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MATERIAL DE APOIO 07 

 

UNIDADE VII – VÍCIOS REDIBITÓRIOS (arts. 441 – 446) 

 

 Obrigações de garantia na entrega da coisa: o fundamento jurídico da 

garantia legal contra os vícios redibitórios assenta, fundamentalmente, em três 

teorias: 
 

(a) Teoria da evicção parcial 
 

(b) Teoria do erro 
 

(c) Teoria do risco 

 

CONCLUSÃO: a teoria mais aceita e acertada é a do inadimplemento 

contratual, que aponta o fundamento da responsabilidade pelos vícios 

redibitórios no princípio de garantia. 

 

Vícios redibitórios Erro como vício de consentimento 
= garantia legal prevista para os contratos 

comutativos em geral. O agente, ao adquirir a 

coisa, não incorreu em erro, uma vez que 

recebeu exatamente aquilo que pretendia 

comprar. Apenas a coisa transferida portava 

defeito oculto que lhe depreciava ou tornava 

imprópria sua utilização. Não toca o 

psiquismo do agente, incidindo, portanto, na 

própria coisa, objetivamente considerada. 

→ expressa uma equivocada representação da 

realidade, uma opinião não verdadeira a 

respeito do negócio, do seu objeto ou da 

pessoa com quem se trava a relação jurídica. 

Este defeito do negócio, portanto, vicia a 

própria vontade do agente, atuando no campo 

psíquico (subjetivo). 

 
 Requisitos 
 

1ª) Coisa recebida em virtude de contrato comutativo, ou de doação onerosa 

ou remuneratória. 
 

2ª) Vício oculto. 
 

3ª) Defeitos contemporâneos à alienação, ainda que venham a se manifestar 

só posteriormente. 
 

4ª) Defeitos desconhecidos do adquirente. 
 

5ª) Defeito grave. 

 

 Efeitos/Conseqüências jurídicas → art. 442 → duas possibilidades para o 

adquirente → AÇÕES EDILÍCIAS: 

 

(a) Ação redibitória = rejeição da coisa, redibição do contrato; OU 
 

(b) Ação estimatória ou “quanti minoris” = reclamação de abatimento no 

preço. 
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 Art. 443: a ignorância dos vícios pelo alienante não o exime da 

responsabilidade, por isso, a inclusão de cláusula dessa natureza só pode ser 

nula, não operando efeitos.  

 

 Art. 444: subsistência da responsabilidade do alienante inobstante o 

perecimento da coisa nas mãos do adquirente. Requisito: vício oculto 

pretérito ou contemporâneo à tradição. 

 

 Vendas sob hasta pública: a compulsoriedade da venda não retira do 

arrematante (“adquirente”) o direito às ações edilícias no caso de vício 

redibitório. 

 
 Prazos das ações edilícias: art. 445 → decadência 

 

 Ausência de posse anterior: 
 

(a) Coisa móvel: 30 (trinta) dias  
 

 

(b) Coisa imóvel: 01 (um) ano 

 

* Termo a quo (inicial) = entrega efetiva → tradição 

 

 Presença de posse anterior → prazo reduzido pela metade 
 

(a) Coisa móvel: 15 (quinze) dias 
 

(b) Coisa imóvel: 06 (seis) meses 

 

* Termo a quo (inicial) = alienação 

 

 Exceções à regra de que os prazos contam-se da tradição: art. 445, §§1º e 

2º: 

 

 § 1º: vício detectado após a tradição 
 

(a) Coisa móvel: 180 (cento e oitenta) dias 
 

(b) Coisa imóvel: 01 (um) ano 

 

* Termo a quo (inicial) = momento da ciência do vício (já existente 

antes da tradição) pelo adquirente 

 

 § 2º → regra supletiva → venda de animais = 180 (cento e oitenta) dias → 

não havendo lei especial ou orientação ditada pelos usos locais, aplica-se o 

prazo do §1º (art. 445), relativo aos bens móveis. 

