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1.	INTRODUÇÃO	

Qual	 é	 o	 papel	 da	 educação?	 O	 que	 esperar	 do	 ensino	
jurídico?	Por	que	abordar	a	temática	do	superendividamento?	
Aliás,	 que	 conexões	 poderiam	existir	 entre	 educação,	 ensino	
jurídico,	direito	do	consumidor	e	superendividamento?	

Tentar	responder	estes	questionamentos	é	a	proposta	do	
presente	trabalho,	que	parte	da	premissa	que	tanto	a	educação	
como	 o	 ensino	 jurídico	 possuem	 papéis	 fundamentais	 na	
sociedade,	 razão	 pela	 qual	 precisam	 romper	 com	 os	 seus	
paradigmas	 atuais	 de	 manutenção	 da	 ordem	 social	 já	
estabelecida,	assumindo	verdadeiro	e	efetivo	alinhamento	com	
os	direitos	humanos	para,	então,	almejarem	uma	missão	de	
interferência	e,	ao	mesmo	tempo,	transformação	social.	
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Com	essa	nova	visão	a	temática	do	superendividamento,	
um	dos	principais	problemas	do	Brasil,	mas	que	de	certa	forma	
resta	“invisível”,	receberá	a	devida	atenção	em	busca	de	soluções	
que	possam	preservar	e	resgatar	a	dignidade	de	milhões	de	
brasileiros	 que	 hoje	 estão	 abandonados	 na	 luta	 contra	 esse	
grave	fenômeno.	

	

2.	EDUCAÇÃO	E	SEU	PAPEL	EMANCIPADOR	

O	papel	da	educação	jamais	pode	ser	o	de	manutenção	da	
ordem	social	já	estabelecida,	pois	se	assim	for	estaremos	diante	
de	 uma	 situação	 de	 imobilidade,	 ou	 seja,	 de	 reprodução	 da	
realidade,	 o	 que	 se	 agrava	 no	 Brasil,	 país	 com	 profundas	
desigualdades	sociais.	Logo,	a	educação	precisa	abrir	horizontes,	
possibilitando	ao	educando	a	transformação	no	meio	social	em	
que	vive.	

A	educação	é	transformadora	porque	permite	aos	cidadãos	
descobrir	e	reconhecer	os	seus	direitos	básicos,	entre	eles	os	
direitos	fundamentais,	como	a	dignidade	da	pessoa	humana,	o	
que	se	concretiza	numa	sociedade	democrática.2		

Logo,	a	educação	é	um	guia	condutor	de	uma	sociedade,	
pois	conforme	destaca	Daniella	Basso	Batista	Pinto,	“a	educação	
é	estratégia	certeira	do	desenvolvimento	de	uma	nação	e	de	seu	

																																																													
2	Conforme	ABIKAIR	FILHO,	Jorge.	Democracia	e	educação	para	a	cidadania,	como	
uma	forma	de	inclusão	social.	Revista	de	Direito	Educacional,	São	Paulo,	n.	5,	p.	87-104,	
jan./jun.	2012.	p.	103.	

povo,	 pois	 ela	 cria	 uma	 consciência	 coletiva	 e	 de	 respeito	 à	
dignidade	da	pessoa	humana”.3	

Assume	a	educação	um	papel	primordial	e	privilegiado	para	
a	 construção	 de	 uma	 ética	 de	 respeito	 e	 uma	 formação	
humanista	com	foco	na	dignidade	da	pessoa	humana,	pois	é	
através	 da	 educação	 que	 se	 consegue	 desconstruir	mitos	 e	
preconceitos,	insculpindo-se	nas	pessoas	os	valores	realmente	
essenciais	para	a	 formatação	de	uma	sociedade	mais	 justa	e	
harmônica.4	

Se	a	educação	tem	a	capacidade	de	transformar,	de	mudar	a	
sociedade,	 precisa	 ser	 na	direção	dos	direitos	 humanos	que	
ainda	não	recebem	a	devida	valorização	dos	governos	e	dos	
educadores.	Não	obstante,	este	panorama	não	pode	ser	aceito,	
impondo-se	mudanças.	Uma	delas	é	começar	pela	formação	
dos	 próprios	 professores,	 que	 precisam	 ter	 na	 Declaração	
Universal	dos	Direitos	Humanos	e	demais	tratados,	conforme	
destaca	Ulisses	Ferreira	Araújo,	a	“referência	para	a	elaboração	
dos	 currículos	 e	 das	 formas	 de	 organização	 das	 relações	
educativas	 no	 âmbito	 dos	 cursos	 de	 Pedagogia”.5	 Porém,	 a	

																																																													
3	PAICENTIN,	Antonio	Isidoro.	O	direito	à	educação	na	Constituição	Democrática	de	
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In:	RIFIOTIS,	Theophilos;	RODRIGUES,	Tiago	Hyra	(Orgs.).	Educação	em	direitos	
humanos:	discursos	críticos	e	temas	contemporâneos.	Florianópolis:	Ed.	da	UFSC,	2008.	
p.	222.	
5	ARAÚJO,	Ulisses	Ferreira.	Ética	e	direitos	humanos	na	formação	docente.	In:	
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Adelaide	Alves	(Orgs.).	Direitos	humanos	na	educação	superior:	subsídios	para	a	



educação	 em	 direitos	 humanos	 não	 pode	 ficar	 restrita	 aos	
cursos	 de	 Pedagogia	 e	 deve	 se	 alastrar	 para	 todas	 as	 áreas	
observando	as	peculiaridades	da	cada	uma	delas.	

Destaca-se	que	essa	crítica	quanto	à	ausência	de	foco	na	
educação	 em	 direitos	 humanos	 é	 sempre	 oportuna,	 pois,	
segundo	 Anna	 Candida	 Ferraz,	 “a	 educação	 em	 direitos	
humanos,	 sendo	 pressuposto	 essencial	 para	 o	 exercício	 da	
cidadania	 plena,	 deverá	 constar	 das	 grades	 curriculares	 de	
ensino”.6		

O	que	não	se	pode	permitir	é	que	os	direitos	humanos	se	
transformem	em	“mero	discurso	vazio”,	pois	os	mesmos	são	
garantias	 legais.	 Neste	 tópico,	 torna-se	 importante	 citar	 as	
palavras	de	Eni	Orlandi7:		

Este	percurso	que	estamos	propondo	para	a	Educação	em	
Direitos	Humanos	 –	 que	 ela	 saiba	 ‘ouvir’	 e	 instaurar	 outros	
discursos	que	atravessem	o	discurso	dominante	–	vem	do	fato	
de	que,	da	perspectiva	discursiva,	a	consciência	não	precede	a	
experiência,	ao	contrário,	se	constitui	a	partir	dela.	Se	assim	é,	é	
preciso	que	os	diferentes	discursos,	muitas	vezes	 silenciados	
pelo	alarido	do	processo	dominante	de	produção	de	sentidos	no	

																																																																																										
educação	em	direitos	humanos	na	pedagogia.	João	Pessoa,	Editora	Universitária	da	
UFPB,	2010.	p.	336.	
6	FERRAZ,	Anna	Candida	da	Cunha.	Educação	em	direitos	humanos:	pressuposto	para	
o	exercício	da	cidadania.	In:	SILVEIRA;	Vladimir	Oliveira	da;	SANCHES,	Samyra	Haydêe	
Dal	Farra	Naspolini;	COUTO,	Mônica	Bonetti	(Orgs.).	Educação	jurídica.	São	Paulo:	
Saraiva,	2013.	p.	100.	
7	ORLANDI,	Eni	Puccinelli.	Educação	em	direitos	humanos:	um	discurso	In:	SILVEIRA,	
Rosa	Maria	Godoy	(Org.).	Educação	em	direitos	humanos:	fundamentos	teórico-
metodológicos.	João	Pessoa:	Editora	Universitária,	2007.	p.	310.	

capitalismo,	 possam	 ser	 ouvidos	 e	 investidos	 na	 realidade	
histórica	e	social	contemporânea,	de	tal	modo	que	essas	outras	
experiências	encontrem	voz	e	possam	(re)	significar(se)	no	coro	
dos	 Direitos	 Humanos,	 em	 nossos	 dias,	 tão	 surdos	 e	
emudecidos,	não	porque	não	se	fala	neles,	mas	porque	eles	já	
não	fazem	sentido.	

