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DIREITO DO CONSUMIDOR 
Noções introdutórias baseadas na principiologia adotada pelos examinadores do MPMG: 

- a nova compreensão do estado é de que ele está inserido na sociedade e serve à sociedade; 

- toda normatização jurídica tem como fundamento jurídico a CRFB/88; 

- a função do ordenamento jurídico e do Direito em si é de realizar os direitos fundamentais, 
sejam individuais, sejam coletivos; 

- o Ministério Público é uma instituição permanente que tem um papel de extrema relevância 
na concretização dos direitos fundamentais da sociedade para a melhoria na condição de vida 
de todos; 

- natureza do Ministério Público1 = órgão de extração constitucional; 

- a previsão constitucional do MP é cláusula pétrea; 

- o MP é órgão de acesso à justiça; 

- o MP também deve buscar uma decisão justa (promoção do justo)2; 

- o Ministério Público, como órgão de extração constitucional, deve agir como 
moderador entre os demais poderes; 

- atuação do Ministério Público = Ministério Público Resolutivo; 

- privilegia soluções extrajudiciais com os mecanismos que a legislação lhe atribui; 

- busca a solução do problema per si, sem necessidade de interferência do Poder 
Judiciário; 

- a demanda deva ser buscada apenas em último caso – quando impossível 
resolver o problema de outro modo; 

- o membro do Ministério Público deve ser agente de promoção social; 

 

Objetivos, princípios e direitos básicos: 

- relação jurídica de consumo = relação entre duas pessoas que manifestam vontade formando 
um vínculo para alcançar um objetivo comum. Ou seja: 

- pessoas3; 

- vontade4; 

- objeto; 

- vínculo jurídico; 

- vulnerabilidade VS hipossuficiência: 

- a vulnerabilidade é uma característica do consumidor (elemento fundamental e 
necessário da relação de consumo); 

                                                            
1 Artigo 127, caput, CRFB/88. 
2 Baseado nas premissas do neoconstitucionalismo. O Direito Constitucional passa a ser parâmetro para 
interpretação e aplicação de todo o ordenamento jurídico. O neoconstitucionalismo é uma faceta do 
pós-positivismo. 
3 No Direito do Consumidor as pessoas são consumidor (destinatário final + vulnerável) e fornecedor 
(atua com habitualidade no fornecimento de produtos ou serviços).  
4 Há assimetria da vontade na relação de consumo: consumidor e fornecedor não estão em um patamar 
de igualdade. 
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- a hipossuficiência é um elemento acessório (pode ser jurídica, econômica, 
técnica); 

Observação: a hipossuficiência pode servir como fator atrativo de algumas regras, 
como por exemplo, a inversão do ônus da prova); 

 TEORIA ADOTADA PELO STJ QUANTO À RELAÇÃO DE CONSUMO: o STJ adota a 
teoria finalista mitigada na relação de consumo. Segundo tal teoria tal relação 
existe quando o consumidor é destinatário final e/ou vulnerável; 

- é bom observar que em alguns julgados do STJ deixam bem claro 
que a teoria finalista (consumidor como destinatário final) deve 
sofrer limitações em casos concretos em que a vulnerabilidade se 
mostra presente (exemplo clássico: taxista que compra um carro 
novo de uma grande montadora); 

- consumidor profissional = em regra o consumidor profissional não é vulnerável, razão pela 
qual não deve ser encaixado no conceito de consumidor (em que pese ser destinatário final); 

- segundo o STJ não há relação de consumo em financiamento feito por pessoa 
jurídica buscando ampliar o capital de giro; 

- EXCEÇÃO: quando, ainda profissional, o destinatário atuar fora do seu ramo 
profissional, haverá relação de consumo (exemplo: FESMPMG comprando móveis 
para o exercício de sua atividade); 