 

 Modificações de garantia: limites ampliados, restringidos ou suprimidos. 

 

 Art. 446:  

 

 Garantia contratual + garantia legal = a lei determina a suspensão do 

prazo de garantia legal enquanto estiver em curso a garantia contratual → 
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isto é, existindo garantia constante em cláusula do contrato comutativo 

firmado entre as partes, o prazo então acordado correrá em primeiro lugar, 

findo este, começa a correr o prazo da lei adequado à situação específica, 

nos moldes do art. 445 → haverá a soma dos prazos.  
 

 Comportamento do adquirente: por imperativo da boa-fé objetiva, deverá 

denunciar (noticiar) o vício ao alienante nos 30 dias seguintes ao 

descobrimento, sob pena de decadência.  
 

 Conclusão: caso o adquirente descumpra esse dever de informação, perderá 

o direito à garantia legal.  
 

 Silêncio do adquirente = poderá indicar intenção de prejudicar ou má-fé. 

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

 

Vício do produto e do serviço (CDC – Lei 8.078/90, Capítulo IV – Da qualidade de 

produtos e serviços, da prevenção e da reparação dos danos, Seção III – Da responsabilidade por vício do 

produto e do serviço – arts. 18 a 27). 

 

 Enquanto na responsabilidade pelo fato a preocupação maior é com a 

segurança dos produtos e serviços, na responsabilidade pelo vício o foco principal é a 

sua adequação real às finalidades próprias, ou seja, o ar condicionado deve esfriar o ambiente, a 

televisão transmitir imagens e sons, a caneta possibilitar escrita, o serviço de colocação de telhas impedir que 

a água da chuva ingresse no imóvel etc. 

 

 A disciplina dos vícios dos produtos é paralela à regulamentação dos vícios 

redibitórios (arts. 441-446 do CC/02). Assim, havendo relação de consumo, aplicam-se 

primordialmente os arts. 18 a 25 do CDC. Caso contrário, incide, em favor do 

comprador, a disciplina própria do CC/02. 

 

 Conceito de vício do produto no CDC: bem mais amplo do que o constante 

no CC/02. A proteção não se limita ao vício oculto, alcançando os vícios aparentes e 

de fácil constatação, bem como produtos que estejam em desacordo com normas 

regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação.  

 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com 

as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 
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 Vício de qualidade → art. 18, caput, estabelece 03 espécies de vícios
1
: 

 

(a) Vício que torne o produto impróprio ao consumo; 

(b) Vício que lhe diminua o valor; 

(c) Vício decorrente da disparidade das características dos produtos 

com aquelas veiculadas na oferta e publicidade. 

 

 Vício oculto x vício aparente: a qualidade ou não de aparente irá 

depender diretamente: 

maior ou menor complexidade do produto ou serviço 

+ 

nível de conhecimento técnico do consumidor 

+ 

circunstâncias da compra. 

 

Ex.: imagine-se a aquisição de um aparelho de televisão que é retirado da loja na caixa e lá 

mantido por dois meses, em razão de reforma no cômodo onde será colocado o produto. Findas 

as obras, percebe-se que o volume de som do aparelho não funciona e que faltam alguns 

componentes físicos, como o dispositivo que liga e desliga o televisor. Nestas 

circunstâncias da venda, em que não houve oportunidade de examinar, 

sequer superficialmente, o aparelho, os vícios indicados não podem ser 

considerados de fácil constatação: são vícios ocultos. Em conseqüência, a 

contagem do prazo decadencial inicia-se no momento em que se testou o 

bem (art. 26, §3º), e não no dia que o consumidor recebeu o produto 

encaixotado (art. 26, §1º). 

 

Importante: a distinção entre vício oculto e aparente (= fácil constatação) é 

relevante não para excluir a proteção do CDC, mas apenas para determinar o 

início da contagem dos prazos decadenciais. Quando o vício é oculto “o 

prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o 

defeito” (art. 26, §3º). Se o vício é aparente e de fácil constatação, o prazo 

começa a correr “a partir da entrega efetiva do produto” (art. 26, §1º). 

