


• Ônus: “Ônus significa peso, encargo, uma
obrigação que um indivíduo possui de
difícil cumprimento. Ônus é um termo
muito utilizado pela área jurídica, como
ônus real, ônus da prova etc. [...] Na área
do Direito, ônus é um tipo de encargo, ou
imposto, que coisas móveis ou imóveis
possuem, por exemplo, através da força de
direito sobre bens alheios, como penhor,
hipoteca.”

Fonte: 
https://www.significados.com.br/onus/

• Contraente: “Que ou aquele que celebra
um contrato; contratante.”

Fonte: 
https://www.google.com/search?q=Dic

ion%C3%A1rio

1. Consumidor
2. Fornecedor
3. Informação correta na oferta e apresentação dos

produtos
4. Necessidade do nome do fabricante e endereço nas

ofertas e vendas
5. Produtos em desacordo com as normas decretadas

pelos órgãos oficiais
6. Orçamento prévio sem cobrança de valor
7. Obrigatoriedade do exemplar CDC nos

estabelecimentos
8. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor

no mercado de consumo
9. Rotulagem de alimentos transgênicos
10. Crimes contra a economia popular
11. Lei da usura
12. Cláusula Pétrea
13. Defeito do produto
14. Prazo de arrependimento
15. Formas de pagamento
16. Dívida antiga
17. Plano de Saúde
18. Conserto do produto
19. Informação adequada sobre os produtos e serviços
20. Informações na cobrança
21. Proteção contra publicidade enganosa
22. Fiscalização



1. CONSUMIDOR - Determinação por Lei que define quem
seria o consumidor. Este, sendo uma pessoa física ou jurídica,
adquire algum produto ou serviço como destinatário final

Em 1988, teve o surgimento do direito do consumidor
sistematizado dentro da Constituição Federal no Brasil. Mas
foi no ano de 1990, LEI. 8.708, que o artigo 2º surgiu para
definir quem seria o consumidor, a fim de maior consciência
sobre os direitos e deveres nas relações de consumo. Este
consumidor, inserido no social, pode ser uma pessoa física
ou jurídica, entretanto, deve adquirir algum produto ou
serviço como destinatário final. LEI N. 8.708, de 11 de
setembro de 1990.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm

2. FORNECEDOR - Através da Lei, foi constatado quem seria
o fornecedor. Este é quem coloca seu produto ou serviço no
mercado para consumo

Definido no ano de 1990 na Lei 8.078, fornecedor seria
aquele que coloca seu produto ou serviço no mercado de
consumo. Este, seja pessoa física ou jurídica, nacional ou
estrangeiro, entidade pública ou privada, participa
completamente da cadeia construtiva. CDC - Lei nº 8.078 de
11 de Setembro de 1990.
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10608617/artigo-3-da-
lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990

3. INFORMAÇÃOCORRETA NA OFERTA E APRESENTAÇÃO
DE PRODUTOS - As informações dos produtos e serviços
devem conter informações objetivas e coesas

Os produtos e serviços, ao serem ofertados, devem conter
informações objetivas, claras e coesas, em que deverá
atender aos seguintes tópicos: preço, garantia,
características do produto ou serviço, prazos de validade e
origem, etc, além da determinação em apresentar os

possíveis riscos à saúde e segurança daquele que consome,
incluído na Lei 11. 989 do ano de 2009. LEI 11.989 de 2009.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm

4. NOME DO FABRICANTE E ENDEREÇO DENTRO DAS
OFERTAS DOS PRODUTOS

O Art. 33, lei nº 11.800/2008, apresenta a necessidade da
composição do nome do fabricante e endereço em toda e
qualquer transação comercial dentro de oferta e/ou venda,
seja uma embalagem ou publicidade. Este artigo consta em
seu parágrafo único que torna-se proibida tal transação nos
casos em que implica gastos ao consumidor. Lei nº 11.800, de
2008 https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10603500/artigo-
33-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990

5. PRODUTOS EM DESACORDO COM AS NORMAS
EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS

De acordo com a Lei nº 8.884, de 11.6.1994, é ilegal práticas
abusivas provenientes do fornecedor para com os
consumidores. A definição desse tipo de prática, neste caso,
provém da ideia de “abuso do direito como o resultado do
excesso de exercício de um direito, capaz de causar dano a
outrem”. O Artigo 39 de 1994 versa estas questões, como
colocado em: “VIII - colocar, no mercado de consumo,
qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas
específicas não existirem, pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial (Conmetro)”. Ou seja, este parágrafo
em específico resume-se ao cumprimento de normas
estabelecidas por esses órgãos, que tem como objetivo
expedir regulamentos técnicos, para o estabelecimento de
soluções aos agentes ativos nomercado.