Observação: a definição do que, em alguns casos concretos de difícil classificação 
como uma relação de consumo ou não, fica a caso dos tribunais. Vê-se certo 
solopsismo nas decisões, razão pela qual se mostra oportuno citar algumas: 

STJ 
HÁ RELAÇÃO DE CONSUMO 

STJ 
NÃO HÁ RELAÇÃO DE CONSUMO 

- locador/imobiliária  contrato 
celebrado entre locador e imobiliária 
(contrato de administração 
imobiliária); 

 

- locador/locatário  o contrato de 
locação neste caso se sujeita ao CDC; 

- arrendador/arrendatário  
contrato de arrendamento mercantil; 

EXCEÇÃO: arrendamento mercantil do 
tipo leasing back5; 

- autarquias/beneficiários  relação 
entre administração pública indireta e 
beneficiário; 

- entidade aberta de previdência 
social/segurado  apenas entidades 
abertas de previdência estabelecem 
relação de consumo com o segurado; 

- entidade fechada de previdência 
social/segurado  quando a entidade 
é fechada não se aplica o CDC; 

- instituição financeira/financiado 
para fins de habitação  há relação 
de consumo neste caso; 

- condomínio/condôminos  para 
despesa de manutenção (relação civil 
comum); 

 - franqueador/franqueado  não 
aplica o CDC; 

 

                                                            
5 Contrato de arrendamento buscando aumentar capital de giro. 
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PROCON: 

- o PROCON possui uma atuação administrativa6; 

- o PROCON é um órgão administrativo de defesa do consumidor que trabalha nos moldes da 
atuação em rede (exemplo: o SUS atua em rede); 

- na atuação em rede cada personagem atua dentro da sua função em constante 
diálogo com os demais personagens na busca da realização dos direitos 
fundamentais; 

- especificidade do MPMG: em Minas Gerais houve delegação dos poderes do PROCON ao 
Ministério Público Estadual – Minas é pioneiro nesta forma de defesa do consumidor. O 
PROCON-MG7 é órgão do MPMG; 

- a Resolução 14/2019 regulamenta a atuação administrativa na defesa dos direitos do 
consumidor: 

 notícia de fato  apuração (investigação preliminar)  medidas 
cautelares/propositura de TAC/recomendação/proposição de processo 
administrativo ao PROCON8; 

- havendo processo administrativo  pode haver multa 
administrativa fixada  pode haver recurso do fornecedor  pode 
haver julgamento do recurso interposto; 

 

- PROCON VS AÇÃO COLETIVA: 

O PROCON pode propor ação coletiva de consumo na defesa de direitos do 
consumidor. Deve ser lembrada recente decisão do STJ admitindo a 
imprescritibilidade das ações coletivas de consumo; 

 

Direitos básicos do consumidor: 

- reajuste do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do segurado: 

 segundo o STJ a existência de cláusula prevendo tal reajuste não é abusiva por 
si só, uma vez que aumentando a probabilidade da necessidade de cobertura em 
função do avanço da idade, deve aumentar também a contribuição do usuário. 
Vale salientar que tal aumento deve guardar pertinência com os fatores que a 
motivaram9; 

- venire contra factum proprium VS Direito do Consumidor: 

 o “venire” gera uma quebra da boa-fé objetiva em função da frustração de um 
comportamento esperado em função do comportamento anterior que criou a 
expectativa frustrada; 

 segundo o STJ é aplicável tal instituto no contrato de consumo. Exemplo: a 
seguradora aceita o segurado com doença preexistente, recolhe o valor e 
posteriormente se nega a realizar a cobertura; 

- Vulnerabilidade VS Hipervulnerabilidade VS Publicidade: 

                                                            
6 O brasileiro não tem o hábito de jurisdição administrativa. 
7 O PROCON-MG pode realizar TAC/CAC. 
8 Tal processo pode gerar uma multa administrativa ao fornecedor infrator. 
9 O cálculo é atuarial. 
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 dano moral coletivo = se dá com a violação da dignidade coletiva, com a 
ofensa à direitos da personalidade de uma coletividade. Há uma concepção 
objetiva do dano moral, dissociando sua noção de sentimentos humanos 
singulares como sentimento ou dor (visão subjetiva do dano moral); 