A	 educação	 deve	 ser	 um	 elemento	 transformador	 da	
sociedade	e	essa	transformação	parte	dos	direitos	humanos,	que	
precisam	ser	levados	a	sério	e	cultivados,	pois	não	são	meras	
peças	 literárias,	mas	 sim	mandamentos	 com	 consequências	
jurídicas	que	devem	influir	no	ser	e	estar	no	mundo	em	que	
vivemos.	

Uma	educação	que	possui	como	vetor	os	direitos	humanos	
necessariamente	terá	preocupação	social	e,	nesse	sentido,	não	
poderá	ser	indiferente	ao	tema	do	superendividamento,	matéria	
intimamente	ligada	aos	direitos	humanos.	

	

3.	ENSINO	JURÍDICO	E	FUNÇÃO	SOCIAL	

Se	a	educação	deve	ser	pautada	nos	direitos	humanos,	no	
ensino	jurídico	essa	característica	fica	ainda	mais	potencializada.	
Entretanto,	na	prática,	não	é	o	que	se	percebe	ao	se	analisar	o	
atual	ensino	jurídico	no	Brasil	que	enfrenta	um	momento	de	
crise.	 Segundo,	 João	 Maurício	 Adeodato,	 vivemos	 a	 era	 da	
massificação	do	ensino	jurídico	no	Brasil,	ensino	este	com	baixa	
qualidade	 e	 com	 uma	 visão	 mercantilista,	 fenômeno	



extremamente	 negativo.	 Sobre	 essa	 massificação,	 cita-se	 o	
próprio	autor8:		

Sobre	a	existência	do	fenômeno	não	há	qualquer	dúvida,	
com	dados	que	beiram	o	absurdo	e	que	seriam	cômicos	se	não	
fossem	trágicos:	há	hoje	(novembro	de	2011)	1.210	cursos	de	
direito	 no	 Brasil,	 e	 é	matematicamente	 impossível	 que	 essa	
massa	de	alunos	venha	algum	dia	a	trabalhar	em	profissões	
jurídicas.	 O	 debate	 importante	 é	 entender	 como	 isto	 está	
acontecendo,	a	quem	aproveita	e	o	que	fazer	para	proteger	a	
qualidade	da	prestação	de	serviços	jurídicos	no	país.	

A	problemática	do	ensino	jurídico	não	é	recente	como	alerta	
Fernanda	Arruda	Dutra9	ao	destacar	que	ainda	em	1907	foi	
publicada	a	obra	denominada	de	“A	reforma	do	Ensino	Jurídico	
do	Brasil”,	de	Aureliano	Leal,	que	desde	então	já	apresentava	
preocupação	e	uma	visão	crítica	com	os	métodos	educacionais	
da	época.	Ademais,	em	1958	a	OAB	já	realizava	conferência	para	
refletir	sobre	o	tema.	A	referida	autora	afirma	que	temos	um	
“modelo	de	ensino	jurídico	que	pouco	mudou	desde	a	fundação	
dos	primeiros	cursos	jurídicos	no	país.	Enquanto	a	sociedade,	
nesse	mesmo	período,	passou	por	transformações	radicais”.	

																																																													
8	ADEODATO,	João	Maurício.	A	OAB	e	a	massificação	do	ensino	jurídico.	In:	SILVEIRA;	
Vladimir	Oliveira	da;	SANCHES,	Samyra	Haydêe	Dal	Farra	Naspolini;	COUTO,	Mônica	
Bonetti	(Orgs.).	Educação	jurídica.	São	Paulo:	Saraiva,	2013.	p.	566.	O	autor	ainda	refere	
na	página	558:	“pensando	no	número	dos	cursos	de	direito	existentes	hoje	nos	países	
ditos	emergentes	(os	BRICs),	o	Brasil	tem	1.210,	a	Índia,	1.136,	a	China,	987,	e	a	Rússia,	
468.”		
9	DUTRA,	Fernanda	Arruda.	O	problema	do	ensino	jurídico	no	Brasil	–	breves	reflexões.	
In:	TRINDADE,	André	(Coord.).	Direito	educacional:	sob	uma	ótica	sistêmica.	Curitiba:	
Juruá,	2010.	p.	106.	

Então,	na	prática	temos	um	ensino	jurídico	que,	em	linhas	
gerais,	contraria	o	verdadeiro	sentido	da	educação:	emancipar	e	
transformar.	Assim,	a	grande	questão	que	se	coloca	é:	qual	a	
função	 do	 ensino	 jurídico	 contemporâneo?	 A	 doutrina	 traz	
diversas	respostas,	mas	todas	convergindo	para	uma	realidade:	
mudança	social.		

Sérgio	 Rodrigo	 Martínez10	 destaca	 a	 necessidade	 de	
implantação	de	responsabilidade	social	no	ensino	jurídico	“sob	
pena	 da	 perpetuação	 jurídica	 das	 desigualdades	 e	 exclusões	
sociais	observadas	no	cotidiano	nacional”.	Já	André	Copetti	e	José	
Luis	Bolzan	de	Morais11	ressaltam	que	o	ensino	jurídico	deve	
estar	compromissado	“com	a	liberdade,	com	a	justiça	social,	com	
a	 solidariedade,	 com	 a	 erradicação	 da	 pobreza	 e	 da	
marginalização	e	com	a	redução	das	desigualdades	sociais”.	

No	mesmo	sentido	Alexandra	Silva	Scoz12	traz	que	cabe	ao	
ensino	jurídico	combater	as	desigualdades	e	“(re)criar	fontes,	
pluralizar	vivências	ao	incremento	de	um	processo	de	evolução	
e	integração	de	conhecimento	e	culturas”.	André	Luiz	Lopes	dos	
Santos13	caracteriza	o	ensino	 jurídico	como	“instrumento	de	
fomento	e	sedimentação	da	uma	cultura	democrática”.		

																																																													
10	MARTÍNEZ,	Sérgio	Rodrigo.	Pedagogia	jurídica.	Curitiba:	Juruá,	2012.	p.	218.	
11	SANTOS,	André	Leonardo	Copetti;	MORAIS,	José	Luis	Bolzan	de.	O	ensino	jurídico	e	a	
formação	do	Bacharel	em	Direito:	diretrizes	político-pedagógicas	do	curso	de	Direito	da	
UNISINOS.	Porto	Alegre:	Livraria	do	Advogado,	2007.	p.	17.	
12	SCOZ,	Alexandra	Silva.	Ensino	jurídico	de	graduação	brasileiro:	ensaio	sobre	a	
produção	de	direito	na	pós-modernidade.	Rio	de	Janeiro:	Lumen	Juris,	2012.	p.	138.	
13	SANTOS,	André	Luiz	Lopes	dos.	Ensino	Jurídico:	uma	abordagem	político-
educacional.	Campinas;	Edicamp,	2002.	p.	218.	



Numa	visão	mais	abrangente,	Maria	Cecilia	Lorea	Leite14	
aponta	 o	 ensino	 jurídico	 como	uma	perspectiva	 que	 “possa	
superar	a	distância	dos	problemas	da	realidade	social,	dinâmica	
e	 complexa,	 proporcionar	 uma	 formação	 profissional	
qualificada,	que	contribua	para	uma	ordem	social	mais	justa	e	a	
ampliação	do	acesso	à	justiça”.	

