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Olá, Amigo Consumidor! 

O Centro Universitário do Planalto de Araxá 
(UNIARAXÁ) - com o objetivo de orientá-lo 
sobre as relações entre consumidores e for-
necedores, tem a satisfação de apresentar 
a presente Cartilha Cidadã, n. 27, na qual 
busca apresentar, de forma simplificada, 
as ideias essenciais sobre as disposições 
do Código de Defesa do Consumidor - Lei 
8.078/90; uma das mais importantes ferra-
mentas de Justiça Social, depois da Cons-
tituição Federal. 

Nesta Edição, incluímos alguns questiona-
mentos, conceitos e noções sobre a relação 
consumerista as quais podem contribuir 
para um melhor entendimento sobre a 
Legislação de Consumo; e, assim, facilitar 
o dia-a-dia das pessoas na luta pelos seus 
direitos. 

Esperamos que essa importante ferramen-
ta possa assegurar aos consumidores um 
pouco mais de conhecimento sobre os di-
reitos que protegem não só o nosso patri-
mônio, como igualmente, a nossa saúde; e, 
até mesmo as punições para quem o des-
cumpre.   

Com a presente Cartilha, que conta com o 
apoio do PROCON de Araxá, pretendemos 
difundir informações sobre tais direitos 
como também promover a Educação Cida-
dã. Ao consumidor, que diante de uma dú-
vida referente a uma relação de consumo, 
almejamos que possam ver esclarecidas 
variadas situações; inclusive, para que não 
possa ser enganado ou ludibriado; e, con-
sequentemente, possam exigir seus direitos 
em prol de uma sociedade mais justa e feliz.

Uma boa leitura e uma excelente reflexão!

Araxá, Fevereiro/2018.
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O Código de Defesa do Consumidor (CDC), 
regido pela Lei n. 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, entrou em vigor a partir de mar-
ço de 1991; cujo objetivo é a proteção das 
pessoas que participam de uma relação de 
consumo, sempre que adquirirem bens ou 
contratarem algum serviço. 

“A Política Nacional das Relações de Con-
sumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores; o respei-
to à sua dignidade, saúde e segurança; a 
proteção de seus interesses econômicos; a 
melhoria da sua qualidade de vida”, confor-
me reza o Artigo 4º, do Código de Defesa do 
Consumidor. 

Nesse sentido, o UNIARAXÁ edita, semestral-
mente, a Cartilha Cidadã e apresenta, nessa 
edição, mais um tema importante; desti-
nado, especialmente, aos participantes de 
uma relação de consumo, ou seja, os consu-
midores. Essa publicação tem por finalida-

Introdução

de fornecer informações sobre os “Direitos 
Básicos dos Consumidores”; e, para melhor 
compreendê-los, faz-se necessário o escla-
recimento de alguns conceitos elementa-
res, usados nas relações de consumo. Tais 
conceitos, como consumidor, destinatário 
final, fornecedor, produtos, serviços, relação 
de consumo serão apresentados, de forma 
objetiva, na primeira parte desse material.

Note-se que a Lei não trouxe um único con-
ceito de consumidor. O Código de Defesa do 
Consumidor menciona quatro definições 
legais. A primeira definição é tratada no Ar-
tigo 2º, do citado Código, enquanto que as 
demais definições do que pode ser conside-
rado consumidor são tratadas no Parágrafo 
Único, do Artigo 2º e dos Artigos 17 e 29, a 
título de equiparação. De outra parte, o Arti-
go 3º, do mesmo Diploma Legal, especifica 
a conceituação de fornecedor, referindo-
-se àquele que “desenvolvem atividade de Prof.ª. Mª Eliana Maria Pavan de Oliveira

Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica
Prof. M.e Nilson Vieira de Carvalho

Coordenador do Curso de Direito

produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produ-
tos ou prestação de serviços.” 

Outro personagem importante na relação 
jurídica de consumo é o fornecedor; concei-
tuado no Artigo 3º, do aludido Diploma Le-
gal. Consiste na pessoa ou empresa, públi-
ca ou privada, nacional ou estrangeira; que 
oferece produtos ou serviços para os con-
sumidores. Todos aqueles que produzem, 
montam, criam, transformam, importam, 
exportam, distribuem e vendem produtos 
ou prestam serviços são considerados for-
necedores.