- função de reparação da violação ao direito coletivo; 

- função de prevenir outras condutas semelhantes; 

 hipervulneráveis: são consumidores (vulneráveis – lembre-se que todo 
consumidor é vulnerável) que estão em situações peculiares que diminuem sua 
capacidade de autodeterminação. Ou seja: são pessoas já vulneráveis por outras 
condições e que se tornam consumidores (ex.: idosos; crianças; portadores de 
necessidades especiais). Há “vulnerabilidade ao quadrado”! 

- merchandising = modo oblíquo de publicidade onde se insere na vida de algum 
personagem de grande exposição ao público afinidades com determinadas marcas 
ou produtos de forma a induzir o consumidor a ter o mesmo hábito; 

- não há vedação expressa à prática, embora deva ser analisado cada 
caso concreto, visto que determinadas circunstâncias podem levar à 
ilicitude da prática; 

- puffing = publicidade onde há exagero da qualidade dos produtos. Em regra é 
permitida, podendo, em casos de abuso do exercício do direito de marketing e 
das qualidades do produto/serviço se qualificar como ilegal por induzir o 
consumidor a erro; 

- teaser = é o caso típico de anunciar a chegada do Black Friday10, criando um 
sentimento de expectativa em relação a algo novo. Em regra é permitida, 
podendo, em casos de abuso do exercício do direito de marketing e das 
qualidades do produto/serviço se qualificar como ilegal por induzir o consumidor 
a erro; 

- neuromarketing = utilização de estratégias científicas que buscam entender os 
gostos e vontades do consumidor e utilizar tais compreensões como forma de 
potencializar as vendas. Em regra é permitida, podendo, em casos de abuso do 
exercício do direito de marketing e das qualidades do produto/serviço se 
qualificar como ilegal por induzir o consumidor a erro; 

 fabricante de cigarros VS responsabilidade civil: não há responsabilidade civil 
do fabricante de cigarros (dever de pagar danos morais aos parentes do falecido 
com câncer de pulmão em função do consumo excessivo. Do ponto de vista da 
pretensão entendeu o STJ pela aplicação da ACTIO NATA vez que a pretensão 
surgiu para os familiares apenas depois da morte do falecido. Ainda segundo o STJ 
o cigarro é um produto de potencialidade inerente. Tais produtos exigem uma 
publicidade ostensiva quanto à sua potencialidade (situação cumprida no caso dos 
cigarros). Ademais, do ponto de vista da presença do nexo causal o nosso 
ordenamento adota a teoria do dano direto e imediato, não havendo nexo causal 
neste caso em concreto11; 

 cigarros VS cartãozinho tampando a publicidade quanto à potencialidade 
lesiva: não gera responsabilidade civil uma vez que o cartãozinho está no interior 
da embalagem do cigarro. Não se trata de publicidade, se trata de um adereço 

                                                            
10 Outro exemplo: dizer que o valor anunciado é só “esta semana”. 
11 Uma visão crítica ao nexo causal adotado pelo CC/02 e pela teoria clássica (que parece adotar um 
critério lógico/cronológico) é necessária. Iria além: causalidade é o grande dilema das ciências. 
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que o consumidor pode deliberadamente utilizar para evitar contato direto com a 
informação trazida quanto à periculosidade do produto; 