Já	Maria	Garcia15	conclui	que	o	ensino	jurídico	tem	que	ter	
um	sentido	social	e	preparar	as	pessoas	para	o	exercício	da	
cidadania	plena	e	completa,	além	da	qualificar	para	o	trabalho.	
Ademais,	destaca	a	autora	que	o	ensino	jurídico	tem	que	investir	
na	democracia,	até	porque	a	educação	é	a	base	da	democracia.	

Deste	 modo,	 o	 ensino	 jurídico	 está	 ligado	 à	 ideia	 de	
mudança	social,	cidadania	e	democracia,	sendo	que	o	seu	vetor	
são	os	direitos	humanos,	exigindo-se,	para	tanto,	uma	formação	
humanística.	

A	formação	humanística	é	muito	mais	que	uma	missão,	já	
que	dever	legal.	Isso	porque	a	Constituição	Federal	traz	já	no	seu	
art.	205	que	a	educação	visa	o	pleno	desenvolvimento	da	pessoa,	
estabelecendo,	em	primeiro	lugar	o	exercício	da	cidadania	como	
foco	e,	 após,	 a	qualificação	para	o	 trabalho.	Prosseguindo	na	
análise	da	carta	magna,	o	art.	214,	no	seu	inciso	V,	estabelece	que	
a	educação	deve	promover	a	formação	humanista.	
																																																													
14	LEITE,	Maria	Cecilia	Lorea.	Imagens	da	justiça,	currículo	e	pedagogia	jurídica.	In:	
LEITE,	Maria	Cecilia	Lorea	(org.).	Imagens	da	justiça,	currículo	e	educação	jurídica.	Porto	
Alegre:	Sulina,	2014.	p.	361.	
15	GARCIA,	Maria.	O	direito	e	o	ensino	do	direito.	Educação	e	democracia:	“a	escola	da	
liberdade”	(Sampaio	Dória).	In:	SILVEIRA;	Vladimir	Oliveira	da;	SANCHES,	Samyra	
Haydêe	Dal	Farra	Naspolini;	COUTO,	Mônica	Bonetti	(Orgs.).	Educação	jurídica.	São	
Paulo:	Saraiva,	2013.	p.	361.	

Essa	primeira	leitura	do	texto	constitucional	é	essencial,	pois	
apresenta	a	vontade	do	legislador	e	o	compromisso	do	Estado	
com	os	direitos	humanos,	sendo	que	a	formação	humanística	
deve	ser	fomentada	através	da	educação.	Essa	linha	humanista	
está	 de	 acordo	 com	 o	 pensamento	 de	 Paulo	 Freire16,	 que	
sustenta	a	“impossibilidade	da	neutralidade	da	educação”.		

O	momento	social	que	o	Brasil	vivencia	exige	uma	nova	
atuação	tanto	dos	juristas	como	dos	cursos	jurídicos,	conforme	
afirma	Antônio	Alberto	Machado17:	

Em	resumo,	a	práxis	jurídica	exigida	pela	nova	legalidade	
vigente	no	Brasil	implica	uma	mudança	de	mentalidade	jurídica,	
mudança	que	pode	surgir	tanto	da	própria	atuação	prática	dos	
juristas,	 pelo	manejo	 de	 uma	nova	 legalidade	progressista	 e	
democrática,	 quando	 da	 substituição	 dos	 paradigmas	
tradicionais	do	ensino	jurídico,	o	normativismo/tecnicista	e	o	
método	lógico-formal,	os	quais,	a	bem	dizer,	são	paradigmas	
equivocados	e	inteiramente	superados	pela	realidade	social	e	
política	deum	país	caracterizado	por	profundas	injustiças	sociais	
e	carente	ainda	de	uma	democracia	real.	

Portanto,	o	 contexto	emergente	no	que	 tange	ao	ensino	
jurídico	é	o	de	transformação	social,	logo,	focado	no	contexto	
social	 a	 fim	 de	 interferir	 de	 fato	 no	meio	 que	 está	 inserido,	
investindo-se	fortemente	numa	formação	humanística	que	leve	
os	educadores	e	educandos	a	serem	agentes	reflexivos,	sendo	

																																																													
16	FREIRE,	Paulo.	Pedagogia	da	autonomia:	saberes	necessários	à	prática	educativa.	São	
Paulo:	Paz	e	Terra,	2011.	p.	110.	
17	MACHADO,	Antônio	Alberto.	Ensino	jurídico	e	mudança	social.	2.	ed.	São	Paulo:	Atlas,	
2009.	p	180.	



decisivos	na	sociedade	moderna	e	complexa,	ou	seja,	atuando	
como	verdadeiros	atores	sociais	na	busca	de	uma	sociedade	
mais	justa,	igual	e	harmônica.	

	

4.	SUPERENDIVIDAMENTO:	FENÔMENO	QUE	
PRECISA	DE	TRATAMENTO	

Se	a	educação	é	emancipadora	e	o	ensino	 jurídico	deve	
adotar	um	papel	de	transformação	social,	então,	assunto	que	
não	pode	ser	 ignorado	é	o	do	superendividamento,	um	dos	
grandes	problemas	do	Brasil,	mas	que	praticamente	não	recebe	
atenção	da	educação	e	sequer	de	forma	adequada	do	ensino	
jurídico,	o	que	acaba	contribuindo	para	o	agravamento	deste	
fenômeno	 que	 atinge	 considerável	 parcela	 da	 população	
brasileira.	

O	 superendividamento	 é	 uma	 realidade	 trágica	 da	
sociedade	 brasileira,	 pois	 considerável	 população	 possui	 alto	
grau	de	endividamento.18	Mais	cruel	do	que	isso	é	o	fato	de	que	
o	 Estado	 não	 possibilita	 aos	 superendividados	 qualquer	
possibilidade	de	tratamento	dessa	situação	de	crise	financeira	
global	do	consumidor,	o	qual	fica	abandonado	numa	condição	
de	desespero	e	tortura,	 já	que	dificilmente	consegue	superar	
essa	incômoda	realidade	por	si	só,	submetendo-se	a	situações	

																																																													
18	Segundo	dados	do	IPEA,	as	taxas	de	inadimplência	das	pessoas	físicas	bateram	
recorde	em	2014.	Disponível	em	
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/cc23_moedaecre
dito.pdf.	Acesso	em:	30	jun.	2015.	

que	afetam	a	sua	dignidade	humana	e	comprometem	o	seu	
mínimo	existencial.	

Há	nítida	ligação	entre	a	questão	do	superendividamento	e	
a	efetivação	dos	direitos	fundamentais,	pois	a	preocupação	com	
o	consumidor	superendividado	é	a	luta	pela	observância	do	seu	
mínimo	existencial,	o	qual	fica	em	risco	quando	o	consumidor	
está	em	estado	de	“insolvência”.	