 

 Vício conhecido pelo consumidor: 

 O 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 atenção ao princípio da boa-fé 

                                                 
1
 Para se invocar a proteção do CDC não se requer a configuração de vício grave – desde que não sejam 

insignificantes –, basta que tal produto se apresente viciado para ser suscetível de garantia.  
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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. 

 Fundamental: verificar se houve efetivamente uma vantagem para 

o consumidor, como a redução do preço. Ademais, não é possível 

aceitar vícios que comprometam substancialmente a finalidade do 

produto ou que aumentem os riscos de acidentes de consumo. 

Nestas hipóteses, ganha relevo o caráter público e de interesse social 

das normas de proteção ao consumidor (art. 1º). A comercialização de 

produtos nestas circunstâncias, ainda que com a concordância do 

consumidor, enseja, além do exercício de uma das três opções (art. 

18, §1º, I a III), a aplicação de sanções administrativas pelos órgãos 

públicos de defesa do consumidor (art. 55 e ss). 

 

 As três alternativas do consumidor: em todas o consumidor pode exigir 

indenização pelas perdas e danos, embora a menção só conste do inc. II. 

 

Art. 18 (...) 

 

§ 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; 

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; 

III - o abatimento proporcional do preço. 

 

 

 Antes da escolha de uma das três alternativas o fornecedor possui 

prazo de 30 dias para sanar o vício. Além disso: 

 

§ 2º. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo 

previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 (sete) nem superior 

a 180 (cento e oitenta) dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo 

deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa 

do consumidor. 

 

§ 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste 

artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes 

viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, 

diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial. 

 

 Importante: somente para situações excepcionais deve incidir o prazo 

de 30 dias → a REGRA é o uso imediato da tríplice alternativa 

(troca, devolução ou abatimento do preço), salvo hipótese 

configuradora de abuso (p.ex. o produto não é essencial para aquele consumidor e a 
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substituição das partes viciadas não compromete a qualidade do produto nem diminui seu valor). As 

hipóteses do §3º, que permitem o afastamento do referido prazo, 

devem ser visualizadas com atenção ao princípio da efetiva proteção 

aos interesses matérias e morais do consumidor (art. 6º, VI), ou seja, a 

REGRA é considerar a essencialidade dos produtos e, ainda, que a 

substituição das partes viciadas, em princípio, compromete a 

qualidade do produto ou diminui o seu valor. 

 

 Contagem do prazo de 30 dias:  

 

(a) O fornecedor possui uma única possibilidade de correção do vício 

no prazo de 30 dias. Afronta o princípio de proteção integral do 

consumidor (art. 6º, VI) entender que, se o vício ressurgir após o 

conserto terá o fornecedor a possibilidade de invocar novamente o 

prazo de 30 dias ou até mesmo os dias eventualmente restantes. 

 

(b) Se o mesmo vício surgir novamente, o consumidor pode fazer uso 

das opções do art. 18, §1º, I a III; 

 

(c) Se for outro vício, há, no mínimo, um indicativo de desvalorização 

do produto, o que atrai o §3º, art. 18, permitindo ao consumidor o 

uso da tríplice alternativa. 

 

 Indenização pela utilização do prazo de 30 dias: mesmo na situação 

excepcional de aplicação do prazo de 30 dias para sanação do vício, o 

fornecedor, em razão do direito básico de “efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais” (art. 6º, VI), possui o dever 

de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor, oriundos da 

privação do uso do bem durante o prazo do conserto, que, recorde-se, 

pode ser ampliado até 180 dias (art. 18, §2º). O recomendável, para 

afastar ou diminuir a indenização é que, no período de conserto, o 

fornecedor entregue ao consumidor produto semelhante.   