Em seguida, cuidou-se, essencialmente, dos 
direitos básicos do consumidor, explícitos 
no Artigo 6º, do referido Código. Dentre eles, 
estão a proteção da vida, saúde e segurança 
contra os riscos provocados por práticas, no 
fornecimento de produtos e serviços, consi-

derados perigosos ou nocivos; a educação 
e a divulgação sobre o consumo adequado 
dos produtos e serviços; a informação ade-
quada e clara sobre os diferentes produtos 
e serviços; a proteção contra a publicidade 
enganosa e abusiva, dentre outros. Não se 
pode esquecer que tais direitos devem ser 
acessíveis à pessoa com deficiência (Pará-
grafo Único, do Artigo 6º, do Código de De-
fesa do Consumidor).

Por fim, a Cartilha Cidadã sugere como exer-
cer os direitos, protegidos pelo Código de 
Defesa do Consumidor. Na hipótese de ver 
seus direitos violados, o consumidor pode: 
reclamar com o fornecedor; recorrer à inter-
mediação dos órgãos de proteção e a defe-
sa do consumidor (como os PROCONS) ou 
às agências reguladoras (como a ANATEL, 
ANEEL, ANVISA); recorrer às providências na 
Justiça. 

Bom aproveitamento, Queridos Leitores!
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Nota do Apoiador

Caríssimo(a) Leitor(a),

 

Reconhecendo a importância de o Estado 
promover a defesa do consumidor, somen-
te três anos após ser sancionada a Lei n. 
8.078, conhecida como Código de Defesa 
do Consumidor, foi instituído, em 9 de se-
tembro de 1993, o Conselho Municipal de 
Defesa ao Consumidor (PROCON ARAXÁ); 
órgão autônomo dentro da estrutura ad-
ministrativa do Município; supervisionado 
pela Promotoria de Justiça de Defesa do 
Consumidor de Araxá, e que tem como ob-
jetivo a defesa, a promoção, a divulgação e 
orientação dos direitos do consumidor e a 
educação para o consumo.

O PROCON ARAXÁ, inserido na comunida-
de araxaense, com alto grau de satisfação, 

comemora 25 anos em 2018; assegurando 
sempre a aplicação das Leis do Código de 
Defesa do Consumidor; servindo como en-
treposto estatal à disposição dos consumi-
dores para fazer frente a suas demandas 
justas perante o fornecedor.  

Pela complexidade das relações consume-
ristas, buscamos parceria com o UNIARAXÁ 
(Centro Universitário do Planalto de Araxá) 
para a edição desta CARTILHA CIDADÃ, com 
o objetivo de prestar informação e orien-
tação preventiva e simplificada ao consu-
midor. Esperamos que a presente Cartilha 
sirva de instrumento para consulta e orien-
tação das ações que envolvem as relações 
de consumo. Ela não tem a pretensão de 
esgotar o assunto; e, sim, elucidar questões 
práticas e dúvidas frequentes que surgem 
no PROCON ARAXÁ, no dia-a-dia.

E, em comemoração aos 25 anos do PRO-
CON ARAXÁ, dedicamos esta CARTILHA CI-
DADÃ a você, cidadão Araxaense! 

Belma Nolli
Secretária Executiva PROCON ARAXÁ

I Conceitos Básicos

1 QUAL É A LEGISLAÇÃO QUE TRATA DOS 
DIREITOS O CONSUMIDOR?

A Legislação que cuida dos Direitos do 
Consumidor é o Código de Defesa do Con-
sumidor (CDC – Lei n. 8.078/1990), que es-
tabelece normas de proteção e defesa do 
consumido. São normas que se aplicam a 
todas as pessoas, sem distinção; basta que 
faça parte de uma relação de consumo 1.

2 O que é consumidor?
O Código Brasileiro de Proteção e Defesa 
do Consumidor teve como uma de suas 
grandes virtudes a definição de quem é o 
destinatário principal de suas normas: o 
Consumidor.

2.1 CONCEITO GERAL DE CONSUMIDOR

Quando uma pessoa física ou jurídica ad-
quire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final é considerado consumi-
dor 2.

2.1.1 O QUE É SER DESTINATÁRIO FINAL?

O consumidor será considerado destinatá-
rio final quando retirar o bem do mercado.