O	 superendividamento	 pode	 ser	 definido	 como	 a	
impossibilidade	 global	 do	devedor	pessoa-física,	 consumidor,	
leigo	e	de	boa-fé,	de	pagar	todas	as	suas	dívidas	atuais	e	futuras	
de	 consumo	 (excluídas	 as	 dívidas	 com	o	 Fisco,	 oriundas	 de	
delitos	 e	 de	 alimentos)	 em	 um	 tempo	 razoável	 com	 sua	
capacidade	 atual	 de	 rendas	 e	 patrimônio.	 O	
superendividamento	 é	 um	estado	de	pessoa	 física	 leiga,	 um	
devedor	de	crédito	que	contraiu	de	boa-fé,	mas	que	se	encontra	
em	situação	de	impossibilidade	geral	de	pagar	todas	as	suas	
dívidas	de	consumo	com	a	renda	que	possui	por	um	tempo	
razoável.19	

Constitui	o	superendividamento	um	estado	de	crise	para	o	
próprio	devedor	e	também	para	seus	credores.	O	tratamento	
dessa	crise	deve	ser	enfrentado	de	diversas	formas.	A	primeira	
medida	necessária	é	articular	medidas	de	prevenção	para	que	o	
risco	do	superendividamento	não	se	transforme	em	realidade.	
Para	tanto,	é	fundamental	a	informação	clara	e	objetiva	para	o	
consumidor	sobre	o	crédito	e	seus	riscos.	De	igual	 forma,	os	
																																																													
19	Conforme	MARQUES,	Claudia	Lima.	Algumas	perguntas	e	respostas	sobre	
prevenção	e	tratamento	do	superendividamento	dos	consumidores	pessoas	físicas.	
Revista	de	Direito	do	Consumidor,	São	Paulo,	n.	75,	p.	09-42,	jul./set.	2010.	p.	20.	



consumidores	precisam	ter	todo	assessoramento	possível,	bem	
como	 deve	 ser	 realizada	 a	 discussão	 sobre	 o	 direito	 de	
arrependimento.	 Ademais,	 deve	 haver	 legislação	 sobre	 a	
matéria	para	que	tantos	os	devedores	como	credores	tenham	
opções	 em	 conjunto	 para	 buscarem	 a	 resolução	 desse	
fenômeno.20	

Conforme	aponta	Claudia	Lima	Marques	“um	futuro	mais	
tolerante	deve	começar	pela	proteção	dos	mais	fracos,	dois	mais	
vulneráveis,	 com	 diálogo	 e	 respeito	 às	 diferenças”.21	 Um	
consumidor	 superendividado,	 perante	 uma	 instituição	
financeira	é,	sem	dúvidas,	mais	do	que	vulnerável,	ou	seja,	é	
hipervulnerável.	 Isso	 porque,	 o	 superendividamento,	 nas	
palavras	de	Marcelo	Schenk	Duque,	 “atua	como	mecanismo	
prejudicial	capaz	de	afetar	decisões,	pelo	fato	de	que	o	simples	
lidar	com	a	perspectiva	da	pobreza	implica	considerável	perda	
de	recursos	cognitivos”.22	Trata-se	de	consumidor	enfraquecido,	
desprotegido	e	desesperado,	capaz	de	fazer	qualquer	negócio	
para	amenizar	sua	drástica	situação.	

O	consumidor	precisa	ter	educação	suficiente	para	não	se	
endividar.	Entretanto,	 também	devem	ser	adotadas	medidas	
para	 que	 não	 se	 explore	 ou	 se	 agrave	 a	 situação	 desse	
																																																													
20	Conforme	PEREZAGUA,	Juan	F.	Herrero.	Aspectos	procesales	Del	
sobreendeudamiento	de	los	consumidores.	Revista	de	Processo,	São	Paulo,	n.	33,	p.	251-
265,	jan.	2008.	p.	252.	
21	MARQUES,	Claudia	Lima.	A	proteção	dos	consumidores	em	um	mundo	
globalizado:	Studium	Generale	sobre	o	consumidor	como	homo	novus.	Revista	de	
Direito	do	Consumidor,	São	Paulo,	n.	85,	p.	25-62,	jan./fev.	2013.	p.	31.	
22	DUQE,	Marcelo	Schenk.	O	dever	fundamental	do	Estado	de	proteger	a	pessoa	da	
redução	da	função	cognitiva	provocada	pelo	superendividamento.	Revista	de	Direito	
do	Consumidor,	São	Paulo,	n.	94,	p.	157-179,	jan./fev.	2014.	p.	174.	

consumidor,	 que	 também	 pode	 ser	 levado	 ao	
superendividamento.	O	abuso	de	direito	configura-se	quando	a	
instituição	 de	 crédito	 deixa	 de	 atender	 o	 princípio	 do	
empréstimo	responsável	que	se	dá	pelo	descumprimento	do	
dever	de	aconselhamento,	ou,	nos	termos	do	CDC,	pela	falta	de	
informação	adequada.23	

O	Estado	não	pode	deixar	sem	tratamento	a	situação	do	
superendividamento.	 Nessa	 linha,	 é	 de	 fundamental	
importância	 a	 aprovação	do	Projeto	de	Lei	n.	 283/2012	do	
Senado	Federal24,	que	busca	“aperfeiçoar	a	disciplina	do	crédito	
ao	 consumidor	 e	 dispor	 sobre	 a	 prevenção	 do	
superendividamento”,	 fazendo	 parte	 do	 movimento	 de	
atualização	do	CDC.	O	PL	283/2012,	que	possui	um	grande	foco	
na	educação,	ainda	que	possa	sofrer	críticas	pontuais,	representa	
avanço	 necessário	 no	 Direito	 do	 Consumidor,	 pois	 cria	
importantes	 ferramentas	para	 a	prevenção	e	 tratamento	do	
superendividamento.	 A	 sua	 aprovação	 será	 um	 marco	 no	
direito	brasileiro	e	permitirá	que	milhões	de	pessoas	possam	
superar	sua	drástica	situação	de	“falência	financeira”,	impondo	
uma	 mudança	 comportamental	 tanto	 dos	 credores	 como	
devedores.	

Além	disso,	o	crédito	irresponsável	precisa	ser	combatido	
por	toda	a	sociedade,	sendo	que	a	aprovação	do	PL	283/2012	é	

																																																													
23	BERTONCELLO,	Káren	Rick	Danilevicz.	Crédito	consignado	ao	idoso	e	“diálogo	das	
fontes”:	consequência	da	coordenação	das	normas	do	Direito	brasileiro.	Revista	de	
Direito	do	Consumidor,	São	Paulo,	n.	88,	p.	83-99,	jul./ago.	2013.	p.	94.	
24	Disponível	em:	
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106773.		
Acesso	em:	30	jun.	2015.	



um	importante	passo	para	isso,	considerando	que	este	projeto	
de	 lei	 reforça	 o	 direito	 de	 informação,	 de	 transparência,	 de	
lealdade	e	da	cooperação	nas	relações	que	envolvam	o	crédito,	
além	 de	 busca	 evitar	 a	 exclusão	 social	 do	 consumidor	 e	 o	
comprometimento	 do	 seu	mínimo	 existencial.	 O	 projeto	 vai	
mais	além	e	também	reforça	o	vínculo	de	solidariedade	entre	
fornecedor	de	créditos	e	seus	intermediários,	da	mesma	forma	
como	estabelece	uma	coligação	entre	o	contrato	principal	do	
fornecimento	de	produtos	e	serviços	e	o	contrato,	dependente,	
de	crédito	ao	consumidor.	Estas	medidas	exigirão	do	fornecedor	
de	 crédito	 uma	 conduta	mais	 cautelosa	 e	 respeitosa	 com	o	
consumidor,	o	que	será	bom	para	todo	o	mercado.		

Independentemente	 da	 aprovação	 do	 PL	 283/2012,	
educar	 para	 prevenir	 situações	 de	 superendividamento	 é	
essencial,	 ao	mesmo	 tempo	em	que	discutir	 ferramentas	de	
solução	da	situação	do	superendividamento	é	missão	da	qual	o	
ensino	jurídico	não	pode	se	descuidar,	sob	pena	de	ignorar	uma	
gritante	realidade	social	que	precisa	de	interferência	dos	juristas	
e	da	sociedade	como	um	todo.	