 produtos transgênicos VS propriedade intelectual: o STJ afirmou que em caso 
de replantio de vegetal transgênico sob patente (protegido pela propriedade 
industrial e pela proteção daquilo que é cultivado12) a disposição na lei dos 
produtos cultivados admitindo uma exceção de replantio ao pequeno produtor 
colide com a lei de propriedade industrial. Instalado o dilema/colisão o STJ 
entendeu que o que é protegido pela lei de propriedade industrial é o processo de 
transformação da soja em transgência, razão pela qual a proteção ao processo é 
ampla. Tal amplitude proíbe que seja utilizada a exceção prevista na lei dos 
produtos cultivados. A exceção aplica-se apenas ao resultado final, não ao 
processo, visto que esta lei não cuida do processo em si; 

 teoria do risco do desenvolvimento VS responsabilidade civil: o fornecedor, 
ao colocar o produto no mercado, assumo os riscos da potencialidade do produto 
que desenvolveu nas situações em que não poderia conhecer tais vícios? Ou não? 

- 1ª Corrente  com a finalidade de não coibir a evolução do 
mercado e da produção não pode haver imputação da 
responsabilidade do fornecedor. É uma causa supralegal de exclusão 
da responsabilidade. Foi adotada na Europa. 

- 2ª Corrente  as causas que excluem a responsabilidade estão 
taxativamente previstas no CDC e não contemplam tal possibilidade, 
devendo haver responsabilização do fornecedor. Maioria dos 
doutrinadores brasileiros defendem tal posição. 

<JURISPRUDÊNCIA> não há uma definição final da jurisprudência 
brasileira sobre tal questão; 

 rotulagem de alimentos VS oferta: segundo o STJ trata de uma oferta e deve 
possuir a maior quantidade de conteúdo possível, incluindo os seguintes 
elementos para ser considerada adequada (oferta adequada): 

- informação conteúdo – o quê se está adquirindo; 

- informação utilização – como o produto deve ser utilizado; 

- informação preço – quanto está sendo pago; 

- informação advertência – quais os riscos de utilização do produto; 

 glúten VS informação: além da informação “contém 
glúten” deve também haver a informação de que tal 
produto é nocivo aos portadores de doença celíaca; 

 bebidas alcoólicas VS informação: a normatização é 
prevista em lei – regulamentada por um decreto de 
2.009. Tal resolução chegou ao STJ para questionar a 
necessidade de exigir a informação quanto ao valor 
energético. O STJ entendeu que o fornecedor não deve 
necessariamente trazer a informação quanto ao valor 
energético (calorias) das bebidas alcoólicas vez que a 
legislação própria não exige; 

                                                            
12 Esta lei tem uma exceção que permita ao pequeno produtor rural reservar uma parte de sua 
propriedade para fazer o cultivo do produto. 
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 digitalização do consumo & contratos eletrônicos: globalização  evolução 
sociológica  sociedade de risco13; 

- segundo BECK14 vivemos em uma sociedade de risco que se 
contrapõe a uma sociedade industrial. A sociedade industrial tinha 
certeza quanto à sabedoria científica (a ciência caminhou para o 
status de dogma). Havia um estado liberal focado no aspecto 
econômico. Ainda segundo o autor alemão hoje temos uma 
revolução tecnológica que forma uma sociedade global em que a 
ciência não oferece mais certezas e sim probabilidades. A falta de 
certezas gera medo e riscos. Em razão das mudanças sociais o direito 
deixou de ser asséptico e passou a incluir a indução à boas práticas 
morais; 

- o comércio eletrônico é muito comum nos dias atuais. Segundo o 
STJ os títulos executivos extrajudiciais formam um rol taxativo e 
desafiam uma interpretação restritiva. Ocorre que os contratos 
eletrônicos não estão previstos em tal rol. Segundo o STJ os contratos 
eletrônicos são títulos executivos extrajudiciais são espécies de 
contratos, sendo títulos executivos quando houver garantias de que 
as assinaturas eletrônicas são verdadeiras (no caso do contrato 
eletrônico tal garantia não é dada por meio de testemunhas, mas por 
meio de provas da veracidade da assinatura); 

 

Responsabilidade e CDC: 