 

 Solidariedade entre fornecedores: entre todos os fornecedores que 

participaram da cadeia de produção e comercialização do produto → 

isto significa que a pretensão do consumidor em relação à substituição 

do produto, à devolução do valor pago ou ao abatimento proporcional 

do preço, além das perdas e danos (§1º, art. 18 – hipótese legal de 
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solidariedade passiva), pode ser dirigida tanto ao comerciante, como 

ao fabricante ou a qualquer outro fornecedor intermediário que tenha 

participado da cadeia de produção e circulação do bem (importador, 

distribuidor etc).  

 

§ 4º. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I, do § 1º, deste 

artigo, e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição 

por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou 

restituição de eventual diferença de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos 

II e III, do § 1º, deste artigo. 

 

§ 5º. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável 

perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado 

claramente seu produtor. 

 

§ 6º. São impróprios ao uso e consumo: 

 

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencido; 

 

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, 

corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, 

aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, 

distribuição ou apresentação; 

 

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que 

se destinam. 

 

 O art. 19 → vício de quantidade: a venda de algum produto em 

quantidade ou tamanho menor configura inadimplemento contratual, vez 

que a especificação da quantidade e dimensão decorre de obrigação 

contratual 

 

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de 

quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de 

sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

 

I - o abatimento proporcional do preço; 

 

II - complementação do peso ou medida; 

 

III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, 

sem os aludidos vícios; 

 

IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos. 

 

§ 1º. Aplica-se a este artigo o disposto no § 4º do artigo anterior. 
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 Exceção da responsabilidade solidária entre fornecedores → 

somente o comerciante está obrigado a cumprir a escolha do 

consumidor (abatimento do preço, complemento do peso ou medida, 

substituição do produto ou restituição da quantia paga).  

 

§ 2º. O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a 

medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões 

oficiais. 

 

 Nas hipóteses de vícios de quantidade não incide o prazo de 30 dias 

para o fornecedor providenciar a correção do vício, como no caso do 

vício de qualidade (art. 18, §1º). Qualquer das quatro opções do art. 

19 pode ser imediatamente exercida pelo consumidor. 

 

 Art. 20 → vício dos serviços:  

 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os 

tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou 

mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua 

escolha: 

 

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; 

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; 

III - o abatimento proporcional do preço. 

 

§ 1º. A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente 

capacitados, por conta e risco do fornecedor. 

 

§ 2º. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que 

razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as 

normas regulamentares de prestabilidade. 

 

 Noção de vício dos serviços é objetiva → considera os parâmetros 

legais: indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, a 

inadequação para os fins que razoavelmente se esperam dos serviços, 

normas regulamentares de prestabilidade, ou seja, não é mais 

unicamente no contrato e nas suas cláusulas que se deve verificar se 

houve uma adequada e eficaz prestação do serviço → para se constatar 

o atendimento das obrigações do fornecedor relativa à propriedade do 

serviço, o contrato deve ser analisado em conjunto com aqueles outros 

elementos = regime misto que absorve aspectos contratuais e 

extracontratuais. 
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 As cláusulas contratuais que, direta ou indiretamente, diminuam a 

garantia legal de qualidade dos serviços são nulas de pleno direito 

(arts. 24, 25, 51, IV e XV). 

 

 A concentração feita, do sistema do CDC, no “serviço prestado” não 

significa que todas as obrigações de fazer passam a ser obrigações de 

resultado. Se a obrigação é de meio (p. ex., um tratamento médico, uma 

cirurgia), só se pode exigir que o fornecedor preste um serviço adequado 

para os fins que razoavelmente dele se espera (salas de cirurgia com o 

material necessário, limpas, preparadas para emergências; ou um tratamento médico 

com remédios e exames normais para aquele caso), mas não se pode exigir que o 

serviço alcance um determinado resultado (cura do paciente ou evitar a 

morte). 

 

 Solidariedade dos fornecedores na prestação de serviços: o art. 20 

não é explicito, todavia, a doutrina sustenta que há solidariedade 

quando o serviço é prestado por vários fornecedores (art. 7º c/c art. 25, 

§1º) 

 

 Art. 21 → componentes novos, originais e adequados no fornecimento 

de serviços: 

 

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de 

qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de 

empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou que 

mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes 

últimos, autorização em contrário do consumidor.   

