias não são tão animadoras. Algumas decisões e projetos de lei 
aprovados no último ano não demonstram a preocupação com a proteção 
do consumidor.

Tome-se como exemplo a aprovação da Lei n. 13.786/2018, que 
trata resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de uni-
dade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo 
urbano. Um dos pontos mais controversos dessa lei está previsto no art. 2º 
que altera o § 5º, do art. 67-A, da Lei n. 4.591/64. A penalidade prevista 
para os casos de incorporação imobiliária submetida ao patrimônio de 
afetação passa a ser de 50%, ou seja, o comprador poderá perder até 50% 
do valor que foi pago. 

Esse posicionamento legislativo está sendo bastante criticado pela 
doutrina já que havia um entendimento pacificado pelos tribunais de que 
o valor retido poderia variar de 10% a 25% do valor pago. Muitos afirmam 
que pode ocorrer um enriquecimento ilícito por parte das construtoras 
que receberão de volta o imóvel, mais o valor de 50% pago pelo con-
sumidor. Teremos que esperar para ver como os tribunais reagirão a essa 
nova mudança legislativa que não traz nenhum benefício ao consumidor.

Também tivemos a alteração do art. 8, do CDC, pela Lei n. 13.486, 
de 2017 que acrescentou dois parágrafos.

Com relação ao livro, várias atualizações foram feitas, com novas 
decisões e posicionamentos jurisprudenciais, principalmente do STJ, no-
vas questões de concursos públicos e OAB, um novo capítulo contendo 



os enunciados aprovados pela Comissão de Professores de Direito do 
Consumidor do BRASILCON, novas súmulas do STJ relacionadas ao 
direito do consumidor e um novo capítulo sobre as novas tendências da 
responsabilidade civil.

Esperamos que esta edição tenha a mesma acolhida das anteriores.

Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2019

Júlio Moraes Oliveira
juliomoliveira@hotmail.com



É com imensa satisfação que apresentamos a quarta edição do Curso 
de Direito de Consumidor Completo, lançado em 15 de fevereiro, de 2014. 
Mais uma vez, os livros da edição anterior se esgotaram, assim como as 
anteriores. Tal fato nos mostra que estamos no caminho certo na difusão 
e defesa dos direitos do consumidor.

O ano de 2017, politicamente foi um ano atípico, aliás, os últimos 
anos têm sido bastante peculiares na política brasileira. A Operação Lava-
-Jato revelou o submundo da política brasileira e expôs as entranhas das 
negociatas do poder em um país tomado pela corrupção.

No direito do consumidor, o ano de 2016 e 2017 foram anos de alguns 
avanços e muitas derrotas. De início pode-se apontar a criação da Lei Kiss 
(Lei n. 13.425/17), que aumentou o rol das práticas abusivas. Também foi 
o ano da aprovação da Resolução n. 4.549, CMN, como tentativa de frear 
ou reduzir o superendividamento.

Infelizmente, aconteceram derrotas importantes, no Supremo Tribunal 
Federal, o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636331 e do RE 
com Agravo (ARE) 766618, acabou por reconhecer a prevalência dos 
tratados internacionais em detrimento do Código de Defesa do Consu-
midor nas relações que envolvam extravio de bagagem no transporte aéreo 
internacional. Já o STJ, entendeu ser possível a cobrança da comissão de 
corretagem, desde que prevista em contrato e devidamente informada, 
mas entendeu abusiva a cobrança da taxa SATI.

Entre avanços e retrocessos, o direito do consumidor vai evoluindo. 
A quarta edição ainda conta com vários julgados importantes do STJ, 
novas reflexões e mais algumas questões de concursos, OAB e seleções 
importantes de todo o país.

Nota do autor  
à quarta edição



Esta edição ainda vem com uma última novidade, a capa dura, que 
torna o livro mais bonito e mais duradouro.

Que a quarta edição seja uma preparação para quinta, sexta e seguintes.

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2017
Júlio Moraes Oliveira

juliomoliveira@hotmail.com



Nota do autor  
à tercei ra edição

É com grande satisfação que apresentamos a terceira edição do Curso 
de direito do Consumidor Completo. Um livro quando é lançado precisa 
atingir várias expectativas: a do autor, da editora e principalmente dos leitores.

A primeira edição de qualquer obra é um teste às cegas, arrisca-se o 
autor, arrisca a editora, talvez por sorte, o livro possa ter uma segunda edi-
ção, mas a terceira, essa sim, é a prova de maturidade de uma obra jurídica. 

