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QUESTIONÁRIO I – DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

1 - João celebra com o banco Itaú contrato de financiamento habitacional em 
05.09.90 (portanto um pouco antes da entrada em vigência do CDC) e após 3 
meses de inadimplência sofre uma execução hipotecária com cobrança de 
multa contratual de 10% ao mês (sendo que o CDC só admite, no máximo, a 
cobrança de 2% ao mês). Pergunta-se. 

 

a) De acordo com o entendimento de Cláudia Lima Marques (uma das mais 
respeitadas doutrinadoras no assunto CDC) é aplicável o CDC no caso? Em 
caso positivo qual argumento da doutrinadora? 

Resp.: Segundo a doutrinadora Cláudia Lima Marques no caso narrado se aplica sim 
o CDC, pois trata-se de norma de ordem pública (cogente) e portanto aplicável. 

"Particularmente continuo a considerar que, na solução dos casos concretos, deve o 
CDC receber aplicação imediata ao exame da validade e eficácia atual dos contratos 
assinados antes de sua entrada em vigor, seja porque norma de ordem pública, seja 
porque concretiza também uma garantia constitucional, ou simplesmente porque 
positiva princípios e patamares éticos de combate a abusos existentes no direito 
brasileiro antes mesmo de sua entrada em vigor." (CLÁUDIA LIMA MARQUES, 
Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 3. ed., Revista dos Tribunais, p. 
277). 

 

b) De acordo com o STF, no RE 188.366/SP na relatoria do Min. Moreira Alves, 
é aplicável o CDC no caso? 

Resp.: Segundo o Min. Moreira Alves não se aplica o CDC no caso em tela, pois 
deve-se considerar o art. 5º, XXXVI da Constituição Federal de 1988, que reza que 
lei nova não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 
julgada. 

"Em nosso sistema jurídico, a regra de que a lei nova não prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, por estar inserida no texto da 
Carta Magna (art. 5º, XXXVI), tem caráter constitucional, impedindo, portanto, que a 
legislação infraconstitucional, ainda quando de ordem pública, retroaja para alcançar 
o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada, ou que o Juiz a aplique 
retroativamente. E a retroação ocorre ainda quando se pretende aplicar de imediato 
a lei nova para alcançar os efeitos futuros de fatos passados que se consubstanciem 
em qualquer das referidas limitações, pois ainda nesse caso há retroatividade - a 
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retroatividade mínima -, uma vez que se a causa do efeito é o direito adquirido, a 
coisa julgada, ou o ato jurídico perfeito, modificando-se seus efeitos por força de lei 
nova, altera-se essa causa que constitucionalmente é infensa a tal alteração." (STF, 
RE 188.366/SP, rel. Min. Moreira Alves, RTJ 172/239). 

 

2 - Há relação jurídica de consumo no contrato de franquia empresarial? 
Fundamente. 

Resp.: Segundo o STJ (Resp. 632.958) não há relação de consumo entre 
franqueados, uma vez que existe lei específica que rege esta relação (Lei nº 
8.955/94) e também pois trata-se de um contrato celebrado entre comerciantes para 
o fornecimento de produtos e serviços para terceiros, estes sim destinatários finais. 

"CONTRATO DE FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM PEDIDO 
INDENIZATÓRIO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA. VALIDADE DA 
CLÁUSULA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE À 
ESPÉCIE. O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito ao âmbito de 
incidência da Lei n. 8.078/1990, eis que o franqueado não é consumidor de produtos 
ou serviços da franqueadora, mas aquele que os comercializa junto a terceiros, estes 
sim, os destinatários finais." (STJ, Resp. 632.958/AL, 4ª T., rel. Min. Aldir Passarinho 
Júnior, DJe 457, p. 29.3.2010). 

 

3 - Há relação de consumo entre a unidade franqueada do Outback e uma loja 
do MC Donald's numa compra de 10 Big Macs? Fundamente com base no 
CDC. 

Resp.: No caso em questão há sim relação de consumo pois o Outback é 
considerado destinatário final dos Big Macs, portanto consumidor em face do MC 
Donalds. Este entendimento pode ser extraído da conjunção dos artigos 1º e 2º do 
CDC, onde definem consumidor e fornecedor. 

