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ELEMENTOS SUBJETIVOS  
DA RELAÇÃO JURÍDICA  
DE CONSUMO 



Elementos da relação jurídica de consumo 

CONSUMIDOR FORNECEDOR 

PRODUTO OU SERVIÇO 



Elemento subjetivo: o consumidor 

Maximalista: 
destinatário  

fático 

Finalista: 
destinatário  
econômico 

Finalista  
aprofundada: 

observar a  
vulnerabilidade 

Art. 2º, caput: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 
utiliza produto ou serviço como destinatário final 



Elemento subjetivo: o consumidor 

CONSUMIDORES 
BYSTANDERS OU 

POR EQUIPARAÇÃO 

● Art. 2º, parágrafo único: Equipara-se a 
consumidor a coletividade de pessoas, ainda 
que indetermináveis, que haja intervindo nas 
relações de consumo. 

● Art. 17: Para os efeitos desta Seção, equiparam-
se aos consumidores todas as vítimas do evento. 

● Art. 29: Para os fins deste Capítulo e do 
seguinte, equiparam-se aos consumidores todas 
as pessoas determináveis ou não, expostas às 
práticas nele previstas. 
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PRINCÍPIOS DA POLÍTICA NACIONAL 
DAS RELAÇÕES DE CONSUMO 
(PNRC) 



Princípios da PNRC 

VULNERABILIDADE 
FÁTICA 

VULNERABILIDADE 
TÉCNICA 

VULNERABILIDADE 
JURÍDICA OU CIENTÍFICA 

VULNERABILIDADE 
INFORMACIONAL 

Para tanto, deverão ser atendidos os princípios constantes dos oito incisos do art. 4º,  
sendo o primeiro deles o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor: 
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DIREITOS BÁSICOS 
DO CONSUMIDOR 



Direitos básicos do consumidor 

Têm origem história no discurso de JFK ao Congresso Norte-
americano em 15/03/62 e na Resolução 39/248 da AG da 
ONU de 1985. Prevê: 

 
● proteção da vida, saúde e segurança; 
● educação para o consumo, assegurando a liberdade de 

escolha e igualdade nas contratações; 
● informação adequada e clara; 
● proteção contra a publicidade inadequada, práticas e 

cláusulas abusivas. 
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RESPONSABILIDADE PELO  
FATO DO PRODUTO E 
DO SERVIÇO 



Responsabilidade pelo fato do produto 

● Decorrente de dano experimentado pelo consumidor em razão da falta de segurança 

legitimamente esperada (art. 12, § 1º)         

● Devem ser levados em consideração, no entanto, a apresentação do produto, os usos e riscos que 

dele se esperam e a época em que foi colocado em circulação 

● Fabricante, produtor, construtor e o importador respondem, independentemente de culpa 

● Excludentes de responsabilidade: não colocou o produto no mercado; o defeito inexiste; ou culpa 

EXCLUSIVA do consumidor ou de terceiro (art. 12, § 3º) 

● O comerciante só será responsabilizado se o produto for fornecido sem a identificação do 

fabricante; se tal identificação não for clara; ou se não conservar adequadamente os produtos 

perecíveis (art. 13) 



Responsabilidade pelo fato do serviço 

● Praticamente a mesma disciplina do produto 

● Excludentes de responsabilidade são as mesmas, com exceção de não ter colocado o serviço no 

mercado, que não é (art. 14, § 3º) 

● A responsabilidade dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa, ou seja, 

volta-se ao regime da responsabilidade subjetiva (art. 14, § 4º) 

● Prescrição de 5 anos para a pretensão de reparação dos danos causados, contada do 

conhecimento do dano e autoria 
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RESPONSABILIDADE  
POR VÍCIO DO PRODUTO  
E DO SERVIÇO 



Responsabilidade por vício de qualidade do produto 

Substituição 
do produto 

Restituição da 
quantia paga 

Abatimento 
proporcional 

Decorrente da quebra do dever de colocar produtos próprios e adequados ao 
consumo pelo fornecedor, que, no caso de vício de qualidade, terá 30 dias para 

repará-lo e, se não o fizer, o consumidor poderá escolher (art. 18, § 1º): 

 



● A responsabilidade é solidária e abrange todos da cadeia 

de fornecimento, inclusive o comerciante (art. 18, caput) 

● Prazo pode ser reduzido pra 7 ou ampliado pra 180  

(art. 18, § 2º) 

● A escolha poderá ser imediata se o vício for muito extenso 

ou se o produto for essencial (caso concreto) (art. 18, § 3º) 

● O fornecedor imediato será responsabilizado no 

fornecimento de produtos in natura (art. 18, § 5º) 

 
 

Responsabilidade por vício de qualidade do produto 



VÍCIO 

APARENTE  

É possível perceber logo após a entrega 
do produto ou término da prestação do 
serviço, quando o prazo para reclamar 

passará a contar: 

30 dias para reclamar quando se tratar 
de produto não durável, ou seja, de vida 

útil efêmera (produtos perecíveis) 

90 dias para reclamar quando se tratar 
de produto durável, de vida útil não 

efêmera (eletrodomésticos, veículos, 
etc.) 

OCULTO  

Sempre acompanhou o produto desde a 
sua entrega ou o serviço, no término da 

sua prestação, mas não se evidencia 
nesses momentos, cujo prazo passará a 

contar de quando se manifestar. 

Responsabilidade por vício: prazos decadenciais 
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PRÁTICAS ABUSIVAS 
 



Condutas que fogem do padrão esperado para uma equilibrada e harmônica 
relação de consumo.    
Rol meramente exemplificativo do art. 39 
 
Dentre elas: 
 
● Venda casada (I) 
● Imposição de limite (I) 
● Abuso dos hipervulneráveis (IV) 
● Exigência de vantagem manifestamente excessiva (V) 
● Colocar produto ou serviço no mercado em desacordo com as normas (VIII) 

Práticas abusivas 



XXII EXAME DE ORDEM 

PROF. RENAN FERRACIOLLI 
Facebook: profrenanferraciolli 

Instagram: @renanbueno 

 

DIREITO DO CONSUMIDOR 