Este livro alcança a sua maturidade na terceira edição revista, atua-
lizada e ampliada.

Muito nos orgulha saber que essa simples obra atravessou o Atlântico 
e acabou chegando aos nossos irmãos portugueses. O livro hoje faz parte 
da bibliografia do Curso de Direito do Consumo de Serviços Financeiros 
da prestigiada Universidade Nova de Lisboa, coordenado pelo eminente 
professor José João Abrantes, sob a regência do ilustre professor Jorge 
Morais Carvalho.

O ano de 2016 será lembrado por gerações como um dos anos mais 
turbulentos dessa década. Estamos diante de um processo de Impeachment 
da Presidente, assustados com as revelações da operação Lava-jato, diante 
de uma crise econômica que há muito tempo não se via.

Todos esses elementos temperam o ano de 2016, e o ano ainda nem 
terminou.

No direito, as coisas não foram diferentes, em 2016 temos um novo 
Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), que na iminência de entrar 
em vigor sofreu alterações ainda na vacatio legis pela Lei n. 13.256/16.

Esse novo diploma processual interfere em vários aspectos no direito 
do consumidor, como por exemplo, o art. 22, II, que trata da competência 



para demandas envolvendo relações de consumo quando o consumidor 
tiver domicílio ou residência no Brasil. Também se percebe as mudanças 
relativas à tutela específica da obrigação (art. 497), o incidente de descon-
sideração da personalidade jurídica (art. 131 e ss), a resolução de deman-
das repetitivas do art. 976, e as que se referem à distribuição do ônus da 
prova (art. 373, §§1º a 4º). O Novo CPC também aborda a possibilidade 
de conhecimento de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro 
(art. 63, §3º), dentre outros aspectos importantes que refletem direta ou 
indiretamente no direito do consumidor.

O ano de 2016 também se destaca por várias questões relacionadas 
ao direito do consumidor que passaram a fazer parte dos principais noti-
ciários. Nesse sentido, a utilização do Uber como alternativa de transporte 
tem gerado inúmeros conflitos em várias cidades pelo país. Também é 
importante destacar o julgamento do REsp. 1.558.086/SP que trata da 
publicidade infantil e tem sido considerado um julgamento paradigmático 
na proteção dos hipervulneráveis.

Também é importante destacar a edição da Súmula 550 do STJ sobre 
a possibilidade do uso do Score de crédito e a Súmula 563 determinando 
que o CDC não é aplicável às relações existentes entre as Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar e seus beneficiários.

Outro ponto que causou polêmica antes mesmo de entrar em vigor 
foi a possibilidade de se limitar o acesso a internet pelas operadoras brasi-
leiras, o tema foi tão polêmico que a Anatel e as empresas suspenderam 
por tempo indeterminado tal medida.

Vários são os avanços e atualizações presentes nesta edição que não 
puderam ser lembrados em tão curto espaço.

Esta edição vem acrescida do importante discurso do Presidente Ke-
nnedy enviado ao Congresso dos Estados Unidos da América, e um novo 
capítulo contendo Súmulas do STJ e STF, bem como súmulas vinculantes 
direta ou indiretamente relacionadas ao direito do consumidor.

Espera-se que essa terceira edição continue agradando a todos os 
seus leitores.

Belo Horizonte, dia 01 de maio de 2016.

Júlio Moraes Oliveira
juliomoliveira@hotmail.com



Nota do autor  
à segunda edição

É com muita satisfação que trazemos a segunda edição do Curso 
de Direito do Consumidor Completo. Para nossa surpresa, o Curso teve 
uma enorme aceitação dos operadores do direito por todo o país e se 
esgotou em menos de um ano. Esta segunda edição vem atualizada com 
as principais decisões do STJ no ano de 2014 e 2015, bem como com os 
avanços nas principais discussões da matéria consumerista.

Pode-se ressaltar o capítulo referente ao Scoring de crédito que foi 
tema de uma audiência pública no Superior Tribunal de Justiça e poste-
riormente foi considerado legal pela segunda seção do mesmo tribunal 
no julgamento do REsp n. 1.457.199-RS. O Relator do referido recurso 
entendeu que o scoring de crédito não ofende o CDC e que a simples 
existência de nota desfavorável ao consumidor não dá margem a indeniza-
ção por dano moral. Todavia, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, 
caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados, bem com as 
informações pessoais valoradas. A violação a uma dessas prerrogativas pode 
ensejar responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores. Também 
pode se responsabilizar os fornecedores, nos casos em que as informações 
sejam excessivas, incorretas, sensíveis ou desatualizadas.