 

4 - Riquelme celebra contrato com um plano de saúde e após terem decorridos 
todos os prazos de carência necessita realizar cirurgia em hospital 
conveniado, sendo-lhe, porém negado tal direito pelo plano de saúde. 
Pergunta-se. De acordo com a súmula 469/STJ ele está amparado pelo CDC? 

Resp.: Sim, Riquelme está amparado pelo CDC, uma vez que a súmula 469/STJ 
reza que 'aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 
saúde'. 

 

5 - Maradona oferece um jantar de formatura para o seu filho e contrata 
renomado buffet, a maionese estava estragada e todos os convidados foram 
intoxicados. Pergunta-se. Há relação de consumo entre os convidados e a 
empresa de buffet? Justifique na lei e na doutrina. 

Resp.: Há sim relação de consumo entre os convidados e o buffet, pois conforme o 
parágrafo único do artigo 2º do CDC 'equipara-se a consumidor a coletividade de 
pessoas' que venham a sofrer danos em razão de defeito do produto ou serviço 
fornecido, ainda que não os tenham adquirido nem recebido como presente. 
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"O parágrafo único do art. 2º do CDC equipara-se a consumidor a coletividade de 
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 
Estão sob o alcance desta norma todas as pessoas que venham a sofrer danos em 
razão de defeito do produto ou serviço fornecido, ainda que não os tenham adquirido 
nem recebido como presente. Nesse sentido, são consumidores todos os convidados 
de uma festa em face do fornecedor do buffet que serve alimento intoxicado; também 
o são os vizinhos transeuntes feridos na explosão do paiol de uma fábrica de fogos 
de artifício. Esse entendimento é ratificado pelo art. 17, segundo o qual 'equipara-se 
aos consumidores todas as vítimas do evento'". (ROBERTO BASILONE LEITE, 
Introdução ao direito do consumidor, LTr, p. 51). 

 

6 – Joana celebra contrato de crédito educacional de acordo com o programa 
governamental criado para subsidiar curso universitário para custeio de 
estudos. Há relação de consumo em tal contrato? Justificar na lei e mencionar 
o entendimento do STJ no Resp. 1.158.298/RS. 

Resp.: Trata-se de uma exceção a regra, pois os demais contratos celebrados entre 
bancos e clientes é patente (e pacífico) se tratar de direito consumerista. A exceção 
são estes contratos de financiamento estudantil que possuem características 
diferenciadas e, portanto, não foi considerado relação de consumo. 

“CONTRATO DE CRÉDITO EDUCATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. É pacífico no STJ que o contrato de crédito 
educativo, programa governamental que visa subsidiar curso universitário de 
graduação de estudantes com recursos insuficientes, próprios ou familiares, para o 
custeio de seus estudos, não é relação de consumo. Inaplicáveis, portanto, os 
dispositivos do CDC.” (STJ, AgRg. no Resp. 1.158.298/RS, 2ªT., rel. Min. Herman 
Benjamim, Dje 19.5.2010). 

 

7 – Qual o princípio adotado na política nacional de consumo mencionando 
sua ligação com outro princípio adotado no CDC e no Código Civil. 

Resp.: O princípio adotado na chamada política nacional de consumo, insculpido no 
seu art. 4º é o da transparência. O princípio também verificado no CDC e no Código 
Civil é o da boa-fé (art. 422, CC). 

“Tanto quanto a boa-fé, exige-se a transparência não apenas na fase contratual, mas 
também na fase preliminar ou pré-contratual. De fato, está o fornecedor obrigado a 
agir com transparência na publicidade que fizer sobre as características e qualidade 
do produto ofertado, fazendo-o de maneira clara, ampla, correta, inclusive quanto às 
condições do contrato. Isso porque o consumidor pode adquirir um produto que não 
preenche as suas necessidades, se não tiver as informações claras e precisas sobre 
as características do mesmo, ou se as informações divulgadas pelo fornecedor não 
correspondem às características do produto.” (LUÍS FERNANDO NIGRO CORRÊA; 
OSÍRIS LEITE CORRÊA, Código de Defesa do Consumidor, Del Rey, 2007, p. 15). 

 

8 – Na prática, que medidas podem se adotadas pelo consumidor vítima de 
propaganda enganosa e abusiva, apresentando as opções alternativas. 