- responsabilidade pelo fato do produto ou serviço -> fato externo -> acidente de consumo15; 

- responsabilidade do comerciante  subsidiária; 

- responsabilidade pelo vício do produto ou serviço -> fato interno -> o próprio produto ao 
serviço tem um defeito que retira a sua utilidade esperada16; 

- responsabilidade do comerciante  solidária; 

VÍCIO  Em caso de vício no produto o fornecedor tem o prazo de 30 dias para solucionar o 
problema  após tais dias surgem possibilidades ao fornecedor: 

- devolução do valor pago; 

- substituição do produto; 

- abatimento proporcional do preço; 

EXCEPCIONALMENTE a solução deve ser IMEDIATA: 

- produto essencial; 

- quando o produto não puder ser “consertado”17; 

                                                            
13 Ulrich Beck é fantástico neste aspecto. Sugiro fortemente a leitura do sociólogo alemão. 
14 Beck foca na reflexividade da nova modernidade (olhando para si mesmo ao espelho) como produto 
de transformação social. Em razão disso o sociólogo defende o uso do termo MODERNIDADE REFLEXIVA. 
Outros autores possuem nomenclaturas distintas para o período sociológico advindo após a 
modernidade clássica. Embora haja mudanças na construção do raciocínio, a idéia do autor alemão se 
aproxima em alguns pontos da MODERNIDADE LÍQUIDA proposta pelo saudoso sociólogo polonês 
Zygmunt Bauman. 
15 Regramento no artigo 12 e seguintes do CDC. 
16 Regramento no artigo 18 e seguintes do CDC. 
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ASSALTO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA: 

- consumidor standart é o consumidor comum, normal, que se relaciona 
diretamente com o fornecedor; 

- consumidor bystandart é o consumidor por equiparação, também sendo 
abarcado pelas regras do CDC; 

- caso fortuito VS força maior: em caso de caso fortuito e força maior não há 
previsão legal de exclusão da responsabilidade no caso de fato do produto ou 
serviço. Há duas correntes: silêncio eloqüente não se aplicando a exclusão; 
aplicação da regra geral aplicando a exclusão; 

Solução do STJ: diferenciação entre fortuito interno e fortuito 
externo. O fortuito interno, inerente à atividade, não exclui a 
responsabilidade. O fortuito externo, distinto da atividade e externo 
a este, exclui a responsabilidade civil. 

RESPOSTA: no caso de bancos e supermercados o STJ entende que o dever de 
segurança é inerente ao serviço. Violado o referido dever trata-se de um fortuito 
interno e indenizável;18 

 

# Função reparatória da responsabilidade civil -> prepondera o elemento DANO para proteção 
da vítima, devendo o mesmo ser reparado; 

# Função preventiva ou dissuasória -> busca evitar que o dano ao consumidor ocorra – 
trabalha com a teoria do risco; 

# Função punitiva -> punitive damage19 -> busca uma sanção extrapenal por uma conduta 
ilícita cometida para evitar que condutas semelhantes sejam evitadas; 

- adoção no Brasil: o STF e o STJ reconhecem a possibilidade do caráter punitivo 
do dano moral. Os tribunais não costumam reconhecer o caráter punitivo no dano 
material; 

O professor Nelson Rosenvald entende que a aplicação da função punitiva tem 
suas funções teleológicas justificadas, mas que não pode ser aplicado sem 
previsão legal – no caso do Brasil a introdução do caráter punitivo sem lei seria 
inconstitucional. 