Também acrescentamos um capítulo sobre a nova Resolução 632 da 
Anatel, denominada de Regulamento Geral de Direitos do Consumidor 
de Telecomunicações (RGC), que disciplina os serviços de Telecomuni-
cações como telefonia móvel, fixa e TV por assinatura.

O ano de 2014 foi um ano extremamente importante para a segu-
rança dos consumidores. Houve um aumento significativo no número 
de recalls no país de acordo com o Ministério da Justiça, mostrando um 



amadurecimento do mercado fornecedor. Apesar disso, práticas abusivas 
como o “recall branco ou disfarçado foram noticiadas por todo o território.

Já bem na iminência de se iniciar o novo ano, foi aprovado pelo 
Congresso o Novo Código de Processo Civil que entrará em vigor em 
março de 2016. O novo diploma traz consigo a esperança de uma justiça 
mais célere com menos embaraços para os consumidores.

Também é importante ressaltar o veto ao texto de dispositivos da 
Lei n. 13.129/2015, que permitiam a arbitragem nos contratos de adesão 
de consumo.

E por fim, infelizmente, os projetos de atualização do CDC ainda 
estão em discussão no Congresso e esperamos que sejam aprovados no 
decorrer de 2015.

O Curso mantém a divisão e os capítulos da edição anterior, bem 
como a linguagem fácil e objetiva que tanto foi elogiada, mas sem des-
cuidar do apuro científico dos temas. As questões objetivas dos principais 
concursos públicos e da prova da OAB foram atualizadas e ampliadas.

Esperamos que esta segunda edição tenha a mesma acolhida da 
primeira e que o livro seja um instrumento útil de trabalho a todos os 
operadores do direito.

Júlio Moraes Oliveira
juliomoliveira@hotmail.com 



Nota do autor  
à pr imei ra edição

Em 2010, ao ingressar no curso de mestrado em direito da univer-
sidade Fumec, em Belo Horizonte, já possuía em minha mente o tema 
que desenvolveria na dissertação e que já vinha estudando há algum 
tempo. O título escolhido foi “A evolução do conceito de consumidor: 
do maximalismo ao finalismo mitigado – a ideia de consumidor-em-
presário e a vulnerabilidade como princípio vetor do sistema”. Além 
do orientador César Fiuza, fizeram parte da banca examinadora o 
Professor Daniel Vilas Boas e o Professor Nelson Rosenvald. 

Posteriormente, surgiu a oportunidade de publicar a dissertação 
que se transformou no livro “Consumidor-empresário: a defesa do fi-
nalismo mitigado”, que, para minha surpresa, teve uma imensa aceitação 
de professores, estudantes e operadores do direito que militam na área. 
O referido livro começou a ser citado em monografias, dissertações de 
mestrado, trabalhos de pós-graduação e artigos jurídicos por todo o País. 

Mas, sem sombra de dúvidas, a coroação da obra se deu a partir do 
momento em que ela foi incluída na referência bibliográfica dos maiores 
expoentes do direito do consumidor na atualidade: o Professor Bruno 
Miragem (Curso de Direito do Consumidor, 4ª edição) e a Professora 
Claudia Lima Marques (Manual de Direito do consumidor, 5ª edição).

Depois da acolhida do livro anterior, que trata de um assunto 
pontual do Código de Defesa do Consumidor, os alunos começaram 
a me pressionar para desenvolver um curso que abordasse o direito do 
consumidor conforme é lecionado em sala.

Portanto, o presente trabalho é fruto das reflexões desenvolvidas na sala 
de aula e procurou, na medida do possível, manter a didática, inclusive na 



disposição dos capítulos, para auxiliar não só os alunos, mas também todos 
os operadores do direito que são apaixonados pelo direito do consumidor.

Espero que o livro tenha a mesma acolhida do anterior.