Lei nº 8.884, de 11.6.1994.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm

6. ORÇAMENTOPRÉVIO SEM COBRANÇA DO VALOR
O Artigo 40, estabelecido pela Lei nº 8.078 de 1990,
consiste na lógica da obrigatoriedade do fornecedor em
entregar ao consumidor um orçamento prévio com as
devidas informações, como o início e término dos serviços,
em que versa a discriminação do valor dos materiais e mão-
de-obra, etc. Podem existir casos que a taxa desse
orçamento prévio é cobrado, mas é permitido somente
quando informa-se sobre este custo também previamente.
No artigo, em seus parágrafos, é constituído: “§ 1º Salvo
estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo
prazo de dez dias, contado de seu recebimento pelo
consumidor. § 2° Uma vez aprovado pelo consumidor, o
orçamento obriga os contraentes e somente pode ser
alterado mediante livre negociação das partes. § 3° O
consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos
decorrentes da contratação de serviços de terceiros não
previstos no orçamento prévio.” Lei nº 8.078 de 11 de
Setembro de 1990.
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10602210/artigo-40-da-
lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990

7. OBRIGATORIEDADE DO EXEMPLAR CDC NOS
ESTABELECIMENTOS

Em 20 de julho de 2010, a Lei 12.291 exige a
obrigatoriedade do exemplar “Código de Defesa do
Consumidor” a serem disponibilizados ao público nos
demais locais comerciais e/ou prestação de serviços.
Segundo o Artigo 2º desta Lei, o não cumprimento
acarretará a seguinte penalidade (feita pela autoridade
administrativa): I - multa nomontante de até R$ 1.064,10

(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos). Lei 12.291 de
20 de julho de 2010.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Lei/L12291.htm

8. RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE DO
CONSUMIDOR NO MERCADO DE CONSUMO

A lei Nº 9.008, de 21 de março de 1995, alterou, entre
outros, o artigo 4º da Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, que "Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências". Assim, reconheceu-se a
vulnerabilidade do consumidor do mercado de consumo
como sendo um dos princípios da Política Nacional das
Relações de Consumo, cujo objetivo é o atendimento das
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade,
saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como
a transparência e harmonia das relações de consumo. Lei Nº
9.008, de 21 de março de 1995 -
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9008.htm

9. ROTULAGEM DE ALIMENTOS TRANSGÊNICOS - Inserção
do símbolo que indica a presença de organismos
geneticamente modificados nos alimentos

Baseado na regulamentação do direito à informação,
assegurado pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, o
decreto Nº 4.680, de 24 de abril de 2003, dispõe “quanto
aos alimentos e ingredientes alimentares destinados ao
consumo humano ou animal que contenham ou sejam
produzidos a partir de organismos geneticamente
modificados, sem prejuízo do cumprimento das demais
normas aplicáveis.”
Art. 1o Este Decreto regulamenta o direito à informação,
assegurado pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,



quanto aos alimentos e ingredientes alimentares destinados
ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam
produzidos a partir de organismos geneticamente
modificados, sem prejuízo do cumprimento das demais
normas aplicáveis. Art. 2o Na comercialização de alimentos
e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano
ou animal que contenham ou sejam produzidos a partir de
organismos geneticamente modificados, com presença
acima do limite de um por cento do produto, o consumidor
deverá ser informado da natureza transgênica desse
produto. Nesse sentido, a Portaria Nº 2658, de 22 de
dezembro de 2003, do Ministério da Justiça, definiu o
símbolo de que tratado. REGULAMENTO PARA O
EMPREGO DO SÍMBOLO TRANSGÊNICO 1. MBITO DE
APLICAÇÃO E OBJETIVOS: O presente regulamento se
aplica de maneira complementar ao disposto no
Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos
Embalados aprovado pela resolução da Diretoria Colegiada
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de nº 259, de 20
de setembro de 2002, ou norma que venha a substituir, e
tem o objetivo de definir a forma e as dimensões mínimas do
símbolo que comporá a rotulagem tanto dos alimentos e
ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou
animal embalados como nos vendidos a granel ou in natura,
que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos
geneticamente modificados, na forma do Decreto nº 4.680,
de 24 de abril de 2003. DECRETO Nº 4.680, DE 24 DE ABRIL
DE 2003.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4680.ht
m#art8 PORTARIA Nº 2658, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003.
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/insumos-
agropecuarios/insumos-pecuarios/alimentacao-
animal/arquivos-alimentacao-animal/legislacao/portaria-no-2-
658-de-22-de-dezembro-de-2003.pdf

10. CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR - Define os
crimes contra a economia popular sua guarda e seu emprego

Em 18 de novembro de 1938, o Presidente Getúlio Vargas
lançou o decreto-lei Nº 869, que define o que são crimes
contra a economia popular sua guarda e seu emprego e
quais devem ser as punições aplicadas em tais casos. Os
crimes com punição mais severa são definidos no Art. 2 do
decreto-lei: “Art. 2º São crimes dessa natureza: I - destruir
ou inutilizar, intencionalmente e sem autorização legal, com
o fim de determinar alta de preços, em proveito próprio ou
de terceiro, matérias primas ou produtos necessários ao
consumo do povo; II - abandonar ou fazer abandonar
lavouras ou plantações, suspender ou fazer suspender a
atividade de fábricas, usinas ou quaisquer estabelecimentos
de produção, ou meios de transporte, mediante indenização
paga pela desistência da competição; lII - promover ou
participar de consórcio, convênio, ajuste, aliança ou fusão de
capitais, com o fim de impedir ou dificultar, para o efeito de
aumento arbitrário de lucros, a concorrência em matéria de
produção, transporte ou comércio; IV - reter ou açambarcar
matérias primas, meios de produção ou produtos
necessários ao consumo do povo, com o fim de dominar o
mercado em qualquer ponto do país e provocar a alta dos
preços; V - vender mercadorias abaixo do preço de custo
com o fim de impedir a concorrência; VI - provocar a alta ou
baixa de preços, títulos públicos, valores ou salários por
meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer
outro artifício; ……………………… Pena: prisão celular de 2 a 10
anos e multa de 10:000$000 a 50:000$000.” O decreto-lei
ainda dispõe sobre outros crimes contra a economia
popular, usura pecuniária ou real, com punições menores.
DECRETO-LEI Nº 869, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1938
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-
1939/decreto-lei-869-18-novembro-1938-350746-



publicacaooriginal-1-pe.html

11. LEI DA USURA - Limita a taxa de juros de qualquer
contrato para até o dobro da taxa legal ao ano (taxa SELIC),
também dá garantias ao tomador de empréstimo.

Em 7 de abril de 1933, o então Chefe do Governo Provisório
da República dos Estados Unidos do Brasil Getúlio Vargas
lançou o decreto Nº 22.626, que dispõe sobre os juros nos
contratos e dá a eles outras providências. Alega ser um
decreto que considera que “todas as legislações modernas
adotam normas severas para regular, impedir e reprimir os
excessos praticados pela usura” e “que é de interesse
superior da economia do país não tenha o capital
remuneração exagerada impedindo o desenvolvimento das
classes produtoras”. Define então, como redigido nos
artigos: “Art. 1º. É vedado, e será punido nos termos desta
lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros
superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062).
…………………. Art. 2º. É vedado, a pretexto de comissão;
receber taxas maiores do que as permitidas por esta lei.
…………………. Art. 4º. É proibido contar juros dos juros: esta
proibição não compreende a acumulação de juros vencidos
aos saldos líquidos em conta corrente de ano a ano. Art. 5º.
Admite-se que pela mora dos juros contratados estes sejam
elevados de 1% e não mais. …………………. Penas - prisão por
(6) seis meses a (1) um ano e multas de cinco contos a
cinquenta contos de reis. No caso de reincidência, tais penas
serão elevadas ao dobro. ………………….” DECRETO Nº 22.626,
DE 7 DE ABRIL DE 1933.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D22626.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_da_usura

12. CLÁUSULA PÉTREA - O direito do consumidor é
garantido pelaConstituição Federal no status de cláusula

pétrea.
O inciso XXXII, do artigo 5º da Constituição Federal dispõe
sobre a garantia dos direitos do consumidor. Por ser uma
cláusula pétrea, essa é uma garantia que não pode ser
mudada ou removida. “TÍTULO II Dos Direitos e Garantias
Fundamentais CAPÍTULO I DOS DIREITOS E DEVERES
INDIVIDUAIS E COLETIVOS Art. 5º Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: ………………………. XXXII - o Estado promoverá, na
forma da lei, a defesa do consumidor; ……………………….”
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE
1988
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao
Compilado.htm