 

 Objetivo da norma: preservar um padrão mínimo de qualidade e a 

funcionalidade dos serviços, evitando, em princípio, a utilização de 

componentes de reposição usados e que não sejam credenciados pelo 

fabricante (componentes originais) e, ainda, aqueles que não observam 

as especificações técnicas. 

 

 A “autorização em contrário do consumidor” deve ser compreendida 

em relação aos componentes originais e novos e jamais às 

especificações técnicas das peças de reposição. Assim, o consumidor 

pode autorizar a utilização de componentes usados ou 

recondicionados e que não sejam produzidos pelo fabricante ou de 

marca por ele sugerida (peças originais). Todavia, não é válida, não 

surte efeitos jurídicos, qq autorização contratual do consumidor no 
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sentido de afastar as especificações técnicas, as quais visam 

justamente garantir a adequação do produto e serviço às exigências de 

segurança e funcionalidade (arts. 24, 25 e 51, I e XV). A autorização 

pode ser verbal, mas recomendável que seja escrita – art. 70. 

 

 Art. 22 → serviços públicos: o CDC é expresso ao indicar que a pessoa 

jurídica de direito público pode ser fornecedora (art. 3º, caput, c/c art. 6º, 

X e art. 22). 

 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 

essenciais, contínuos. 

 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a 

cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código. 

 

 São serviços públicos sujeitos ao CDC os dos arts. 173 e 175 da 

CF/88: telefonia, transporte coletivo, energia elétrica, água etc → 

importa haver certa co-relação entre o pagamento e o serviço prestado 

→ são os serviços públicos cuja remuneração, independentemente da 

sua natureza, seja feita diretamente pelo consumidor. 

 

 Corte do fornecimento de energia elétrica e água:  

 

(a) De um lado, o CDC dispõe sobre a importância da dignidade 

humana, dos direitos existenciais (arts. 4º e 6º). Estabelece tb que 

os serviços essenciais devem ser contínuos (22) e que na cobrança 

de débitos, o consumidor “não será submetido a qq tipo de 

constrangimento” (42). De outro, o §3º do art. 6º da L. 8.987/95 

estabelece que “não se caracteriza como descontinuidade do 

serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após 

prévio aviso, quando: (...) II – por inadimplemento do usuário, 

considerado o interesse da coletividade”; 

 

(b) O diálogo das fontes permite, a partir de um enfoque 

constitucional, prestigiar ambas as fontes normativas, sem qq 

exclusão prévia. Desse modo, a partir do projeto constitucional de 

proteção à dignidade da pessoa humana, confere-se, em concreto, 

relevância à continuidade do serviço (CDC) ou a possibilidade de 
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corte (L. 8.987/95), quando não houver ofensa, direta ou indireta, à 

dignidade da pessoa humana. 

 

(c) Conclusão: análise do caso concreto 

 

 Art. 23: 

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por 

inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.  

 

 Art. 24: 

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de 

termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.  

 

 Art. 25: 

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, 

exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas Seções 

anteriores. 

§ 1º. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos 

responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas Seções 

anteriores. 

§ 2º. Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto 

ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador 

e o que realizou a incorporação. 

 

 Decadência do direito de reclamar dos vícios → art. 26: 

 

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação 

caduca em: 
 

I - 30 (trinta) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto não 

duráveis; 
 

II - 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto 

duráveis. 
 

§ 1º. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do 

produto ou do término da execução dos serviços. 

 

 O prazo para reclamar sobre os vícios varia conforme a “durabilidade” 

dos produtos ou serviços: 

(a) Bens não duráveis: todos aqueles que se exaurem ao primeiro uso 

ou em pouco tempo após a sua aquisição. Exs.: alimentos, 

medicamentos, cosméticos, serviços de lazer e de transporte. 