Júlio Moraes Oliveira
juliomoliveira@hotmail.com



Sumário

1.  A  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIRE ITO  
DO CONSUMIDOR 33

1 . 1 .  O Di re i to do Consumidor  no Bras i l  45

1 .2 .  Tradução da mensagem do Pres idente John F.  Kennedy 
(Specia l  message to congress on protect ing  
consumer interest )   51

1 .2 . 1 .  Env iada ao Congresso dos Estados Unidos  
da Amér ica,  em 15 de março de 1962  51

2 .  A  POSIÇÃO CONSTITUCIONAL DO  
D IRE ITO DO CONSUMIDOR 65

3.  CARACTERÍST ICAS DA LE I  N .  8 .078/90 73

4.  A  TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES 79

5.  D IRE ITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR 83

6.  PR INCÍP IOS DO DIRE ITO DO CONSUMIDOR 93

6. 1 .  Pr inc íp io da indisponib i l idade de apl icação das normas de 
d i re i to do consumidor  97

6.2 .  Pr inc íp io da Vulnerabi l idade  98

6.3.  Pr inc íp io da Boa-fé  108

6.3. 1 .  O Abuso do di re i to  1 12



6.3. 1 . 1 .  S i tuações especí f icas do abuso do di re i to  1 15

6.3. 1 .2 .  Veni re contra factum propr ium  
(pro ib ição do comportamento contraditór io )  1 16

6.3. 1 .3.  A  supress io (verwi rkung)  e a sur rect io  
(erwi rkung)  1 18

6.3. 1 .4 .  O tu quoque  120

6.3. 1 .5.  O duty to mit igate the loss  121

6.3. 1 .6.  Substancia l  performance  123

6.3. 1 .7.  A  v io lação posit iva do contrato  124

6.4 .  Pr inc íp io da so l idar iedade  125

6.5.  Pr inc íp io da harmonia das re lações de consumo  126

6.6.  Pr inc íp io da intervenção do Estado  128

6.7.  Pr inc íp io da t ransparência  128

6.8 .  Pr inc íp io da conf iança  130

6.9.  Pr inc íp io da interpretação mais  favorável  ao consumidor 
( interpretat io contra st ipu latorem)  131

6. 10.  O pr inc íp io da inversão do ônus da prova  132

6. 1 1 .  Pr inc íp io da v inculação  135

7.  CAMPO DE APL ICAÇÃO DO CDC 137

7. 1 .  O art .  2 º ,  caput ,  o  consumidor  st r icto sensu ou standard  141

7. 1 . 1 .  A  teor ia maximal ista  141

7. 1 .2 .  A  teor ia f inal ista  144

7. 1 .3.  O f inal ismo mit igado,  temperado,  abrandado,  
misto ou aprofundado  146

7. 1 .4 .  S íntese das teor ias sobre o conceito de consumidor  153

7. 1 .4 . 1 .  Teor ia maximal ista  153

7. 1 .4 .2 .  Teor ia F inal ista  153

7. 1 .4 .3.  Teor ia F inal ista mit igada  154

7.2 .  O art .  2 º ,  Parágrafo ún ico (Consumidor  equiparado)  154

7.3.  O art .  17,  as  v í t imas do acidente de consumo (Bystander )  156

7.4 .  O art .  29,  todos expostos às prát icas abusivas  159

7.5.  O fornecedor  161

7.6.  O objeto da re lação de consumo:  os produtos ou serv iços  
e  remuneração  165

7.7.  O mercado de consumo  169

7.8 .  Os serv iços públ icos  171

7.9.  A lguns casos especia is  de re lação de consumo  183

7. 10.  O Recal l  186



8.  A  RESPONSABIL IDADE CIV IL  195

8. 1 .  Responsabi l idade Civ i l  subjet iva  198

8.2 .  A  responsabi l idade c iv i l  objet iva  201

8 .3.  As  novas tendências da responsabi l idade c iv i l  203

9.  A  TEORIA DA QUAL IDADE NO CDC 207

9. 1 .  Teor ia da qual idade  209

9.2 .  As  def ic iências da proteção t radic ional  no Di re i to Civ i l  209

9.3.  A  teor ia da qual idade em seus dois  aspectos  213

9.4 .  A  responsabi l idade pelo fato do produto e do serv iço  213

9.4 . 1 .  Os responsáveis  pelo fato do produto ou serv iço 
(ac idente de consumo)  219

9.4 .2 .  As  exc ludentes da responsabi l idade  
pelo fato do produto  221

9.4 .3.  A  responsabi l idade pelo fato do serv iço  225

9.4 .4 .  As  exc ludentes da responsabi l idade  
pelo fato do serv iço  226

9.4 .5.  A  responsabi l idade subjet iva dos  
prof iss ionais  l iberais  227

9.4 .6.  S íntese da responsabi l idade pelo fato  
do produto ou serv iço  229

9.4 .6. 1 .  Responsabi l idade objet iva  230

9.4 .6.2 .  As  exc ludentes da responsabi l idade do 
fornecedor  pelo fato do produto  231

9.4 .6.3.  As  exc ludentes da responsabi l idade do 
fornecedor  pelo fato do serv iço  231