 

 Desmonetização da responsabilidade civil -> é a busca da retirada do caráter unicamente 
patrimonial na resposta jurídica à determinada conduta, privilegiando também outras formas 
de tutela. Neste ponto o direito não pode optar por uma resposta unicamente reparatória; 

 

 Disgorgement20 -> é a ação restituitória do lucro. Em algumas vezes o fornecedor entende 
que a prática da conduta ilícita com o risco de posterior reparação da vítima é 

                                                                                                                                                                              
17 Exemplo: produtos com prazo de validade superado (produtos vencidos) são impróprios. Neste caso a 
troca deve ser imediata. 
18 Interessante que o STJ tem entendimento que no caso do contrato de transportes o roubo no interior 
do ônibus é fortuito externo e a indenização não é devida (fortuito externo). 
19 Um exemplo legal da função punitiva é a necessidade de repetição de indébito em dobro no caso de 
cobrança realizada de má-fé. O STJ entende que cabe o consumidor comprovar a má-fé. 
20 Em alguns países utiliza-se o instituto como componente da função punitiva. No Brasil o tema é 
encarado como vedação do enriquecimento sem causa, instituto exterior ao campo da responsabilidade 
civil. 
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economicamente mais interessante. Esse “lucro ilícito” não é alcançado pela reparação civil 
clássica, mas deve o ser do ponto de vista da justiça (ex.: utilização indevida da imagem de 
alguém)21: 

- o STJ reconheceu a prática com fundamento na vedação do enriquecimento sem 
causa seguindo entendimento consolidado de enunciado da CJF. A corte rompeu 
com a noção bilateral (um perde <-> outro ganha) do referido enriquecimento, 
bastando o “ganho sem causa”. A corte ainda estabeleceu que a subsidiariedade 
do enriquecimento sem causa é relativa; 

- critério de cálculo segundo o STJ -> lucro real -> lucro patrimonial -> busca da 
mensuração do lucro auferido estritamente em razão da prática ilegal com base 
em uma análise técnica na liquidação de sentença; 

 

PRÁTICAS ABUSIVAS: 

- artigo 39 do CDC -> rol exemplificativo; 

- a proteção incide em caso de consumidor potencial (ex.: publicidade); 

 venda casada: entendeu o STJ que no cinema não pode haver a obrigação de compra de 
alimentos e bebidas no local; 

 recusa em recebimento de cheque: a conduta é legítima desde que devidamente e 
anteriormente informada ao consumidor; 

 proibição de envio de produtos sem solicitação: o envio de cartão de crédito sem solicitação 
é prática abusiva; 

 elevação de preços sem justificativa: prática abusiva; 

 pagamento fundamentado em cláusula contratual abusiva: não há repetição em dobro visto 
que o pagamento não é considerado de má-fé; 

 

PRÁTICAS ABUSIVAS: 

- artigo 51 do CDC -> rol exemplificativo; 

- neste caso há uma relação contratual entre consumidor e fornecedor – a relação não é 
apenas potencial; 

- cláusulas que limitam o direito do consumidor  podem existir desde que  cumpra 
requisitos: 

- razoável; 

- proporcional; 

- redigida em destaque; 

 

DIREITO DO ARREPENDIMENTO: 

- direito do consumidor que faz compras fora do estabelecimento comercial; 

- há direito de arrependimento a ser exercido (prazo de reflexão) de forma imotivada em 7 
(sete) dias; 

<IMPORTANTE> Também é aplicado no caso de compra em estabelecimento físico sem 
contato com o produto; 

                                                            
21 Envolve a “análise financeira/econômica/monetária do ilícito”. 
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- o prazo de arrependimento se aplica no caso de imóvel comprado na planta – o prazo é 
contado da celebração do negócio; 

 

- sharring economy22  novo modelo de negócio em que mais de uma pessoa se utiliza de um 
único bem  segundo a professora Cláudia Lima Marques há a figura de um intermediador 
profissional na referida relação jurídica, razão pela qual deve ser qualificada como relação de 
consumo; 

- responsabilidade do intermediador: a responsabilidade do intermediador é 
casuística e parte do princípio da obrigação em garantir a segurança da 
intermediação; 

TEMA POLÊMICO23: Proibição do sharing economy via convenção de condomínio: 