(b) Bens duráveis: podem ser definidos por exclusão em relação aos 

não duráveis, caracterizam-se por terem uma vida útil não 

efêmera, embora não se exija que seja prolongada. Exs.: automóvel, 

computadores, utensílios domésticos, móveis, serviços de assistência técnica, os 

de oficinas, os de reforma de habitações, os de decoração, os de dedetização, 

produtos imóveis. 
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 Em relação aos serviços, é importante consignar que a durabilidade 

concerne ao resultado, aos efeitos que o serviço gera ao 

consumidor, e não ao tempo de duração da atividade desenvolvida 

pelo fornecedor. 

 

 Os prazos decadenciais de 30 dias, para produtos e serviços não 

duráveis, e 90 dias, pra produtos e serviços duráveis, são aplicáveis 

aos vícios ocultos e aparentes (ou de fácil constatação). 

 

 A diferença diz respeito ao termo inicial (dies a quo) da contagem do 

prazo decadencial, conforme seja o vício considerado aparente ou 

oculto. Tratando-se de vício aparente ou de fácil constatação → art. 

26, §1º. Obs.: em se tratando de produtos passíveis de desmontagem 

para transporte, a efetiva entrega só ocorrerá com a montagem 

definitiva do produto no local indicado pelo consumidor. Vício oculto 

→ art. 26, §3º: 

 

§ 3º. Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em 

que ficar evidenciado o defeito.  
 

Art. 26, §3º: possibilita que a garantia legal se estenda, conforme o 

caso, a três, quatro ou cinco anos após a aquisição, pq não há _ 

propositalmente _, expressa indicação do prazo máximo para 

aparecimento do vício oculto. Assim, o critério para delimitação do 

prazo máximo de aparecimento do vício oculto passa a ser o da 

vida útil do bem, o que, além de conferir ampla flexibilidade ao 

julgador, releva a importância da análise do caso concreto em que o 

fator tempo é apenas um dos elementos a ser apreciado
2
. 

 

 O vício oculto, embora normalmente relacionado a produtos, pode se 

referir a serviços tb, o critério da vida útil significa tb uma 

durabilidade mínima do resultado dos serviços. É possível, portanto, 

que o prazo decadencial fique bem mais amplo do que o prazo de 90 

dias, previsto para os vícios aparentes e de fácil constatação. Ex.: 

determinado serviço deixou de atender ao padrão de qualidade esperado em razão de um vício 

oculto
3
 no material utilizado ou, ainda, de um fazer inadequado cujo resultado só se manifestou sete 

ou oito meses após o término da execução do serviço → serviço de instalação de carpete, em que a 

cola é de má qualidade e faz com que o carpete colocado se solte depois de um certo tempo de uso. 

 

                                                 
2
 Não se trata de garantia “eterna”, pq os bens de consumo possuem uma durabilidade determinada, é a 

chamada vida útil do produto. 
3
 Vícios ocultos são aqueles que não estão acessíveis ao consumidor no uso ordinário ou que só aparecem 

depois de algum ou muito tempo. 
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 Há duas hipóteses que obstam os prazos decadenciais relativos ao 

direito de reclamar pelos vícios dos produtos e serviços → art. 26, 

§2º: 

§ 2º. Obstam a decadência: 

 

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o 

fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que 

deve ser transmitida de forma inequívoca; Não há uma forma 

preestabelecida para realizar a reclamação. Pode ser 

apresentada perante o fornecedor por todos os meios 

possíveis, seja verbal, pessoalmente ou por telefone, nos 

SAC (serviços de atendimento ao cliente), por escrito, 

mediante instrumento enviado pelo cartório de títulos e 

documentos, carta registrada ou simples, encaminhada 

pelo serviço postal ou entregue diretamente pelo 

consumidor, e-mail, fax, dentre outros. A exigência da lei 

é apenas quanto à comprovação de que o fornecedor tomou 

ciência inequívoca quanto ao propósito do consumidor de 

reclamar pelos vícios do produto ou serviço. Meios para 

comprovar reclamação: cópia da mensagem enviada, 

código e número da reclamação, nome da pessoa com 

quem falou, dia, horário etc. 