Resp.: O consumidor pode acionar os diversos órgãos de defesa do consumidor, 
podendo fazê-lo de forma concomitante inclusive. Pode acionar o PROCON 
(existentes em todos os estados da federação), Delegacia de Defesa do 
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Consumidor, Ministério Público do Consumidor (através de uma representação), 
Juizados Especiais e a própria justiça. 

 

9 – De acordo com o artigo 6º, IV, do CDC é válido a hipoteca firmada entre a 
construtora e o agente financeiro anterior ou posterior a alegação da promessa 
de compra e venda com consumidor. Fundamente a resposta na Súmula 308 
STJ. 

Resp.: É considerada nula de pleno direito a hipoteca firmada entre a construtora e o 
agente financeiro tanto antes quanto depois da compra. O que acontece (e é ilegal) 
é que determinadas construtoras mesmo vendendo os apartamentos para os 
consumidores, associam (dão em garantia) estas unidades para firmarem ou 
conseguirem recursos financeiros junto a bancos (esta prática, apesar de ainda ser 
verificada é completamente nula). 

“Súmula 308 do STJ: A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, 
anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia 
perante os adquirentes do imóvel.” 

 

10 – A apresentação antecipada de cheque pré-datado do consumidor pelo 
comerciante caracteriza dano moral. Fundamente na Súmula 370 do STJ. 

Resp.: O cheque pré-datato (ou pós-datado), invenção genuinamente brasileira, 
ainda é utilizado nas operações comerciais e a apresentação deste antes do 
vencimento, conforme súmula 370 do STJ, enseja dano moral. 

“Súmula 370 do STJ: Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque 
pré-datado.” 

 

11 – Quais os requisitos legais necessários para a decretação, pelo juiz, da 
inversão do ônus da prova? 

Resp.: A efetiva condição de hipossuficiência do consumidor, a verossimilhança 
entre o fato e o alegado pelo consumidor e ainda a anuência do juiz (desde que o 
pedido tenha sido requerido). 

“Não há que se confundir a vulnerabilidade, critério de direito material e noção ínsita 
à definição de consumidor, com a hipossuficiência, critério de direito processual 
vinculado ao campo da prova. A hipossuficiência é uma condição para o exercício do 
direito básico do consumidor, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, relacionado como um 
meio de facilitação de sua defesa em juízo, que autoriza a inversão do ônus da 
prova, a critério do juiz. Afirma-se que todo consumidor é vulnerável, contudo, nem 
todo consumidor é hipossuficiente.” (HÉCTOR VALVERDE SANTANA, Dano moral 
no direito do consumidor, Revista dos Tribunais, p. 66). 

 

12 – Mário atrasou o pagamento de uma mensalidade do notebook que 
comprou nas Casas Bahia e seu nome foi encaminhado para o cadastro de 
inadimplente pela empresa conveniada com a vendedora. Considerando que 
não foi notificado antes da inclusão do seu nome, Mário pode ingressar com 
ação de danos morais? Em caso positivo apontar o réu. Fundamente de 
acordo com o Resp. 974.212/RS. 
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Resp.: Sim Mário pode ingressar com ação de danos morais. Segundo o 
entendimento do STJ a culpada neste caso é a empresa conveniada, entretanto 
outros entendem que a responsável deverá ser as Casas Bahia. 

“CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE INDENIZAR. 1. O consumidor, 
independentemente da existência da dívida, tem o direito de ser notificado 
previamente a respeito da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. 2. É 
do banco de dados, ou da entidade cadastral, a responsabilidade pela falta de 
notificação prévia do consumidor a respeito da inscrição em cadastro de 
inadimplentes. 3. Qualquer associação ou câmara de dirigentes que se sirva de 
banco de dados no qual o consumidor foi inscrito sem prévia notificação, tem 
legitimidade para responder ao pedido de reparação de danos (Art. 7º, parágrafo 
único, CDC).” (STJ, REsp. 974.212/RS, 3ª T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 
DJe 25.2.2008). 

 

13 – Cite um exemplo claro de responsabilidade por fato ou serviço. 

Resp.: Como exemplo de responsabilidade por fato ou serviço pode-se citar uma 
transfusão de sangue contaminado. 

 

14 – No caso de um produto ser vendido em supermercado fora da validade e 
causar dano ao consumidor. Que ação é cabível e quem é o réu. 

Resp.: Neste caso a responsabilidade é do comerciante e a ação cabível é de danos 
morais. 