13. DEFEITO DO PRODUTO
Mentira: Em caso de defeito do produto, a loja
obrigatoriamente deve fazer a troca do produto em
qualquer momento, trocando-o por um novo vindo direto da
caixa do fabricante.
Verdade: Depois que o produto saiu da loja, em caso de
defeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece
prazo de 30 dias para reparo. A troca não pode ser realizada
a qualquer momento. Estabelecido em 1990 na lei 8.078,
depois que o produto saiu da loja, em caso de defeito, o
Código de Defesa do Consumidor estabelece prazo de 30
dias para reparo. Só depois disso, se o prazo de conserto não
for cumprido ou o defeito persistir, é possível trocar por um
novo produto ou pedir o dinheiro de volta. Algumas lojas,
por liberalidade, fixam um prazo para troca no próprio
estabelecimento, em caso de problemas.



Lei nº: 8.078/1990.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm

14. PRAZO DE ARREPENDIMENTO
Mentira: Toda compra, não importa o produto, nem onde a
compra foi feita, tem direito ao prazo de arrependimento de
dez dias. Se cumprido o prazo, o retorno do dinheiro é
imediato.
Verdade: O prazo de arrependimento da compra, de sete
dias, não vale em qualquer situação. Só é válido para compra
feita fora do estabelecimento, ou seja, pela internet, a
domicílio ou pelo telefone, quando não é possível ver o
produto de perto.
CDC - Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990 - Art. 49 (2009)
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601327/artigo-49-da-
lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990

15. FORMAS DE PAGAMENTO
Mentira: O estabelecimento deve oferecer várias formas de
pagamento ao cliente que está efetuando a compra.
Verdade: O estabelecimento não é obrigado a aceitar
cheque e/ou cartão, mas essa informação deve constar em
destaque no estabelecimento. Contudo, caso haja afirmação
falsa ou enganosa, pode-se consultar o artigo 66, ou, por
publicidade enganosa, o artigo 67 (1990) do Código de
Defesa do Consumidor.

16. DÍVIDA ANTIGA
Mentira: Consta no Código de Defesa do Consumidor que,
quando uma dívida atinge cinco anos de atraso, ela expira e é
quitada e o nome do ex-devedor não irá mais aparecer no
Serasa.
Verdade: Há quem ache que a dívida expirou por ser antiga
e que o nome não irá aparecer mais no Serasa ou SPC. No

cadastro de inadimplentes, a dívida pode constar por cinco
anos, mas o débito pode ser cobrado normalmente em
qualquer época, segundo consta o primeiro parágrafo do art.
43 do CDC, "os cadastros e dados de consumidores devem
ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil
compreensão, não podendo conter informações negativas
referentes a período superior a cinco anos.“ O parágrafo 5º
do mesmo artigo também fala que se estiver prescrito o
direito de cobrança da dívida não podem ser fornecidas
informações negativas pelos cadastros de restrição ao
crédito. "§ 5ºConsumada a prescrição relativa à cobrança de
débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos
respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer
informações que possam impedir ou dificultar novo acesso
ao crédito junto aos fornecedores.“

17. PLANO DE SAÚDE
Mentira: O consumidor tem direito a todo tipo de
tratamento pelo plano de saúde que se é contratado,
segundo oCódigo de Defesa do Consumidor.
Verdade: Por ter plano de saúde, o consumidor que acha ter
direito a todo tipo de tratamento, mas é preciso ver a
cobertura do contrato e o rol de procedimentos obrigatórios
fixado pela Agência Nacional de Saúde. Contudo, caso haja
afirmação falsa ou enganosa, pode-se consultar o artigo 66,
ou, por publicidade enganosa, o artigo 67 (1990) do Código
de Defesa do Consumidor.

18. CONSERTO DO PRODUTO
Mentira: Está no Código de Defesa do Consumidor que se
consertado o eletrodoméstico, o consumidor será
imediatamente ressarcido.
Verdade: Se há danos a eletrodomésticos por oscilação da
energia em decorrência de temporais, não adiantamandar



consertar os equipamentos e achar que depois terá
ressarcimento da empresa de energia. Para garantir o
direito é preciso fazer vários orçamentos e aguardar a
aprovação da concessionária de energia após formalizar o
pedido de ressarcimento. Nada é imediato quando se trata
de burocracia.
Artigos 12 e 18 da Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990

19. INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE OS PRODUTOS E
SERVIÇOS - O consumidor tem o direito da informação
adequada sobre serviços e produtos, com especificidade
correta de suas características