1ª corrente: é possível a proibição via convenção condominial – 
desde que a previsão seja expressa; 

2ª corrente: esta proibição é indevida; 

 UBER: é uma espécie de sharing economy. A atividade do Uber foi reconhecida 
pela lei e não existe relação empregatícia entre a empresa Uber e o motorista. As 
controvérsias são resolvidas pela justiça comum estadual;24 

 

SUPERINDIVIDAMENTO: 

- superindividamento: situação na qual o consumidor se encontra em situação de ter mais 
débitos que créditos e ser incapaz, sem orientação, de quitar suas obrigações; 

- ativo: há contribuição do consumidor; 

- ativo consciente: o consumidor tem consciência da sua situação e 
contrai mais dívidas = não merece proteção legal; 

- ativo inconsciente: o consumidor é colocado na situação financeira 
por escolhas erradas muitas vezes incentivadas por práticas 
comerciais abusivas. De boa fé ele cai na situação em que se 
encontra = merece proteção legal; 

- passivo: decorre de circunstâncias alheias à vontade do consumidor; 

- negativa de crédito com base na faixa etária do consumidor: segundo o STJ este fator etário é 
um requisito proporcional (ex.: negativa de empréstimo consignado à pessoa com mais de 90 
anos); 

 

 adimplemento substancial VS alienação fiduciária: a teoria do adimplemento substancial 
(que impede o uso abusivo do direito potestativo por parte do credor em caso que a prestação 
foi substancialmente adimplida) não se aplica, segundo o STJ, nos casos de alienação 
fiduciária -> há nesse caso norma especial que condiciona a posse do bem em poder do 
devedor ao adimplemento de forma integral; 

                                                            
22 Economia de compartilhamento. 
23 O tema ainda está em aberto. 
24 Há um questionamento sobre a obrigatoriedade ou não da empresa aceitar os motoristas que 
cumprirem os critérios objetivos e cadastrá-los. Entendo, particularmente, que cabe à empresa resolver 
pelo cadastramento ou não nos seus serviços. 
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 proteção de dados do consumidor: os dados possuem natureza jurídica de direito 
fundamental. A nova lei se aplica aos dados colhidos e tratados no Brasil e também aos 
coletados fora do Brasil que se refiram à produtos ou serviços que vão ser 
colocados/prestados no mercado brasileiro ou pessoas residentes no Brasil; 

- tratar dados -> qualquer operação que se façam de tais dados são protegidas 
pela lei; 

- objetivo -> evitar o uso econômico dos dados sem autorização dos legitimados; 

- autorização -> em regra os dados devem ser usados com a autorização dos seus 
proprietários, mas há exceções na lei; 

- credit scoring: segundo o STJ neste caso o fornecedor busca apoio nos dados 
para tomar uma atitude consciente e de acordo com a boa-fé, sendo um 
parâmetro para fornecimento de crédito permitido pelo ordenamento jurídico; 

 

 desvio produtivo do consumidor: foi reconhecido pelo STJ25. Segundo a corte o consumidor 
que despendeu o tempo para resolver um problema criado pelo fornecedor deve ser reparado. 

PERGUNTA: o tempo despendido deve ser indenizado? 

RESPOSTA: o tempo, que tem valor econômico, deve ser indenizado nos casos em 
que é perdido de forma intolerável; 

 

 autonomia privada VS consumo sustentável: o consumidor tem autonomia para fazer 
decisões consumeristas e, ao mesmo tempo, é protegido de forma especial pelo ordenamento 
em função de sua vulnerabilidade. A prática consumerista deve ser realizada tendo em vista a 
necessidade de manutenção do equilíbrio ecológico: 

Exemplo de aplicação: súmula do STJ que legitima a cobrança progressiva da tarifa 
de água de acordo com o perfil de uso, visto que induz o consumidor ao consumo 
consciente; 

                                                            
25 Como dano moral. 