EXCEÇÃO: Se a pessoa adquire o bem para 
utilizá-lo em sua profissão, adquire-o como 
profissional, com o fim de lucro, não deve 
ser considerado “Destinatário Final”; por-
tanto, eventuais questões, nesse caso, não 
se beneficiarão das regas do CDC3. 

2.2 CONCEITOS POR EQUIPARAÇÃO

A. É considerado Consumidor a coletividade 
de pessoas, ainda que indetermináveis, 

que haja intervindo nas relações de con-
sumo4. 

B. São considerados Consumidores as víti-
mas de acidentes por produtos defeitu-
osos, ainda que não tenham adquirido o 
produto, como é o caso de quem ganha 
um presente, um televisor, por exemplo. 
São hipóteses de danos causados aos 
Consumidores: defeitos de produtos de-
correntes de projeto, fabricação, constru-
ção, montagem, fórmulas, manipulação, 
apresentação ou acondicionamento de 
seus produtos, bem como por informa-
ções insuficientes ou inadequadas sobre 
sua utilização e riscos5.

C. Também são considerados Consumido-
res as pessoas que são vítimas de práticas 
abusivas6. 

1.1 QUAL É O OBJETIVO DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR?

O objetivo do Código de defesa do Consu-
midor é proteger, de maneira especial, um 
grupo da sociedade que é mais vulnerável; 
as pessoas que compõem esse grupo se ca-
racteriza como a parte mais fraca da relação 
de consumo. 

OBSERVAÇÃO:

Essa indicação de atividades não 
é taxativa e pode compreender até 
mesmo situações de gratuidade na 

oferta de bens (amostras grátis)7. 

1 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Código de Defesa do Consumidor – CDC. Parágrafo 
Único do Art. 1º. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em 09 jan. 2018. • 2 Código de Defesa do Consumidor, art. 2º. • 3 MARQUES, 
Cláudia Lima. Direitos básicos do consumidor na sociedade pós-moderna de serviços: o aparecimento de um sujeito novo e a realização de seus direitos. Revista de Direi-
to do Consumidor.  São Paulo: Revista dos Tribunais. n. 35, jul–set, 2000. p. 79. •  4 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor 
e dá outras providências. Código de Defesa do Consumidor – CDC. Parágrafo Único do Art. 2º. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. 
Acesso em 09 jan. 2018. • 5 Código de Defesa do Consumidor, Art. 17. • 6 Código de Defesa do Consumidor, Art. 29. 7 MARTINS, Humberto. Relações de consumo na visão do 
Superior Tribunal de Justiça. Consultor Jurídico. 15 ago. 2016. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2016-ago-15/direito-civil-atual-relacao-consumo-visao-supe-
rior-tribunal-justica-parte>. Acesso em: 01 jan. 2018.
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3 Fornecedor

É toda pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, nacional ou estrangeira, que 
oferece produtos ou serviços para os Con-
sumidores. Essas pessoas ou empresas 

4 Produto

Produto é toda mercadoria que é coloca-
da à venda no comércio e pode ser qual-
quer bem, móvel ou imóvel, material ou 
imaterial9. 

4. 1 ESPÉCIES DE PRODUTO

a) Produto Durável – É aquele que não desa-
parece com o uso. Por exemplo, um veículo, 
um micro-ondas, um terreno, etc.

b) Produto Não-durável – É aquele que 
acaba, logo após o uso. É o exemplo de: ali-
mentos, perfume, xampu, condicionador de 
cabelos, papel higiênico, etc.

5 Serviço

Serviço é qualquer atividade for-
necida no mercado de consumo, 
mediante pagamento, inclusive as 
de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária. Para efeitos do 
Código de Defesa do Consumidor 
não são considerados serviços as 
atividades decorrentes das relações 
de caráter trabalhista10. 

5.1 SERVIÇO PÚBLICO

Tem-se um serviço público quando 
tal serviço for prestado pela Admi-
nistração Pública. Exemplos de Ser-
viço Público são os serviços de saú-
de, educação, transporte coletivo, 
água, luz, esgoto, limpeza pública, 
asfalto, etc.

Esses serviços são prestados pelo 
Governo ou terceirizados para satis-
fazer as necessidades das pessoas; 
e, portanto, gera uma relação de 
consumo. Assim, os serviços devem 
ser prestados de forma segura e efi-
caz e de acordo com as normas do 
Código de Defesa do Consumidor.