De acordo com o artigo 6 cujo assunto são os direitos
básicos do código do consumidor. Esse direito é o terceiro
listado de dez. Este fala que o consumidor tem o direito da
informação adequada sobre serviços e produtos, com
especificidade correta de suas características como
quantidade, composição, qualidade, tributos, incidentes,
preço e risco. Ele foi reescrito em 2012.
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2012/Lei/L12741.htm#art3 )

20. INFORMAÇÕES NA COBRANÇA - Em todos os
documentos de cobrança apresentados deverão ter todas as
informações ( nome, endereço e CPF ou CNPJ) do fornecedor
do produto ou serviço

De acordo com o artigo 42A do código do consumidor, todos
os documentos devem ser apresentados com nome,
endereço, CPF ou CNPJ do fornecedor do produto ou
serviço. (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Lei/L12039.htm )

21. PROTEÇÃO CONTRA PUBLICIDADE ENGANOSA
Oquarto direito listado no artigo 6 fala sobre a proteção

contra a publicidade abusiva e enganosa, contra imposições
quando fornecido os produtos e serviços e propagandas
desonestas.
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm )

22. FISCALIZAÇÃO - A União, os Estados e o Distrito Federal
fiscalizam todo o processo do de um serviço ou produto

No artigo 55, do capítulo Vll que fala sobre sanções
administrativas, o artigo fala sobre o controle que há no
processo integral da produção do serviço ou produto. A
União, os Estados e o Distrito Federal fiscalizarão de acordo
que for necessário à área.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8656.htm#art2
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CONSUMIDOR
Determinação por Lei que define quem 

seria o consumidor. Este, sendo uma 

pessoa física ou jurídica, adquire ou 

utiliza de algum produto ou serviço 

como destinatário final

ART. 31 - LEI 11.989 de 2009.

CDC - ART. 3. 

LEI N. 8.078 de 11 de setembro de 1990.

CDC - ART. 2. 

LEI N. 8.708, de 11 de setembro de 1990.

1990

1

2

3

INFORMAÇÃO CORRETA NA OFERTA E 

APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS

As informações dos produtos e 

serviços devem conter informações 

objetivas, claras e coesas

FORNECEDOR
Através da Lei, foi constatado quem 

seria o fornecedor. Este é quem 

coloca seu produto ou serviço no 

mercado para consumo

INFORMAÇÃO CORRETA NA OFERTA E 

APRESENTAÇÃO DE PRODUTOS

FORNECEDOR

CONSUMIDOR

1990

2009



NECESSIDADE DO NOME 

DO FABRICANTE E 

ENDEREÇO NAS 

OFERTAS E VENDAS

CDC - ART. 40. 

LEI N. 8.078 de 11 de setembro de 1990.

Art. 39, XVIII, Lei n. 8.884, de 11.6.1994, é 

ilegal práticas abusivas provenientes 

do fornecedor para com os 

consumidores.

O Art. 33, Lei n. 11.800, de 2008, consta a 

necessidade da composição do nome 

do fabricante e endereço em qualquer 

transação comercial.

2008

4

5

6

ORÇAMENTO PRÉVIO 

SEM COBRANÇA DO 

VALOR

PRODUTOS EM DESACORDO 

COM AS NORMAS DECRETADAS 

PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS
A essencialidade do cumprimento de 

normas estabelecidas por órgãos 

oficiais no que se refere aos produtos

ORÇAMENTO PRÉVIO SEM 

COBRANÇA DO VALOR

PRODUTOS EM DESACORDO 

COM AS NORMAS DECRETADAS 

PELOS ÓRGÃOS OFICIAIS

NECESSIDADE DO NOME DO 

FABRICANTE E ENDEREÇO NAS 

OFERTAS E VENDAS

1994

1990



OBRIGATORIEDADE DO 

EXEMPLAR CDC NOS 

ESTABELECIMENTOS

decreto N. 4.680, de 24 de abril de 

2003

A lei N. 9.008, de 21 de março de 1995, deu 

nova redação ao Art. 4 da Lei N. 8.078, 

de 11 de setembro de 1990, reconhecendo 

tal vulnerabilidade.

Lei 12.291, 20 de julho de 2010.