“O fato de expor e vender produto deteriorado com o prazo de validade vencido, o 
qual foi ingerido pelo consumidor, responsabiliza o comerciante por danos morais em 
decorrência de supostos sentimentos negativos experimentados pela vítima. (TJSE, 
Ap. Cível 633/99, rel. Des. José Antônio de Andrade Goes, j. 29.2.2000).” 

 

15 – Rodrigo, aluno da UPIS, utiliza diariamente o estacionamento interno da 
faculdade, pagando a taxa devida à empresa contratada para gerir o 
estacionamento, tendo sua moto furtada, é cabível ação indenizatória para 
reparação dos danos materiais? Fundamente no CDC. 

Resp.: Sim, é cabível ação indenizatória de reparação de danos em face da 
instituição e da empresa responsável pela gestão do estacionamento (são 
solidárias), conforme inteligência do art. 7º, parágrafo único do CDC. 

“INDENIZAÇÃO. FURTO DE MOTOCICLETA. ESTACIONAMENTO INTERNO DE 
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO 
DEVIDO. O estabelecimento de ensino e a pessoa jurídica por este contratada para 
exploração da área utilizada para estacionamento são solidariamente responsáveis 
pelos danos sofridos por seus usuários, advindos do furto do veículo nela 
estacionada.” (TJDF, APC 2008.7.1.007812-8, 2ª T., rela. Desa. Carmelita Brasil, DJ 
28.9.2009, p. 128). 

 

16 – Maria compra no mercado molho de tomate acondicionado em lata do tipo 
‘abre fácil’ e acaba sofrendo grave lesão funcional em uma das mãos, 
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considerando que o fabricante não prestou informações seguras sobre 
possível acidente, é cabível reparação de dano? Fundamente no CDC. 

Resp.: Sim é cabível ação de reparação de danos decorrentes da limitação funcional 
ocasionada pela acidente, pois, conforme art. 8º, os produtos e serviços colocados 
no mercado de consumo não devem acarretar riscos à saúde ou segurança dos 
consumidores, obrigando ainda que os fornecedores, em qualquer hipótese, forneça 
as informações necessárias e adequadas a seu respeito. 

“A empresa que lança no mercado molho de tomate acondicionado em latas do tipo 
‘abre fácil’, deve prestar informações seguras contra acidente (artigo 8º do CDC), sob 
pena de reparar os danos decorrentes da limitação funcional de uma das mãos da 
consumidora vítima da abertura complicada.” (TJSP, Ap. Cívil 74.355-4, rel. Des. 
Ênio Zuliani, j. 4.5.99). 

 

17 – Luana adquire produto para alisar o cabelo sem qualquer informação 
sobre sua eventual periculosidade. Após usar o produto, perdeu quase todo o 
cabelo sofrendo queimaduras no couro cabeludo. Pergunta-se: É cabível 
reparação de danos morais, materiais e estéticos? Fundamente no CDC. 

Resp.: Sim é cabível reparação de danos morais, materiais e estéticos, pois em se 
tratando de produtos nocivo à saúde o fabricante é obrigado a, de forma ostensiva e 
adequada, prestar todas as informações sobre o produto. Este entendimento pode 
ser extraído dos arts. 8º e parágrafo único e 9º do CDC. 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. COMERCIALIZAÇÃO DE 
COSMÉTICOS COM INFORMAÇÕES INADEQUADAS SOBRE SUA NOCIVIDADE 
À SAÚDE. De acordo com os arts. 8º e parágrafo único e 9º do CDC, o fornecedor de 
produto potencialmente nocivo ou perigoso à saúde deverá prestar informações 
ostensivas e adequadas. Tendo, a ré, colocado produto defeituoso no mercado, à 
medida que prestou informações inadequadas sobre o uso e os riscos que 
razoavelmente dele se esperavam, deve reparar o dano estético causado à autora, 
que resultou com manchas no rosto.” (TJRS, APC 70010435279, 5ª CC, rel. Des. 
Leo Lima, j. 17.3.2005). 

 

18 – Ronaldo adquire um Jack 3 que saiu de fábrica com grave defeito no 
sistema de freios. Tendo conhecimento do problema o fabricante acionou 
recall. Não tendo Ronaldo levado o veículo para reparo por estar fora do país. 
Ao retornar ao Brasil, usa o carro e sofre acidente causado por defeito no freio. 
Pergunta-se: O fornecedor continua responsável pelo dano? Mesmo após ter 
convocado os consumidores? Fundamente no CDC e na doutrina. 