	

5.	CONCLUSÃO	

A	educação	e	o	ensino	jurídico	devem	adotar	uma	postura	
de	 emancipação	 e	 de	 transformação	 social.	 Nesse	 sentido,	
precisam	ter	uma	roupagem	que	possua	como	vetor	central	os	
direitos	humanos.	Essa	visão	humanista	acaba	por	romper	com	
os	 tradicionais	 paradigmas,	 levando	 os	 modernos	 agentes	
sociais	a	se	preocuparem	com	o	meio	em	que	vivem	e,	mais	do	

que	 isso,	 interferirem	 positivamente	 no	 mesmo	 a	 fim	 de	
combater	as	desigualdades	sociais.	

Nesse	sentido,	o	superendividamento	é	uma	triste	realidade	
que	 assola	 milhões	 de	 famílias	 brasileiras,	 mas	 que	
injustificadamente	 não	 recebe	 atenção	 da	 educação,	 ensino	
jurídico	e,	muito	menos,	do	Estado,	que	além	de	não	ofertar	
medidas	de	solução	para	esse	problema,	acaba,	muitas	vezes,	
por	 incentivá-lo	 através	 de	 programas	 de	 estímulo	
irresponsáveis	ao	endividamento.	

Buscar	alternativas	para	esse	problema	deve	ser	missão	
tanto	de	educadores	como	de	juristas,	pois	um	fenômeno	de	
proporções	 gigantescas	 não	 pode	 ser	 ignorado.	 Portanto,	
através	da	educação	deve-se	prevenir	o	superendividamento,	
sendo	que	o	ensino	jurídico	também	deve	focar	nessa	questão,	
seja	alertando	sobre	o	problema,	seja	pesquisando	medidas	de	
solução	e	tratamento	do	superendividamento.	Aliado	a	isso,	a	
desejada	aprovação	do	PL	283/2012	que	trata	da	matéria	será	
importante	passo	na	evolução	do	tema,	pois	trará	ferramentas	
tanto	 de	 prevenção,	 que	 passam	 pela	 educação,	 como	 de	
solução	 do	 superendividamento,	 o	 que	 contribuirá	 para	 a	
consolidação	de	uma	sociedade	mais	justa,	harmônica	e,	assim,	
menos	desigual.	
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O	presente	trabalho	tem	como	objeto	analisar	a	atuação	da	

Agência	 Reguladora	 de	 Serviços	 Públicos	 Concedidos	 de	
Transporte	 Aquaviários,	 Ferroviários	 e	 Metroviários	 e	 de	
Rodovias	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 –	 AGENTANSP,	 como	 órgão	
efetivador	de	acesso	à	justiça	do	consumidor	fluminense.	

																																																													
25	Doutor	em	História	Social	pela	Universidade	Federal	Fluminense,	mestre	em	Direito	
pela	Universidade	Gama	Filho,	professor	permanente	do	Programa	de	Pós-Graduação	
em	Ciências	Jurídicas	e	Sociais,	Coordenador	do	Doutorado	em	Justiça	Administrativa,	
Coordenador	da	Especialização	em	Direito	Processual	da	Universidade	Federal	
Fluminense,	onde	é	professor	Titular	Livre	e	Diretor	da	Faculdade	de	Direito,	Líder	do	
Grupo	de	Pesquisa	Empresa,	Direito	e	Sociedade	Contemporânea	na	Universidade	
Federal	Fluminense.	
26	Mestre	pelo	Programa	de	Pós	Graduação	em	Direito	da	Universidade	Estácio	de	Sá	–	
UNESA/RJ,	na	linha	de	pesquisa:	Direitos	Fundamentais	e	Novos	Direitos	-	Professor	de	
Sociologia	Jurídica	e	Judiciária,	integrante	do	grupo	de	pesquisa		Empresa,	Direito	e	
Sociedade	Contemporânea	na	Universidade	Federal	Fluminense.	
27	Doutorando	em	Direito	pela	UERJ	(bolsista	CAPES),	na	linha	de	pesquisa	empresa	e	
atividades	econômicas.	Mestre	em	Direito	Público	e	Evolução	Social	pela	UNESA	
(bolsista	CAPES	e	UNESA).	Pós-graduado	em	Direito	Empresarial	pela	Fundação	
Getúlio	Vargas,	em	sua	Escola	de	Direito	Rio	(tripla	certificação	do	Sistema	de	Gestão	de	
Qualidade	ISO	9001),	onde	também	se	especializou	em	Direito	Tributário	e	Direito	
Societário	e	Mercado	de	Capitais.		

Para	 se	 atingir	 este	 objetivo,	 em	 primeiro	 lugar,	 faz-se	
necessário	entender	como	se	deu	a	passagem	do	Estado	Social	
Intervencionista	para	o	Estado	que	introduziu	as	propostas	do	
regime	Neoliberal.	Assim,	será	de	suma	importância	abordar	
aspectos	 históricos	 oriundos	 do	 chamado	 Consenso	 de	
Washington,	 principalmente	 da	 implementação	 de	 políticas	
voltadas	 para	 transferência	 para	 o	 particular	 de	 domínios	
públicos,	 também	chamada	de	privatizações.	É	neste	cenário	
que	 irão	 surgir	 as	 agências	 reguladoras,	 instrumentos	
fiscalizadores	do	Estado	dos	serviços	que	agora	são	prestados	
por	particulares.	Para	que	a	qualidade	destes	serviços	atendam	
as	exigências	dos	consumidores,	estas	autarquias	possuem	o	
poder	de	supervisão,	fiscalização	e	normatização	das	empresas	
às	quais	foram	delegados	os	serviços	públicos.	

Feita	 a	 abordagem	 do	 aparecimento	 das	 agências	
reguladoras,	 o	 passo	 seguinte	 é	 correlacionar	 o	 surgimento	
destas	 autarquias	 com	 a	 ideia	 do	 acesso	 à	 justiça	 efetivo,	
sobretudo	na	perspectiva	das	“ondas”	renovatória	de	Mauro	
Cappelletti	e	Brayant	Garth.		Para	Ana	Lúcia	Sabadell,	trata-se	de	
uma	tentativa	de	ampliação	do	acesso	efetivo	à	justiça,	com	a	
criação	de	procedimentos	alternativos	para	solução	de	conflitos,	
cujo	 objetivo	 é	 resolver	 conflitos	de	 forma	 simples,	 rápida	 e	
econômica.	Nesta	lógica,	as	agências	reguladoras,	encarregadas	
de	inspecionar	serviços	públicos,	também	atuariam	na	solução	
dos	 conflitos	 dos	 consumidores.	 A	 título	 de	 exemplo,	 a	
AGENTANSP	 possui	 um	 setor	 de	 ouvidoria	 que	 acolhe	
reclamações,	 denúncias	 e	 apura	 incidentes,	 possibilitando	 a	
aplicação	de	multas	às	concessionárias	de	serviço	público.	



Na	terceira	e	última	parte	deste	trabalho,	o	objeto	de	estudo	
centraliza-se	na	atuação	como	órgão	controlador	e	fiscalizador	
da	AGENTANSP,	no	que	concerne	à	concessão	de	serviços	de	
transporte	aquaviários	de	passageiros,	entre	os	anos	de	2012	e	
2013,	 ligados	 à	 empresa	 Barcas	 S.A,	 a	 partir	 da	 análise	 do	
Relatório	 de	 Auditoria	 Especial,	 solicitado	 pelo	 Tribunal	 de	
Contas	do	Estado	do	Rio	de	 Janeiro	no	processo	TCE-RJ	nº	
108.045-8/13.	Neste	relatório,	identificou-se	uma	baixa	eficácia	
na	 atuação	 da	 respectiva	 agência	 reguladora	 nos	 seguintes	
seguimentos:	a)	acompanhamento	das	receitas	operacionais;	b)	
acompanhamento	das	receitas	acessórias;	c)	acompanhamento	
de	implementação	de	novas	tecnologias	na	prestação	de	serviço	
por	parte	da	concessionária;	d)	na	falta	de	parâmetros	objetivos,	
índices	e/ou	indicadores	que	permitam	avaliar	a	qualidade	dos	
serviços;	 e)	 na	 falta	 de	 normatização	 dos	 procedimentos	
relativos	 ao	 processo	 de	 revisão	 quinquenal;	 f)	 no	
descumprimento	de	normativos	relacionados	à	transparência	
pelas	câmaras	técnicas	da	AGENTRANSP.	O	relatório	conclui	
que	as	ações	de	controle	e	 fiscalização	da	autarquia	não	são	
adequadas,	sugerindo	diversas	proposições	para	a	resolução	do	
problema.	