6 Relações de Consumo

Relação de consumo é a relação existente 
entre Consumidor e Fornecedor, em que 
ambos, em um negócio jurídico, transacio-
nam produtos e serviços, conforme as nor-
mas do Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, somente os serviços pagos, isto é, 
mediante remuneração, caracterizam uma 
relação de consumo; obtendo a proteção 
do Código de Defesa do Consumidor.

6.1 DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR

O Artigo 6º do Código de Defesa do Consu-
midor apresenta uma relação de Direitos 
Fundamentais do Consumidor. São eles:

1 Proteção da Vida e da Saúde11. Antes de 
comprar um produto ou utilizar um serviço, 
o Consumidor deve ser avisado, pelo For-
necedor, dos possíveis riscos que podem 
oferecer à sua saúde ou segurança. O Códi-
go de Defesa do Consumidor dispõe que ao 
Fornecedor cabe o dever de segurança, que 
significa fornecer produtos e serviços segu-
ros que não afetem, inclusive, a saúde do 
Consumidor. Importante deixar claro que 
referida segurança não é irrestrita; se con-
siderarmos que pode haver riscos normais 
e previsíveis que devem ser tolerados pe-
los Consumidores, desde que contenham 
explícita e claramente essa informação. 
O Código de Defesa do Consumidor trata 
dos riscos nocivos ou perigosos à saúde 
do Consumidor, que são aqueles imprevi-
síveis; e, só podem ser evitados se houver 
informação adequada sobre o nível de no-
cividade do produto. Qualquer pessoa de 
razoável inteligência deve compreender a 
informação disponível, que deverá, ainda, 
trazer de maneira correta o uso do produto 
ou serviço.

Exemplo de riscos nocivos ou perigosos á 
saúde:

 ▶ As bebidas alcoólicas, os fogos de artifí-
cio, os agrotóxicos, o fumo, a dedetização 
de prédios.

2. Educação e Divulgação sobre o Con-
sumo. O Consumidor tem o direito de re-
ceber orientação correta sobre o consumo 
adequado dos produtos e serviços; e, tam-
bém, a liberdade de escolha e a igualdade 
nas contratações. Desse modo, o Fornece-
dor tem o dever de prestar as informações 
sobre produtos e serviços, desde antes de 
estabelecida a relação de consumo. Educar 
o cidadão para o consumo é proporcionar o 
ensino de princípios que o possibilite viver 
numa sociedade de consumo, orientando-
-o a um estilo de vida sustentável, de modo 
a fazer boa utilização do bem ou serviço ad-
quiridos. 

Exemplos:

Quando o Consumidor adquire um:

 ▶ Celular, com inúmeras funções, mas só 
o utiliza para fazer e receber chamadas 
emergenciais.

 ▶ Micro-ondas, com várias funções, porém 
só o utiliza para aquecer alimentos.

 ▶ Televisor, com internet, contudo, em sua 
residência pouco se assiste à TV e sequer 
utilizam a internet.

Nessas hipóteses, o Consumidor está gas-
tando a mais do necessário, quando pode-
ria estar economizando.

produzem, montam, criam, transformam, 
importam, exportam, distribuem ou ven-
dem produtos ou disponibilizam serviços 
para os Consumidores8. 

8 Código de Defesa do Consumidor, Art. 3º. •  9 Código de Defesa do Consumidor, § 1º do Art. 3º. • 10 Código de Defesa do Consumidor, § 2º do Art. 3º. 11 Código de Defesa do Consumidor, Artigos 6º , 7º , 8º , 9º , 10 e 12.
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3. Informação. Todo produto deve trazer 
informações claras sobre sua quantidade, 
peso, composição, tributos, preço, riscos 
que apresenta e sobre o modo de utilizá-lo. 
Antes de contratar um serviço, o Consumi-
dor tem direito a todas as informações de 
que precisar. A informação proporciona ao 
Consumidor fazer a opção que lhe for ideal, 
mediante as informações fornecidas sobre 
o produto e/ou serviço.

3.1 Pessoa com Deficiência. Toda infor-
mação ao Consumidor deve ser extensiva à 
pessoa com deficiência12. 

4 Proteção contra Publicidade Enganosa 
e Abusiva. A proteção legal se estende con-
tra os métodos comerciais coercitivos ou 
desleais; as práticas e cláusulas abusivas no 
fornecimento de produtos e serviços. Tudo 
o que for anunciado deve ser cumprido. O 
contrato poderá ser cancelado e a quantia 
paga devolvida, em razão do descumpri-
mento do anunciado. A proteção legal exis-
te em razão do princípio da vulnerabilidade 
do Consumidor, que, por ser a parte mais 
frágil na relação jurídica de consumo, deve 
ser protegido de atos praticados pelo For-
necedor desleal. 