Resp.: Sim, neste caso o fornecedor continua responsável pelo dano, mesmo o 
consumidor não tendo atendido o chamamento para o recall. É o que se extrai do 
art. 10 do CDC e da jurisprudência aplicada nestes casos. 

“CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE. RECALL. NÃO 
COMPARECIMENTO DO COMPRADOR. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. 
A circunstância de o adquirente não levar o veículo para conserto, em atenção a 
RECALL, não isenta o fabricante da obrigação de indenizar.” (STJ, REsp. 
1.010.392/RJ, 3ª T., rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 13.5.2008). 
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19 – O mercado ‘Bom Demais’ colocou em circulação alimentos para bebês 
com prazo de validade vencido e uma mãe desatenta o adquiriu e utilizou na 
alimentação de seus gêmeos com 3 meses de idade causando-lhes 
gastroenterite aguda. Pergunta quem são os destinatários da reparação do 
dano? Fundamente no CDC e no Resp. 980.860/SP. 

Resp.: Os destinatários da reparação serão o comerciante que colocou o produto a 
venda e o fabricante, pois ambos estão inseridos no âmbito da cadeia de produção e 
distribuição do produto (art. 12 do CDC). 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMO DE PRODUTO COLOCADO EM 
CIRCULAÇÃO QUANDO SEU PRAZO DE VALIDADE JÁ HAVIA TRANSCORRIDO. 
‘ARROZINA TRADICIONAL’ VENCIDA QUE FOI CONSUMIDA POR BEBÊS QUE 
TINHAM APENAS TRÊS MESES DE VIDA, CAUSANDO-LHES GASTROENTERITE 
AGUDA. VÍCIO DE SERGURANÇA. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. 
POSSIBILIDADE. COMERCIANTE QUE NÃO PODE SER TIDO COMO TERCEIRO 
ESTRANHO À RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CULPA 
EXCLUSIVA DE TERCEIRO. Produto alimentício destinado especificamente para 
bebês exposto em gôndolas de supermercado, com o prazo de validade vencido, que 
coloca em risco a saúde de bebês com apenas três meses de vida, causando-lhes 
gastroenterite aguda, enseja a responsabilização por fato do produto, ante a 
existência de vício de segurança previsto no art. 12 do CDC. O comerciante e o 
fabricante estão inseridos no âmbito da cadeia de produção e distribuição, razão pela 
qual não podem ser tidos como terceiros estranhos à relação de consumo. A 
eventual configuração de culpa do comerciante que coloca à venda produto com 
prazo de validade vencido não tem o condão de afastar o direito de o consumidor 
propor ação de reparação pelos danos resultantes da ingestão de mercadoria 
estragada em face do fabricante. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp. 
980.860/SP, 3ª T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 2.6.2009). 

 

20 – Caio é convidado para almoçar na casa de Pedro e acaba sofrendo as 
consequências da explosão de um botijão de gás defeituoso. Estando 
comprovado o nexo causal entre o fato e o dano, há responsabilidade objetiva 
do fornecedor em relação a Caio? Fundamente no CDC e na doutrina. art. 12, p. 
1, inciso II 

Resp.: Há sim responsabilidade objetiva, pois segundo o art. 12 do CDC, o 
fabricante, independentemente da existência de culpa, responde pela reparação dos 
danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do produto ofertado ao 
mercado. Só não responde se conseguir comprovar uma das três hipóteses de 
exclusão, o que não foi o caso. 

“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS – EXPLOSÃO DE BOTIJÃO DE GÁS – COMPROVAÇÃO DE NEXO DE 
CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
FORNECEDOR – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12, §3º, I A III E 17, AMBOS DO CDC. A questão é de 
acidente de consumo, ou como denominou o legislador consumerista, trata-se de 
responsabilidade por fato do produto, ou seja, não há que se falar simplesmente em 
um vício do produto adquirido, foi um fato maior, a partir do produto adquirido, ou 
seja, houve consequências danosas na esfera da integridade física do consumidor e 
de outra vítima do evento, o segundo autor, que a doutrina estrangeira chama de 
‘bystander’. Assim, verifica-se a responsabilidade objetiva do produtor, 
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independentemente da comprovação da culpa e desta forma, o Código 
Consumerista, a apelante é a responsável pelo evento danoso, haja vista não ter 
conseguido demonstrar alguma das três hipóteses excludentes de responsabilidade, 
como a prova de que não colocou o produto no mercado, ou que embora o tenha 
colocado no mercado o defeito inexiste, ou por fim que teria havido culpa exclusiva 
da consumidora.” (TAMG, Ap. Cívil 323657-3, rel. Juiz Dorival Guimarães Pereira, j. 
14.2.2001). 