Face	 ao	 exposto,	 conclui-se	 que	 as	 agências	 reguladoras	
surgem	 como	 instrumentos	 para	 a	 efetivação	 deste	 direito	
fundamental	de	acesso	à	justiça,	quando	atuam		na	defesa	do	
direito	 dos	 consumidores.	 Contudo,	 percebeu-se	 no	 caso	 da	
atuação	AGENTRANSP	que	há	uma	baixa	efetividade	no	tocante	
a	proteção	dos	direitos	dos	usuários	de	transporte	aquaviários	
do	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	Para	uma	maior	efetividade	das	
demandas	 dos	 usuários,	 poder-se-ia	 criar	 um	 programa	 de	

orientação	e	defesa	do	consumidor,	que	seria	responsável	pelo	
atendimento	ao	cidadão	e	pelas	ações	de	educação	direcionadas	
ao	direito	do	consumidor.		
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1.	INTRODUÇÃO	

Dentre	os	 temas	apresentados	no	edital	do	encontro	de	
pesquisadores,	o	que	mais	se	aproxima	do	presente	trabalho	é	o	
de	 campos	 inovadores	 de	 pesquisa	 sobre	 o	 direito	 do	
consumidor,	pois	o	que	se	pretende	é	despertar	o	senso	crítico	
nos	 consumidores	 em	 intensidade	 suficiente	 para	 iniciar	
processos	de	esclarecimento	baseados	no	entendimento	das	
questões	 que	 comprometem	 o	 cumprimento	 das	 normas	
consumeiristas.	

A	nomeação	dos	conselheiros	da	Agetransp	é	 feita	após	
indicação	 do	 Governador	 do	 Estado,	 e	 após	 aprovação	 pela	
Assembléia	Legislativa.	Como	a	indicação	é	política,	pela	atual	lei	

																																																													
28	O	trabalho	se	insere	no	âmbito	de	pesquisa	dos	seguintes	grupos	de	pesquisa:	
Empresa,	Direito	e	Sociedade	e	Democracia,	Cidadania	e	Estado	de	Direito,	ambos	da	
Universidade	Federal	Fluminense.	
29	Professor	Titular	Livre	e	Diretor	da	Universidade	Federal	Fluminense,	Niterói,	Rio	de	
Janeiro,	<ealvisi@ig.com.br>.	
30	Doutorando	do	Programa	de	Pós-Graduação	em	Ciências	Jurídicas	e	Sociais	da	
Universidade	Federal	Fluminense,	Niterói,	Rio	de	Janeiro,	<andrecastro@id.uff.br>.	

que	rege	a	agência	reguladora31,	não	há	a	possibilidade	de	exigir	
que	 um	 dos	 cinco	 conselheiros	 seja	 representante	 dos	
consumidores	 de	 transporte	 público	 no	 Estado	 do	 Rio	 de	
Janeiro.	

Contar	 com	 um	 representante	 dos	 consumidores	 no	
conselho	da	Agetrans	poderia	trazer	maior	equilíbrio	às	relações	
horizontais,	 visto	 que	 a	 função	 principal	 das	 agências	
reguladoras	é	fiscalizar	o	mercado.	A	criação	de	nova	norma	
inserindo	a	obrigatoriedade	de	indicação	de	representante	dos	
consumidores	no	conselho	aumentaria	os	níveis	de	alcance	aos	
objetivos	de	nossa	Constituição,	como	os	de	bem	estar	trazido	
pela	 disciplina	da	 ordem	econômica,	 considerando	 a	 pessoa	
humana	 e	 sua	 cidadania,	 repressão	 ao	 abuso	 do	 poder	
econômico	 e	 proteção	 do	 consumidor,	 princípio	 da	 ordem	
econômica	(art.	170,	V)	e	direito	fundamental	(art.	5º,	XXXII).	

	

2.	 CONSUMIDORES	 E	 CONSTRUÇÃO	 DE	 SENSO	
CRÍTICO	

Pensar	numa	perspectiva	contrafactual	é	indispensável	ao	
se	falar	sobre	o	esclarecimento	dos	consumidores	sobre	seus	
direitos	na	sociedade	atual.	Não	se	trata	apenas	de	educar	o	
consumidor32	 sobre	 seus	 direitos,	 mas	 de	 esclarecer	 o	
consumidor	 para	 que	 ele	 tenha	 elementos	 para	 construir	

																																																													
31	Lei	Estadual	nº	4.555	de	06	de	junho	de	2005.	
32	Utiliza-se	o	termo	esclarecer	ao	invés	de	educar,	visto	que	o	termo	educar	pode	
significar	“induzir	o	outro	para	uma	direção	preestabelecida”,	visto	que	esclarecer	tem	
significado	mais	amplo,	de	despertar,	de	tornar	claro.	



conhecimento	através	de	informações	sobre	realidades	políticas,	
econômicas,	sociais.	

Instrumentos	possibilitadores	de	autonomia,	como	forma	
de	esclarecimento	dos	consumidores,	são	indispensáveis	para	
se	alçar	melhores	níveis	de	equilíbrio	nas	relações	entre	oferta	e	
consumo	de	bens	e	serviços.	

Para	 Kant	 (2007),	 esclarecimento	 significa	 a	 saída	 da	
menoridade.	 Menoridade	 entendida	 como	 se	 deixar	 tutelar	
pelos	mais	esclarecidos,	pelos	que	se	colocam	na	posição	de	
esclarecedores.	 Neste	 sentido,	 o	 interesse	 técnico	 pelo	
conhecimento	 como	 no	 caso	 das	 agências	 reguladoras,	
funcionam	como	uma	esfera	de	dominação	da	fiscalização	das	
empresas	prestadoras	de	 serviço	de	 transporte,	pois	podem	
dispor	 do	 poder	 normativo	 e	 executivo	 para	 fiscalizar	 as	
atividades	econômicas	a	elas	submetidas.	

O	interesse	prático	também	pode	ser	colocado	à	disposição	
dos	 legitimados	 a	 interpretar	 as	 normas	 que	 limitam	 as	
atividades	econômicas	colocadas	sob	o	controle	das	agências	
reguladoras,	 também	 significando	 muitas	 das	 vezes	 uma	
interpretação	direcionada	para	finalidades	individuais.	

O	 interesse	 no	 esclarecimento	 supera	 tanto	 o	 interesse	
técnico	quanto	o	interesse	prático	do	conhecimento.	É	esse	o	
interesse	que	pode	significar	a	construção	de	um	senso	crítico,	
possibilitador	de	aumentar	os	níveis	de	equilíbrio	nas	relações	
entre	 consumidores	 e	 prestadores	 de	 serviço	 de	 transporte	
regulados	pela	Agetransp.	

A	 utilização	 do	 esclarecimento	 como	 instrumento	 para	
situar	 os	 consumidores	no	 contexto	de	 conhecedor	de	 seus	
direitos,	 unido	 à	 existência	 de	 uma	 cadeira	 no	 conselho	 da	
Agetransp	 poderia	 traduzir	 uma	 melhoria	 significativa	 na	
qualidade	dos	transportes	públicos	no	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	

	

3.	INDICAÇÃO	DE	CONSELHEIROS	NA	AGETRANSP	

A	indicação	de	conselheiros	na	Agetransp	está	prevista	no	
artigo	7º	da	Lei	Estadual	nº.	4.555	de	06	de	junho	de	2005.	O	
conselho	é	formado	por	05	(cinco)	conselheiros	indicados	pelo	
Governador	 do	 Estado,	 só	 podendo	 ser	 nomeados	 após	
chancela	pela	Assembléia	Legislativa	em	audiência	pública.	