Exemplo: 

 ▶ Publicidade de produtos para emagre-
cimento ou campanhas de beleza para 
crescimento de cabelos, sem comprova-
ção científica.

5 Proteção contra Práticas13 e Cláusu-
las Abusivas14 nos Contratos. As cláusu-
las contratuais poderão ser modificadas 
ou anuladas judicialmente, quando forem 
prejudiciais ao Consumidor. O Consumidor 
tem direito de acesso às informações refe-
rentes ao cadastro de inadimplentes, como 
o Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 
SERASA. O Consumidor deve, também, ser 

necessariamente comunicado da abertura 
de cadastro em seu nome15. 

Exemplos:

 ▶ Supermercados que restringem, durante 
certa promoção, a quantidade de produ-
tos que podem ser comprados por cada 
cliente, sob o argumento de serem “nor-
mas da respectiva promoção”16.  É proibi-
da a prática da recusa no “atendimento 
às demandas dos Consumidores, na exa-
ta medida de suas disponibilidades de 
estoque; e, ainda, de conformidade com 
os usos e costumes”.

 ▶ O envio de cartões de crédito ao Consu-
midor, por Instituições Financeiras, sem 
solicitação prévia, é prática considerada 
abusiva pelo Código de Defesa do Consu-
midor 17. 

 ▶ Fornecedor que abusa na cobrança de 
dívidas; noticiando o nome do devedor-
-consumidor, colocando-o em situação 
vexatória; divulgar lista de devedores, 
anunciar o nome de quem deve em pú-
blico são práticas ilegais 18. 

 ▶ O não cumprimento de cláusula contra-
tual. 

 ▶ A inserção nos contratos de cláusulas que 
visam a beneficiar somente o Fornecedor, 
tal como a cláusula de juros abusivos ou 
a multa contratual elevada.

 ▶ Anúncios que informam “Não nos res-
ponsabilizamos por objetos deixados no 
interior do veículo” não são eficazes juri-
dicamente.  “A empresa responde, peran-
te o cliente, pela reparação de dano ou 
furto de veículo, ocorridos em seu esta-
cionamento”19.  O anúncio, que tem valor 
de contrato, é prática abusiva.

A modificação das cláusulas contratuais 

que estabeleçam prestações desproporcio-
nais ou sua revisão em razão de fatos super-
venientes que as tornem excessivamente 
onerosas poderá ocorrer, mantendo-se a 
vontade das partes (Consumidor e Fornece-
dor); possibilitando o cumprimento equili-
brado do contrato.

6 Indenização. O Consumidor que sofrer 
um prejuízo tem o direito a ser indenizado 
por quem lhe vendeu o produto ou lhe pres-
tou o serviço; inclusive por danos morais, se 
for o caso. O Fornecedor de serviços respon-
de, independentemente da existência de 
culpa, pela reparação dos danos causados 
aos Consumidores por defeitos relativos à 
prestação dos serviços, bem como por in-
formações insuficientes ou inadequadas 
sobre sua fruição e riscos20. Contudo, no que 
diz respeito aos profissionais liberais, como 
dentista, advogado, fisioterapeuta, dentre 
outros, será necessária a verificação da cul-
pa21. Observe-se que o Consumidor, cobra-
do em quantia indevida, tem direito à devo-
lução em dobro do que pagou em excesso, 
acrescido de juros e correção monetária22.  

7 Adequado Acesso aos Órgãos Judiciais 
e Administrativos. O Consumidor que ti-
ver seus direitos lesados pode procurar o 
Poder Judiciário para buscar a solução de 
seu conflito. O Consumidor tem direito ao 
acesso à Justiça e aos Órgãos Administrati-
vos, com o intuito de precaver-se de eventu-
ais danos que possam ocorrer ou que já te-
nham acontecido. Esses danos podem ser 
de ordem patrimonial ou moral, assegurada 
a proteção jurídica administrativa e técnica 
aos necessitados. 