 

21 – Renata cria em seu apartamento cão pastor alemão cujo pelo entupiu a 
tubulação do esgoto do edifício. Sem saber a causa do entupimento, reclamou 
no PROCON quanto a qualidade dos serviços da construtora. É cabível a 
reparação de danos? Cite o CDC. 

Resp.: Não cabe reparação de dano, pois trata-se de culpa exclusiva do consumidor, 
que é uma das 3 causas de excludentes, prevista no inciso III, §3º do art. 12 do 
CDC. 

 

22 – Zeca e Flávia se formam em Direito e comemoram adquirindo um pacote 
de viagem para João Pessoa, contratando os serviços da operadora de turismo 
CGC, pagando à vista 7 dias no hotel Tambaú através de convênio da CGC 
com a Tamar agência de viagem da Paraíba. Tendo contratado apartamento de 
luxo, foram colocados em standard por culpa da agência paraibana que gerou 
a confusão. Qual a ação cabível e quem são os fornecedores? 

Resp.: Cabe ação de reparação de danos materiais e morais em face da operadora 
de turismo CGC e a Tamar agência de viagens da Paraíba, que devem partilhar os 
prejuízos provocados ao consumidor. 

“Ao fornecedor do produto ou serviço, solidariamente responsável pelos atos de seus 
prepostos ou representantes autônomos, lícito se afigura o direito de repartir com 
estes os ônus pertinentes, na medida da sua respectiva culpa. Nessas condições, 
demonstrado o ânimo da prestação conjunta de serviços entre as operadoras e a 
agência de turismo, os prejuízos experimentados pelo consumidor e por uma das 
empresas resgatadas, devem ser partilhados entre os ditos fornecedores que 
concorreram para o insucesso da operação.” (TJDFT, EI 52.180/2000, rel. Des. 
Valter Xavier, DJU 29.8.2001, p. 37).  

 

23 – Demonstrado o ânimo da prestação conjunta de serviços entre as 
operadoras e a agência de turismo, os prejuízos experimentados pelo 
consumidor e por uma das empresas resgatadas, devem ser partilhados entre 
os ditos fornecedores que concorreram para o insucesso da operação? 

Resp.: Conforme resposta anterior, os prejuízos experimentados pelo consumidor 
devem ser partilhados entre as empresas que se associaram para oferecer o serviço 
e concorreram para o insucesso da operação. 

 

24 – Qual a responsabilidade do fornecedor por danos causados a 
consumidores relativos a prestação dos serviços conforme o art. 14 do CDC? 
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Resp.: Trata-se de responsabilidade objetiva pois independe da existência de culpa. 
Profissionais liberais – responsabilidade subjetiva (exceção). 

 

25 – Sandra é internada em hospital e acaba sofrendo intoxicação por remédio 
trocado. Que tipo de responsabilidade é aplicável na reparação de danos? 

Resp.: A responsabilidade é objetiva e cabe ação de reparação de danos, pois 
nessa situação, a responsabilidade do hospital é objetiva. Basta que o defeito do 
serviço cause dano ao paciente, para gerar a responsabilização, independentemente 
da existência de culpa. 

 

26 – Jairo, ao se dirigir ao caixa eletrônico de um shopping, observa duas 
pessoas urinando no chão e as adverte quanto a tal conduta sendo 
gravemente agredido com perda de função auditiva. Há responsabilidade do 
shopping? Fundamente no CDC e no STJ.  

Resp.: Sim há responsabilidade objetiva do shopping, conforme art. 14 do CDC. 