2010

7

8

9

ROTULAGEM DE

ALIMENTOS TRANSGÊNICOS

Inserção do símbolo que indica a 

presença de organismos 

geneticamente modificados nos 

alimentos

RECONHECIMENTO DA 

VULNERABILIDADE DO 

CONSUMIDOR NO 

MERCADO DE CONSUMO

ROTULAGEM DE

ALIMENTOS TRANSGÊNICOS

RECONHECIMENTO DA 

VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR 

NO MERCADO DE CONSUMO

OBRIGATORIEDADE DO EXEMPLAR 

CDC NOS ESTABELECIMENTOS

1995

2003



CRIMES CONTRA A 

ECONOMIA POPULAR
Define os crimes contra a 

economia popular sua guarda e 

seu emprego

art. 5., XXXII, da Constituição 

Federal.

DECRETO N. 22.626, DE 7 DE ABRIL DE 1933: 

Dispõe sobre os juros nos contratos 

e dá outras providências.

Decreto-lei N. 869, de 18.11.1938, define o 

que são crimes contra a economia 

popular sua guarda e seu emprego e 

quais devem ser as punições.

1938
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CLÁUSULA PÉTREA
O direito do consumidor é garantido 

pela Constituição Federal no status 

de cláusula pétrea 

LEI DA USURA
Limita a taxa de juros de qualquer 

contrato para até o dobro da taxa 

legal ao ano (taxa SELIC), também dá 

garantias ao tomador de empréstimo

CLÁUSULA PÉTREA

LEI DA USURA

CRIMES CONTRA A 

ECONOMIA POPULAR

1933

1988



DEFEITO DO PRODUTO
Em caso de defeito do produto, a loja 

obrigatoriamente deve fazer a troca 

do produto em qualquer momento, 

trocando-o por um novo vindo 

direto da caixa do fabricante

O estabelecimento não é obrigado 

a aceitar cheque e/ou cartão, mas 

essa informação deve constar em 

destaque no estabelecimento.

O prazo de arrependimento da 

compra, de sete dias, não vale em 

qualquer situação. 

Depois que o produto saiu da loja, em 

caso de defeito, o Código de Defesa do 

Consumidor estabelece prazo de 30 

dias para reparo.

X
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FORMAS DE 

PAGAMENTO
O estabelecimento deve oferecer 

várias formas de pagamento ao 

cliente que está efetuando a compra

PRAZO DE ARREPENDIMENTO
Toda compra, não importa o produto, 

nem onde a compra foi feita, tem 

direito ao prazo de arrependimento de 

dez dias. Se cumprido o prazo, o 

retorno do dinheiro é imediato

FORMAS DE PAGAMENTO

PRAZO DE 

ARREPENDIMENTO

DEFEITO DO PRODUTO

X

X



DÍVIDA ANTIGA
Consta no Código de Defesa do 

Consumidor que, quando uma dívida 

atinge cinco anos de atraso, ela expira 

e é quitada e o nome do ex-devedor não 

irá mais aparecer no Serasa

MAIS INFORMAÇÕES NO MANUAL

é preciso ver a cobertura do 

contrato e o rol de procedimentos 

obrigatórios fixado pela Agência 

Nacional de Saúde.

No cadastro de inadimplentes, a dívida 

pode constar por cinco anos, mas o 

débito pode ser cobrado normalmente 

em qualquer época.

X
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CONSERTO DO 

PRODUTO
Está no Código de Defesa do 

Consumidor que se consertado o 

eletrodoméstico, o consumidor será 

imediatamente ressarcido

PLANO DE SAÚDE
O consumidor tem direito a todo tipo 

de tratamento pelo plano de saúde 

que se é contratado, segundo o 

Código de Defesa do Consumidor

CONSERTO DO PRODUTO

PLANO DE SAÚDE

DÍVIDA ANTIGA

X

X



Informações na 

cobrança
Em todos os documentos de cobrança 

apresentados deverão ter todas as 

informações ( nome, endereço e CPF ou 

CNPJ) do fornecedor do produto ou 

serviço

LEI N. 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Incluído pela Lei n. 12.039, de 2009

2009

20
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Proteção contra 

publicidade 

enganosa

Proteção contra 

publicidade enganosa

Informações na 

cobrança

1990
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Fiscalização
A União, os Estados e o Distrito 

Federal fiscalizam todo o processo de 

um serviço ou produto
Lei 8.656 de 1993 

1993

Fiscalização



Informação adequada sobre os 

produtos e serviços

O consumidor tem o direito da 

informação adequada sobre serviços 

e produtos, com especificidade 

correta de suas características

Lei n. 12.741, de 2012 

2012

Informação adequada sobre 

os produtos e serviços

19