8 Facilitação da Defesa de seus Direitos. 
Quando a alegação de prejuízo, pelo Con-
sumidor, for possível de comprovação ou 
na hipótese de o Consumidor ser hipossu-
ficiente, a defesa de seus direitos deve ser 
facilitada. 

 ▶ Consumidor Hipossuficiente. A hipossufi-
ciência é característica de Consumidores 
de pouco conhecimento, de saúde frágil, 
incluindo-se aqueles cuja posição social 
não lhes permita avaliar adequadamente 
o serviço ou o produto que estão adqui-
rindo23. 

9 A Adequada e Eficaz Prestação dos 
Serviços Públicos em Geral. Todas as ati-
vidades e serviços destinados à satisfação 
de necessidades do cidadão-consumidor, 
como transportes, água, luz, esgoto, telefo-
nia, saúde, escolas, segurança social, dentre 
outros prestados pelo Poder Público (União, 
Estado, Distrito Federal e Município,) são 
obrigatórios pela Constituição Federal24. 
Independente de quem preste esses servi-
ços (pode ser o Poder Público ou Empresas 
Privadas), devem ser prestados de forma a 
atender continuamente as necessidades 
básicas das pessoas. 

O Consumidor tem direito25 de: 

 ▶ Receber todas as informações necessá-
rias sobre o serviço, como uma conta 
com informações claras e detalhadas; pa-
gar preços módicos.

 ▶ Não pagar uma cobrança indevida ou ter 
o dinheiro devolvido em dobro, no caso 
das contas pagas indevidamente.

 ▶ Reclamar com as agências reguladoras.

 ▶ Ter abatimento na conta, quando houver 
prestação do serviço sem qualidade.

13 Código de Defesa do Consumidor, Artigos 49 a 41. • 14 Código de Defesa do Consumidor, Artigos 46 a 53. • 15 Código de Defesa do Consumidor, Art. 43 e Parágrafos.
16 Código de Defesa do Consumidor, Art. 39, Inciso II. MELO, Getúlio Costa. Garantias do consumidor: recusa às demandas dos consumidores. Jusbrasil. Disponível em: < 
https://getulio.jusbrasil.com.br/artigos/140495103/garantias-do-consumidor-recusa-as-demandas-dos-consumidores>. Acesso em 09 jan. 2018. • 17 Código de Defesa do 
Consumidor, Inciso III do Art. 39. • 18 Código de Defesa do Consumidor, Art. 42 e Parágrafo Único. • 19 Súmula n. 130 do STJ – Superior Tribunal de Justiça.

20 Código de Defesa do Consumidor, Art. 14. • 21 Código de Defesa do Consumidor, Parágrafo 4º do Art. 14. • 22 Código de Defesa do Consumidor, Art. 42 e Parágrafo Único. 
23 BENJAMIM, Antonio Herman de Vasconcelos. et al. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1998. p. 6-7. • 24 Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília,  5 de outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 09 jan. 2018. • 25 Especial Direitos Básicos do Consumidor. Edição de comemoração dos 23 anos do Código de Defesa 
do Consumidor. Procon Carioca – setembro de 2013.  Disponível em: < http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4351471/4112142/Cartilha_Direitos_Basicos.pdf>. Acesso 
em: 09 jan. 2018.
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7 Como exercer os direitos
   protegidos pelo CDC

Quando o Consumidor se sentir desam-
parado, porque comprou um produto ou 
contratou um serviço e enfrenta problemas 
nessa relação de consumo. É importante 
frisar que quem pagou, deve receber o pro-
duto ou o serviço nas condições em que foi 
contratado (prazo, qualidade e forma de pa-
gamento). Assim, o Consumidor pode:

1. Reclamar com o Fornecedor. A reclama-
ção pode ser feita pessoalmente, por 
telefone, carta (com avido de recebimen-
to – AR) ou e-mail. Procure o Serviço de 
Atendimento ao Cliente. Não deixe de 
fixar um prazo para a solução (5 dias é o 
suficiente).  Conforme o Código de Defe-
sa do Consumidor o prazo para que seja 
feito o conserto pela assistência técnica 
é de 30 dias26, em caso de produto com 
defeito. Passado esse prazo, se o proble-
ma persistir, o comprador tem o direito de 
trocar por um novo; receber o dinheiro de 
volta; ou, ter um abatimento no preço.

2. Recorrer à intermediação dos Órgãos de 
Proteção e Defesa do Consumidor (como 
os PROCONS) ou às Agências Regulado-
ras (como a ANATEL, ANEEL, ANVISA).