“RESPONSABILIDADE CIVIL DE SHOPPING CENTER. DANOS CAUSADOS À 
INTEGRIDADE FÍSICA DOS CONSUMIDORES. EXCLUDENTE DE FORÇA MAIOR 
OU CASO FORTUITO NÃO APLICÁVEL. Na esteira do entendimento mantido por 
esta Corte, a responsabilidade civil do shopping center no caso de danos causados à 
integridade física dos consumidores ou aos seus bens não pode ser afastada sob a 
alegação de caso fortuito ou foça maior, pois a prestação de segurança devida por 
este tipo de estabelecimento é inerente à atividade comercial exercida por ele.” (STJ, 
AgRg. no AI 1.113.293/MG, 3ª T., rel. Min. Paulo Furtado, DJe 28.9.2009). 

 

27 – João viaja do RJ para SP e é surpreendido com um boi na pista que causa 
acidente com perda de membro. Há defeito na prestação do serviço? De quem 
é a responsabilidade objetiva do acidente? 

Resp.: No caso em tela há sim defeito na prestação do serviço, sendo a 
responsabilidade da concessionária que explora a utilização da rodovia em questão. 

“CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. 
SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. I – De 
acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários 
estão subordinadas à legislação consumerista. II – A presença de animais na pista 
coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as 
concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo 
Poder Público concedente. III – Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp. 
687.799/RS, 4ª T., rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJe 30.11.2009). 

 

28 - Estando um paciente em hospital particular, com câncer, acaba 
apresentando quadro depressivo que resulta em suicídio não consumado. 
Existe responsabilidade do hospital? 

Resp.: Sim, trata-se de responsabilidade objetiva do hospital, pois 
independentemente de se tratar de doença outra que causou a internação do 
paciente (depressão), o hospital tem a obrigação e envidar todos os esforços para a 
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mitigação destas patologias secundárias, ministrando remédios e cuidando da 
incolumidade do paciente. 

“O hospital é responsável pela incolumidade do paciente internado em suas 
dependências. Isso implica a obrigação de tratamento de qualquer patologia 
relevante apresentada por esse paciente, ainda que não relacionada especificamente 
à doença que motivou a internação. Se o paciente, durante o tratamento de câncer, 
apresenta quadro depressivo acentuado, com tendência suicida, é obrigação do 
hospital promover tratamento adequado dessa patologia, ministrando antidepressivos 
ou tomando qualquer outra medida que, do ponto de vista médico, seja cabível. Na 
hipótese de ausência de qualquer providência por parte do hospital, é possível 
responsabilizá-lo pelo suicídio cometido pela vítima dentro de suas dependências.” 
(STJ, REsp. 494.206/MG, 3ª T., rel. Mina. Nancy Andrighi, DJU 18.12.2006, p. 361). 

 

29 - Maria, estudante de direito da Estácio de Sá é baleada no Campus da 
universidade. A falta de segurança é defeito da prestação de serviço e gera o 
direito de indenizar? Seus pais e irmãos comprovadamente atingidos por 
serem ligados à vítima por laços afetivos, sofrendo efeito danoso, na esfera 
pessoal, podem acionar a faculdade? 

Resp.: Sim, a falta de segurança na prestação do serviço gera defeito e portanto 
passível de responsabilização ao prestador do serviço, no caso a Estácio de Sá. A 
família da vítima, pela chamada teoria do ricochete, também podem acionar a 
facultar por danos materiais e morais advindos em função deste acidente. 

“[...] É devida, no caso, aos genitores e irmãos da vítima, indenização por dano moral 
por ricochete ou préjudice d’affection, eis que, ligados à vítima por laços afetivos, 
próximos e comprovadamente atingidos pela repercussão dos efeitos do evento 
danoso na esfera pessoal...” (STJ, REsp. 876.448/RJ, 3ª T., Min. Sidnei Beneti, DJe 
658, p. 21.9.2010). 

 

30 - Sérgio é internado no hospital do Bem com fratura de braço e acaba 
sofrendo infecção hospitalar. Qual é a responsabilidade do hospital? 
Fundamente no CDC e no Resp. nº 629.212/RJ. 

Resp.: A responsabilidade do hospital é objetiva, pois a infecção decorreu da 
internação. (art. 14 do CDC). 

“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.” (STJ, REsp. 629.212/RJ, 4ª T., 
rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 17.9.2007, p. 285). 