9.5.  Responsabi l idade pelo v íc io do produto ou serv iço  231

9.5. 1 .  O v íc io do produto e as opções do CDC  237

9.5.2 .  Responsabi l idade pelo v íc io do serv iço  240

9.5.3.  Prazos para rec lamar dos v íc ios  242

9.5.4 .  Víc io oculto e o cr i tér io  da v ida út i l  243

9.5.5.  Causas obstat ivas do prazo decadencia l  245

9.5.6.  Garant ia legal  e  contratual  249

9.5.7.  S íntese da responsabi l idade pelo v íc io  
do produto ou serv iço  255

10.  DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍD ICA 259



1 1 .A  OFERTA E  A PUBL IC IDADE NO MERCADO  
DE CONSUMO 269

11 . 1 .  A  oferta por  te lefone ou a compra pela internet  277

11 .2 .  A  publ ic idade  278

12 .  PRÁT ICAS ABUSIVAS 299

12 . 1 .Condic ionamento do fornecimento de produto  
ou serv iço (ar t .  39,  I )  301

12 .2 .  Recusa de atendimento à demanda do consumidor  
(ar t .  39, I I )  307

12 .3.  Fornecimento de produtos ou serv iços não so l ic i tados  
(ar t .  39,  I I I )  310

12 .4 .Prevalec imento da f raqueza ou ignorância  
do consumidor  (ar t .  39,  IV )  312

12 .5.A ex igência de vantagem mani festamente excess iva  
(ar t .  39,  V )  313

12 .6.  Serv iços sem orçamento e autor ização do  
consumidor  (ar t .  39,  V I )  314

12 .7.  Repassar  informação depreciat iva sobre o  
consumidor  (ar t .  39,  V I I )  315

12 .8 .  Produtos ou serv iços em desacordo com as  
normas técnicas (ar t .  39,  V I I I )  316

12 .9.  Recusa de venda di reta mediante pronto  
pagamento (art .  39,  IX )  320

12 . 10.  E levação de preço sem justa causa  (ar t .  39,  X )  322

12 . 1 1 .  Reajuste d iverso do prev isto em le i  ou contrato  
(ar t .  39,  X I )  325

12 . 12 .  A  inex istência de prazo para o cumpr imento da obr igação  
(ar t .  39,  X I I )  325

12 . 13.  Permit i r  o  ingresso em estabelec imentos comerc ia is  ou de 
serv iços de um número maior  de consumidores que o f ixado 
pela autor idade admin ist rat iva como máximo  326

12 . 14 .  Tabelamento de preços  327

12 . 15.  A  cobrança de dív idas de consumo  328

13.  BANCOS DE DADOS E  CADASTROS  
DE CONSUMIDORES 335

13. 1 .  A  Le i  do Cadastro Posi t ivo (Le i  n º  12 .414/2011 )  344

13.2 .  Scor ing de crédito  346

14 .  A  PROTEÇÃO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR 353



14 . 1 .  C láusulas abusivas do art .  51  359

14 .2 .  Vedação da c láusu la de não indenizar  (ar t .  51 ,  I )  361

14 .3.  Subtração de reembolso (ar t .  51 ,  I I )  365

14 .4 .  Transferência de responsabi l idade a tercei ro (ar t .  51 ,  I I I )  367

14 .5.  Boa-fé objet iva e equi l íbr io  contratual  (ar t .  51 ,  IV )  369

14 .6.  Vedação de inversão do ônus da prova (art .  51 ,  V I )  373

14 .7.   Determinação compulsór ia de arbit ragem (art .  51 ,  V I I )  376

14 .8 .   Imposição de representante (ar t .  51 ,  V I I I )  378

14 .9.  Opção exclus iva do fornecedor  
de conclu i r  o  contrato (ar t .  51 ,  IX )  379

14 . 10.  A l teração uni latera l  do preço (art .  51 ,  X )  379

14 . 1 1 .  Cancelamento un i latera l  ( res i l ição)  
do contrato (ar t .  51 ,  X I )  380

14 . 12 .  Ressarc imento un i latera l  dos custos da cobrança  
(ar t .  51 ,  X I I )  381

14 . 13.  A l teração uni latera l  do contrato (ar t .  51 ,  X I I I )  382

14 . 14 .  Vio lação de normas ambientais  (ar t .  51 ,  X IV )  382

14 . 15.  C láusula contrár ia ao s istema de proteção 
ao consumidor  (ar t .  51 ,  XV)  383