3. Recorrer às providências na Justiça. 

A. Juizado Especial27: o Consumidor deve 
recorrer diretamente ao Juizado Especial 
Cível (JEC), por intermédio de advoga-
do, para causas até 40 salários mínimos; 
nas causas de até 20 salários mínimos, o 
Consumidor não precisará de advogado; 

e, o Consumidor pode ajuizar 
a ação por conta própria.  Ain-
da, a presença de advogado 
é obrigatória, na hipótese de 
qualquer das partes apresen-
tarem recurso no processo. 
O acesso ao Juizado Especial 
Cível (JEC) é gratuito na maio-
ria dos casos. O autor da ação 
só arca com as custas do pro-
cesso se faltar à audiência de 
conciliação ou se entrar com 
recurso para tentar modificar a 
sentença28. 

26 C  Código de Defesa do Consumidor, Art. 18, Parágrafos 1º. • 27 BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Civeis e Criminais e dá 
outras providências. Diário Oficial da União. Brasília,  27 set. 1995. Art. 9º. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9099.htm>. Acesso em:  03 jan. 2018.
28 BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, Art. 54. • 29 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2009/11/agencias-reguladoras>. Acesso em 10 jan. 2018.
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B. Agências Reguladoras: Foram criadas 
para fiscalizar a prestação de serviços pú-
blicos, oferecidos pela iniciativa privada. 
São consideradas Agências Regulado-
ras: a Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC); a Agência Nacional de Telecomu-
nicações (ANATEL); a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL); a Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP); a Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS); a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (AN-
TAq); a Agência Nacional do Cinema (AN-
CINE); a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT); a Agência Reguladora 
de Águas, Energia e Saneamento do Dis-
trito Federal (ADASA); a Agência Nacional 
de Águas (ANA); a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). O Consumi-
dor, também, pode procurar essas Agên-
cias, quando se tratar de serviços regu-
lados como telecomunicações, energia, 
saúde, transporte aéreo e terrestre29. 

C. Recorrer à Justiça comum: sempre repre-
sentado por um advogado. 



Cartilha Cidadã n. 2714

Os Direitos Básicos do Consumidor

• Brasil. Constituição da República 
Federativa do Brasil. Brasília, 5 
de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicaocompilado.
htm>. Acesso em 09 jan. 2018.

• BRASIL. Lei n. 8.078 de 11 de setembro 
de 1990. Dispõe sobre a proteção do 
consumidor. Brasília, 11 de set. 1990. 
Diário Oficial da União. Brasília, 12 
set. 1990, retificado em10 jan. 2007. 
Disponível em: < http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. 
Acesso em 07 jan. 2018. 

• BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro 
de 1995. Dispõe sobre os Juizados 
Especiais Civeis e Criminais e dá outras 
providências. Diário Oficial da União. 
Brasília,  27 set. 1995. Art. 9º. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/L9099.htm>. Acesso em:  
03 jan. 2018.

• BRASIL. Lei n. 13.146, de 06 de julho 
de  2015. Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência). 
Diário Oficial da União. Brasília 07 jul. 
2015. Disponível em: <http://www.

planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13146.htm#art100>. 
Acesso em: 09 jan. 2018.

• Especial Direitos Básicos do 
Consumidor. Edição de comemoração 
dos 23 anos do Código de Defesa 
do Consumidor. Procon Carioca 
– setembro de 2013.  Disponível 
em: < http://www.rio.rj.gov.br/
dlstatic/10112/4351471/4112142/
Cartilha_Direitos_Basicos.pdf>. Acesso 
em: 09 jan. 2018.

• MARQUES, Cláudia Lima. Direitos 
básicos do consumidor na sociedade 
pós-moderna de serviços: o 
aparecimento de um sujeito novo e a 
realização de seus direitos. Revista de 
Direito do Consumidor.  São Paulo: 
Revista dos Tribunais. n. 35, jul–set, 
2000. p. 79.

• MARTINS, Humberto. Relações de 
consumo na visão do Superior Tribunal 
de Justiça. Consultor Jurídico. 15 
ago. 2016. Disponível em: < https://
www.conjur.com.br/2016-ago-15/
direito-civil-atual-relacao-consumo-
visao-superior-tribunal-justica-parte>. 
Acesso em: 01 jan. 2018.

Referências