Dentre	as	condições	às	quais	está	condicionada	a	escolha	
dos	conselheiros,	está	a	prevista	no	inciso	III,	§	1º	do	artigo	7º,	
assim	redigida:	“Ter	notável	saber	jurídico	ou	econômico	ou	de	
administração	ou	técnico	em	área	específica	sujeita	ao	exercício	
do	 Poder	 Regulatório	 da	 AGETRANSP,	 evidenciado	 por	
experiência	 profissional	 compatível	 por	 prazo	 superior	 a	 10	
(dez)	anos”.	

Todavia,	 as	 indicações	dos	 conselheiros	 vêm	sendo	 feita	
apenas	por	critérios	políticos,	sendo	os	conselheiros,	geralmente,	
ligados	a	algum	deputado	estadual,	ou	a	uma	das	empresas	
fiscalizadas	pela	agência33.	A	maioria	das	indicações	utiliza	as	

																																																													
33	Vide	matéria	na	mídia	“O	Globo	Rio”,	publicada	em	19/12/2013.	Acesso	em:	
13/07/2015.	Disponível	em:	<http://oglobo.globo.com/rio/indicadas-que-nao-
conhecem-setor-ex-diretor-do-metro-irao-para-agencia-de-transportes-do-rio-
11110018>,	onde	a	conselheira	indicada,	Lucineide	Cabral	March	é	ex-chefe	de	



inconsistências	do	texto	legal	para	que	sejam	feitas	indicações	
eminentemente	com	objetivo	de	manter	nas	mãos	do	governo	o	
controle	da	agência	que	fiscaliza	os	concessionários	de	serviços	
de	transporte	público.	

Uma	possível	modificação	nesta	 lei	deveria	 considerar	 a	
possibilidade	do	estabelecimento	de	 critérios	mais	 concretos	
para	a	escolha	dos	conselheiros	da	Agetransp,	o	que	faria	com	
que	a	fiscalização	feita	pela	agência	tivesse	maior	efetividade.	

Deve-se	 lembrar	 que	 a	 indicação	 de	 técnicos	 como	
conselheiros	 é	 bem	 vista	 pelos	 empresários,	 visto	 que	 a	
fiscalização	será	mais	coerente.	Conselheiros	técnicos	tem	maior	
conhecimento	 tanto	 sobre	 os	 problemas	 enfrentados	 pelas	
concessionárias,	bem	como	também	conhecem	os	benefícios	
advindos	 das	 concessões,	 o	 que	 realmente	 possibilita	 uma	
fiscalização	mais	bem	estruturada.	

A	 indicação	 de	 conselheiros	 políticos	 é	 mal	 vista	 pelo	
mercado,	visto	que	há	uma	maior	insegurança	materializada	
pela	 ausência	 de	 conhecimento	 dos	 problemas	 enfrentados	
pelas	 empresas	 e	 pelo	 mercado.	 Conselheiros	 políticos	 têm	
inclinações	ligadas	a	interesses	muitas	vezes	eleitoreiros,	o	que	
prejudica	a	boa	fiscalização	das	empresas	de	transporte	público	
pela	Agetransp.	

Não	 se	 pode	 esquecer,	 todavia,	 conforme	 descreve	
Bernardo	 Mueller,	 que	 investimentos	 só	 se	 efetivam	 se	
investidores	 são	 convencidos	 da	 existência	 de	 salvaguardas	

																																																																																										
gabinete	do	à	época	presidente	da	Alerj,	Dep.	Paulo	Melo	e	o	conselheiro	indicado,	César	
Mastrângelo	é	ex-diretor	de	relações	institucionais	do	Metrô	Rio.	

adequadas	 contra	 mudanças	 injustificáveis	 das	 regras	 que	
controlam	 as	 agências	 reguladoras.	 Estas	 salvaguardas,	 de	
acordo	com	o	autor,	são:	

	

(i)	judiciário	independente	que	decide	contra	o	executivo,	(ii)	
custo	 de	 credibilidade	 para	 o	 governo	 que	 penalizaria	
interferências	 indevidas,	 mesmo	 porque	 ainda	 haveriam	
muitos	 leilões	 de	 privatização	 (PND),	 /	 (iii)	 relação	
Executivo/Legislativo	com	coalizão	de	partidos	no	Congresso	
e	 (iv)	 governança	 criada	 pelo	 desenho	 institucional	 das	
agências.	

	

Mesmo	 sendo	 importantes	 salvaguardas,	 no	 âmbito	 da	
Agetransp	não	são	suficientes	para	resistir	as	indicações	políticas	
e	ao	controle	da	agência	reguladora	pelo	governo.	

Neste	sentido,	necessária	se	faz	a	existência	de	normas	que	
signifiquem	 a	 congregação	 de	 indicações	 técnicas	 e	 de	 um	
representante	 dos	 consumidores	 no	 conselho	 da	 Agetransp	
seria	um	possibilitador	de	melhoria	na	prestação	de	serviços	de	
transporte	no	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	

	

4.	OBRIGATORIEDADE	DE	REPRESENTANTE	DOS	
CONSUMIDORES	NO	CONSELHO	DA	AGETRANSP	

Propor	 a	 inserção	 de	 representante	 dos	 consumidores	
como	conselheiro	da	Agetransp	significa	trazer	o	consumidor	
para	uma	seara	onde	somente	indicações	políticas	ingressam	



onde	 deveriam	 ingressar	 indicações	 técnicas.	 Geralmente	 os	
conselheiros	da	Agetransp	não	possuem	conhecimento	técnico	
sobre	 a	 gestão	 do	 transporte,	 o	 que	 prejudica	 uma	 efetiva	
fiscalização	das	empresas	que	exploram	o	transporte	coletivo	no	
Estado	do	Rio	de	Janeiro.		

Para	Bernardo	Mueller,	desde	o	início	do	governo	Lula	se	
implantaram	 ações	 oportunistas	 que	 foram	 percebidas	 pelo	
mercado	 como	 “assalto	 à	 autonomia	 regulatória”,	 gerando	
custos	de	credibilidade	para	o	Governo.		

Os	 setores	 regulados,	 por	 serem	 áreas	 de	 serviços	
politicamente	 sensíveis,	 são	 vulneráveis	 a	 oportunismo	
governamental,	de	modo	que	investimentos	só	se	efetivam	se	
investidores	 são	 convencidos	 da	 existência	 de	 salvaguardas	
adequadas	 contra	 mudanças	 injustificáveis	 das	 regras	 das	
agências	reguladoras.	

Assim,	o	governo	participa	direta	e	ativamente	do	processo	
de	formação	de	políticas	que	formalmente	pertence	às	agências	
reguladoras,	o	que	gera	grande	preocupação	sobre	a	autonomia	
das	agências.	

É	esse	o	 contexto	atual	na	Agetransp,	onde	ao	 invés	de	
indicações	 políticas,	 a	 agência	 regulatória	 teria	 um	
funcionamento	 muito	 melhor	 se	 as	 indicações	 fossem	 de	
técnicos	e	de	representantes	dos	consumidores,	gerando	um	
equilíbrio	 na	 fiscalização	 das	 empresas.	 Além	 do	 custo	 de	
credibilidade	perante	os	consumidores,	há	o	custo	consistente	
nas	perdas	de	eficiência	da	regulação	por	escolher	conselheiros	
úteis	politicamente	e	pouco	técnicos.	