14 . 16.  Renúncia à indenização por  benfe itor ias  
necessár ias (ar t .  51 ,  XVI )  384

14 . 17.  Crédito e f inanciamento ao consumidor  (ar t .  52 )  384

14 . 18 .  Superendiv idamento  389

15.  ALGUNS CONTRATOS DE CONSUMO 393

15. 1 .  Contratos imobi l iár ios  395

15.2 .  Contratos de P lano de ass istência e seguro de saúde  399

15.3.  Contratos de Tur ismo  406

15.4 .  Contratos de t ransporte aéreo e ter restre  410

15.5.  Comérc io e letrôn ico  412

15.6.  Serv iços de te lecomunicações  413

16.  ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DE DEFESA  
DO CONSUMIDOR 419

17.  SANÇÕES ADMINISTRAT IVAS E  PENAIS  423

17. 1 .  As  inf rações penais  426

18 .  ASPECTOS PROCESSUAIS DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 433



19.  S ISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR 443

SÚMUL AS DO STJ,  STF E  V INCUL ANTES REL ACIONADAS AO 
DIRE ITO DO CONSUMIDOR 449

ENUNCIADOS BRASILCON 461

ANEXO  463

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 543



31

PREFÁCIO À 2a EDIÇÃO

É com grande satisfação que recebemos o convite para prefaciar a obra 
“Curso de Direito do Consumidor Completo”, de autoria do professor 
mineiro Júlio Moraes Oliveira, em sua segunda edição. Autor já conhecido 
e respeitado no Brasil, por sua contribuição ao exame da interpretação 
de consumidor e as hipóteses de equiparação legal, de que tratou na obra 
“Consumidor-empresário: a defesa do finalismo mitigado”1, o Professor 
Júlio Moraes Oliveira, com entusiasmo, propôs-se a sistematizar agora um 
estudo abrangente do direito do consumidor brasileiro, por intermédio 
de um curso sobre a matéria.

A principal ambição do professor de uma disciplina é a de redigir um 
curso sobre ela, onde possa expor, de modo organizado, todo seu objeto 
de estudo. A tarefa, contudo, não é fácil. O domínio abrangente de uma 
disciplina não apenas exige anos de docência sobre ela, senão igualmente, 
uma incessante atividade de pesquisa, aliada à experiência de advogado 
e a serenidade para tornar o complexo simples, acessível ao leitor, que 
ademais busca em um Curso, obra onde possa aprender sobre seu objeto.

O professor Júlio Moraes Oliveira lançou-se a este desafio. E produziu 
o seu Curso, abrangendo a formação do direto do consumidor, seu funda-
mento constitucional, a estrutura do Código de Defesa do Consumidor 
e seu campo de aplicação, os princípios que informam a disciplina e os 
direitos básicos do consumidor. Da mesma forma, sempre bebendo das 
melhores fontes, expõe de modo claro a nova concepção da responsabi-

1 OLIVEIRA, Júlio Moraes. Consumidor empresário: a defesa do finalismo mitigado. Belo 
Horizonte: Arraes, 2012.
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lidade por danos aos consumidores presente no CDC, a partir da teoria 
da qualidade, avança sobre o estudo das práticas abusivas, a proteção con-
tratual do consumidor e a disciplina dos bancos de dados. E em seguida, 
examina alguns contratos de consumo, bem como aspectos da proteção 
administrativa do consumidor e os aspectos processuais do Código de 
Defesa do Consumidor. Não bastando tudo isso, mostra-se absolutamente 
familiarizado com as questões atuais que desafiam o direito do consumidor, 
como é o caso da aplicação da teoria do diálogo das fontes, assim como 
do processo de atualização do Código de Defesa do Consumidor, ainda 
em tramitação no Congresso Nacional.

Não contente, e buscando auxiliar, sobretudo, os que procuram no 
curso a possibilidade de aprender, o autor faz constar ao final do volume, 
uma série de questões objetivas tratadas em concursos públicos, e que 
revelam sua preocupação com a compreensão do tema. 

E é aliando as qualidades convergentes da pesquisa, do magistério e 
da advocacia, que apresenta à comunidade jurídica esta obra, já em sua 
segunda edição, de um importante Curso de direito do consumidor, a 
contribuir de modo ímpar à literatura especializada e ao desenvolvimento 
do direito do consumidor no Brasil.

Que tenham, todos, uma boa leitura.

BRUNO MIRAGEM
Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Doutor e Mestre em Direito
Presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – 

BRASILCON
Advogado.
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