 

II - (Vetado); 

 

III - a instauração do inquérito civil, até seu encerramento. Inquérito civil 

= procedimento administrativo investigatório utilizado 

pelo Ministério Público para apurar lesão a direitos 

coletivos, permitindo posterior ajuizamento de ação 

coletiva – art. 129, III, CF/88 e arts. 8º e 9º da L. 7.347/85 

(Lei da Ação Civil Pública). A instauração do 

procedimento pode ocorrer por iniciativa própria do MP, 

em face de notícia em jornal, rádio, televisão etc., ou por 

provocação de qq pessoa. O prazo decadencial fica obstado 

automaticamente com o início do inquérito civil, 

independentemente de qq manifestação específica do 

membro do MP.  O objetivo é apurar, por meio de coleta 

de provas (oitiva de testemunhas, requisição de 

documentos, perícia etc), hipótese de ofensa a direitos 

coletivos. Deve-se entender por encerramento do IC a 
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data em que o consumidor for cientificado da 

confirmação do arquivamento ou do ajuizamento da 

Ação Civil Pública. 

 

 

 Dúvida doutrinária: há reinício do prazo ou aproveitamento do 

período anterior? Melhor posição: a contagem dos prazos 

decadenciais deve ser reiniciada a partir da resposta negativa do 

fornecedor (inc. I) ou da data em que se promove o encerramento 

do inquérito civil (inc. III). Obstar = invalidar o prazo já 

transcorrido, o que se assemelha e se aproxima das hipóteses de 

interrupção. 

 

 Art. 27: estabelece o prazo prescricional de 5 anos para a pretensão 

indenizatória decorrente dos acidentes de consumo (fato do produto e 

do serviço). 

 

 Da desconsideração da personalidade jurídica → art. 28: 

 

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade 

quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de 

poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato 

social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, 

estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 

provocados por má administração. Quando a empresa devedora 

(pessoa jurídica) tiver seu patrimônio esgotado, o juiz 

poderá determinar que se desconsidere a personalidade 

jurídica e assim se ingresse no patrimônio particular dos 

sócios, para que estes arquem com a responsabilidade do 

pagamento dos danos causados aos consumidores. Todas 

as situações enumeradas pelo artigo estão ligadas a um 

comportamento fraudulento da pessoa jurídica. 

 

§ 1º. (Vetado). 

 

§ 2º. As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades 

controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes 

deste Código. Sociedade controlada = aquela cuja 

preponderância nas deliberações e decisões pertence a 

outra sociedade, dita controladora. Grupo de sociedades = 

consiste num acordo jurídico entre a sociedade 

controladora e as controladas para a realização de 
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objetivos comuns. Segundo o CDC, esgotados os recursos 

da sociedade controladora, suas controladas assumem as 

suas dívidas e respondem pelas reclamações dos 

consumidores. 

 

§ 3º. As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas 

obrigações decorrentes deste Código. Consórcio = reunião de 

sociedades no plano horizontal (sem controladoras ou 

controladas), para a execução de objetivos específicos. 

Segundo a lei das S.A., cada sociedade consorciada 

responde por suas obrigações “sem presunção de 

solidariedade”. Por isso, o CDC estabelece que, com 

relação aos consumidores, as sociedades consorciadas 

respondem por suas obrigações solidariamente, ou seja, em 

comunhão.  

 

§ 4º. As sociedades coligadas só responderão por culpa. Sociedades 

coligadas: aquelas que possuem 10% ou mais do capital da 

outra, sem, no entanto, exercer controle sobre ela. O que 

caracteriza e diferencia a coligação é exatamente a falta de 

controle de uma sobre as deliberações de decisões da 

outra. Assim, uma só responderá pela outra quando ficar 

provada sua participação ou culpa no dano ao consumidor. 

 

§ 5º. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua 

personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 

causados aos consumidores. 

 

 