 

31 - O fato de um provedor de acesso ou de hospedagem disponibilizar um 
firewall mais avançado só para as pessoas jurídicas a um custo maior, implica 
que a tecnologia disponibilizada aos demais consumidores seja defeituosa? 
Fundamente no art. 14, §2º do CDC e na doutrina. 
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Resp.: Não implica defeito aos demais consumidores o fato de se oferecer, mediante 
um quantum, outra tecnologia a alguns consumidores dispostos a pagar. O defeito 
ocorreria se a tecnologia anterior não fosse mais recomendada ou causasse dano 
aos consumidores. (art. 14, §2º do CDC). 

“O fato de um provedor de acesso ou de hospedagem disponibilizar um dispositivo 
de segurança suplementar (por exemplo, um firewall) mais avançado apenas para os 
seus usuários pessoas jurídicas, a um custo maior, não significa que a tecnologia 
prestada aos demais consumidores, pessoas físicas, desde que devidamente 
atualizada, seja defeituosa.” (Guilherme Magalhães Martins). 

 

32 - Quais são as excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviço 
de acordo com o art. 14, §3º, I e II do CDC. 

Resp.: São excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços duas 
hipóteses, quais sejam, quando tendo prestado o serviço o defeito inexistia e quando 
da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

 

33 - O princípio da responsabilidade objetiva se aplica ao advogado na relação 
do consumo com o seu cliente? Justifique no CDC. 

Resp.: Este princípio não se aplica (responsabilidade objetiva) ao advogado, pois se 
trata de profissional liberal que exerce profissão de meio e não de resultado e a 
eventual culpa deve ser apurada mediante a verificação subjetiva, conforme §4º do 
art. 14. 

 

34 - Marco Antônio é internado com quadro de diabetes e por erro de 
diagnóstico do médico plantonista acaba tomando injeção de glicose por ter 
sido avaliado como coma alcoólico. O rapaz vai parar na UTI entre a vida e a 
morte. Há responsabilidade objetiva? 

Resp.: Sim, há responsabilidade objetiva do hospital, conforme inteligência do art. 14 
do CDC. Neste caso, apesar do médico ser um profissional liberal e, portanto 
(segundo §4º do art. 14 do CDC) necessário se faz comprovar a culpa, o mesmo é 
integrante do corpo clínico do hospital, este sim respondendo objetivamente. 

“RECURSO ESPECIAL: 1) RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO DE 
DIAGNÓSTICO EM PLANTÃO, POR MÉDICO INTEGRANTE DO CORPO CLÍNICO 
DO HOSPITAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL; 2) CULPA 
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM; 3) TEORIA DA PERDA DA 
CHANCE; 4) IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA PROVA NO STJ – 
SÚMULA 7/STJ. 1 – A responsabilidade do hospital é objetiva quanto à atividade de 
seu profissional plantonista (CDC, art. 14), de modo que dispensa demonstração da 
culpa do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes de culpa de médico 
integrante de seu corpo clínico no atendimento. 2 – A responsabilidade de médico 
atendente em hospital é subjetiva, a verificação da culpa pelo evento danoso e a 
aplicação da teoria da perda da chance 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).” (STJ, REsp. 1.184.128/MS, 3ª T., rel. Min. Sidnei 
Beneti, DJe 610, p. 1.7.2010). 
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35 - Qual a denominação doutrinária do consumidor equiparado que sofre 
lesão. (conforme Herman). 

Resp.: Trata-se do chamado consumidor bystander, que é o consumidor ‘mero 
espectador’, que, casualmente é atingido por eventual defeito de um produto. 

 

36 - A loja Mariza faz liquidação de blusas femininas na chamada ponta de 
estoque colocando imenso cartaz quanto ao estado da mercadoria vendida, 
que não pode ser trocada. Há ilegalidade ou vício no produto a ser reparado? 
Fundamente na doutrina de Antônio Benjamim. 

Resp.: Neste caso não há ilegalidade pois a loja Mariza informou aos consumidores 
de possíveis vícios da mercadoria, inclusive, este é um dos motivos por ter preço 
reduzido. 

“CDC não veda a comercialização de produtos usados, com vida útil reduzida, assim 
como não proíbe a venda de produtos com pequenos vícios. Nesta última hipótese, 
em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, e art. 51, IV), há que 
existir ampla divulgação e transparência quanto ao vício e, ainda, ser esclarecido que 
o preço diferenciado (menor) decorre justamente daquele vício.” (Antônio Herman V. 
Benjamin). 