5.	CONSIDERAÇÕES	FINAIS	

Espera-se	que	o	presente	trabalho	contribua	para	esclarecer	
os	 consumidores	 da	 necessidade	 de	 se	 mobilizar	 frente	 à	
Assembléia	Legislativa	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	para	exigir	
uma	 revisão	 da	 lei	 que	 rege	 a	 Agetransp,	 inserindo	 a	
obrigatoriedade	de	uma	vaga	de	conselheiro	ser	destinada	a	
representante	dos	consumidores,	bem	como	para	que	a	nova	lei	
preveja	parâmetros	específicos	para	que	a	eleição	dos	demais	
conselheiros	seja	feita	entre	pessoas	com	conhecimento	técnico	
em	gestão	de	transportes.	
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1.	INTRODUÇÃO	

O	Legislador	brasileiro	tem	já	um	tempo	intentando	casar	o	
sistema	de	resolução	extrajudicial	dos	conflitos	com	o	espaço	de	
defesa	 dos	 direitos	 dos	 consumidores	 do	 Brasil.	 Um	
considerável	 sector,	 composto	 maioritariamente	 por	
associações	de	consumidores,	entende	que	o	desenvolvimento	
dos	 processos	 de	 conciliação	 e	 a	 arbitragem	vão	 colocar	 ao	
consumidor	numa	situação	ainda	mais	débil	fronte	ás	grandes	
empresas.	 Porém,	 a	 experiência	 da	 União	 Europeia,	 um	
mercado	de	mais	de	quinhentos	milhões	de	pessoas	e	a	situação	
da	 Espanha	 neste	 âmbito	 parecer	 contradizer	 essa	 postura.	
Certo	é	que	inúmeras	circunstancias	diferenciam	uma	e	outras	
entidades	territoriais	e	mercantis,	mas	também	é	certo	que	a	
evolução	dos	sistemas	normativos	na	proteção	do	consumidor	
parecem	 tender	 cara	 este	 tipo	 de	 soluções	 que	 agilizam	
enormemente	a	 solução	dos	 conflitos	em	um	mercado	cujo	
dinamismo	 acaba	 por	 não	 permitir	 mecanismos	
excessivamente	 longos.	 Convirá	 então	 buscar	 no	 método	
comparado	aqueles	aspetos	que	serviriam	a	mitigar	o	principal	
inconveniente	oposto	a	resolução	extrajudicial	das	controvérsias	
jurídicas	do	consumo.		

Partimos	nesta	breve	reflexão	dum	conceito	de	processo	
extrajudicial	 entendido	 como	qualquer	método	 que	 permita	
resolver	 um	 conflito	 graças	 à	 intervenção	 de	 terceiros	 que	
propõem	 ou	 impõem	 uma	 solução.	 Os	 instrumentos	
extrajudiciais	podem	ser	instituídos	pelas	autoridades	públicas,	
por	profissionais	do	sector	jurídico,	por	grupos	de	profissionais	
ou	de	organizações	da	sociedade	civil	(tribunal	de	arbitragem,	
centros	de	arbitragem	privados,	mediadores,	etc.).	

	

2.	A	RESOLUÇÃO	EXTRAJUDICIAL	DE	CONFLITOS	DE	
CONSUMO	 COMO	 MEDIDA	 DE	 PROTEÇÃO	 DOS	
INTERESSES	JURÍDICOS	DO	CONSUMIDOR	

2.1.	 O	 empenho	 da	 União	 Europeia:	 promoção	 de	
mecanismos	extrajudiciais	

A	 União	 Europeia	 (EU	 em	 adiante),	 que	 atualmente	 se	
compõe	 de	 28	 estados,	 acolhe	 a	 algo	 mais	 de	 quinhentos	
milhões	de	consumidores	potenciais.	Estados	membros	foram	
adotando	 progressivamente	 medidas	 dirigidas	 a	 defender	
interesses	 específicos	 desses	 consumidores,	 cujo	 papel	
econômico	e	politico	na	sociedade	europeia	resulta	primordial.	
Desde	mediados	os	anos	setenta,	com	base	ao	art.	4	do	TFUE34	
que	estabelecia	a	‘defesa	dos	consumidores’	como	competência	

																																																													
34	Tratado	sobre	o	Funcionamento	da	União	Europeia	(versão	consolidada),	publicada	
no	Jornal	Oficial	nº	C	115	de	09/05/2008.	O	Tratado	de	Lisboa	(assinado	2007	com	
vigor	em	2009)	compendia	em	dois	tratados	todos	os	vigentes	ata	a	aprovação	dele	
mesmo:	o	próprio	TFUE	e	o	Tratado	da	União	Europeia	(TUE).	



compartilhada	 entre	 a	 União	 e	 os	 Estados-membros,	 a	 EU	
começou	a	harmonizar	as	medidas	e	estratégias	nacionais	em	
defesa	dos	consumidores,	com	o	alvo	de	garantir	aos	europeus	
um	mesmo	nível	de	proteção	elevado	em	todo	o	mercado	único.	

Todas	essas	ações	acharam	sua	pedra	angular	no	art.	169	
do	TFUE35	o	qual	enuncia	o	compromisso	da	EU	na	proteção	da	
saúde,	 da	 segurança	 e	 dos	 interesses	 económicos	 dos	
consumidores	 a	 fim	 de	 promover	 os	 interesses	 destes	 e	
assegurar	 um	 elevado	nível	 de	 defesa.	Desse	 jeito,	 a	 politica	
europeia	dos	consumidores	persegue	esses	mesmos	objetivos	
de	proteção	e	o	direito	dos	 consumidores	á	 informação	e	á	
educação,	assim	como	o	fomento	de	sua	auto-organização.		

Na	atualidade	o	programa	de	ação	da	EU	em	matéria	de	
política	de	consumo	assenta-se	em	duas	medidas:	a	Agenda	do	
Consumidor	Europeu	-a	nova	estratégia	de	política	de	consumo	

																																																													
35	O	artigo	169	do	TFUE	(ex-art.	153	do	TCE)	“1.	A	fim	de	promover	os	interesses	dos	
consumidores	e	assegurar	um	elevado	nível	de	defesa	destes,	a	União	contribuirá	para	
a	proteção	da	saúde,	da	segurança	e	dos	interesses	económicos	dos	consumidores,	
bem	como	para	a	promoção	do	seu	direito	à	informação,	à	educação	e	à	organização	
para	a	defesa	dos	seus	interesses.	2.	A	União	contribuirá	para	a	realização	dos	objetivos	a	
que	se	refere	o	n.º	1	através	de:	a)	Medidas	adoptadas	em	aplicação	do	artigo	114.º	no	
âmbito	da	realização	do	mercado	interno;	b)	Medidas	de	apoio,	complemento	e	
acompanhamento	da	política	seguida	pelos	Estados-Membros.	3.	O	Parlamento	
Europeu	e	o	Conselho,	deliberando	de	acordo	com	o	processo	legislativo	ordinário	e	
após	consulta	ao	Comité	Económico	e	Social,	adoptarão	as	medidas	previstas	na	alínea	
b)	do	n.º	2.	4.	As	medidas	adoptadas	nos	termos	do	n.º	3	não	obstam	a	que	os	Estados-
Membros	mantenham	ou	introduzam	medidas	de	proteção	mais	estritas.	Essas	
medidas	devem	ser	compatíveis	com	os	Tratados	e	serão	notificadas	à	Comissão.	

da	EU	em	consonância	com	sua	estratégia	de	crescimento,	a	
Europa	2020-,	 e	 o	 Programa	 de	 Consumidores	 2014-2020,	
marco	financeiro	que	complementa	a	estratégia.	

Em	relação	com	isto	a	Comissão	Europeia	considera	que	
um	 dos	 principais	 objetivos	 consistirá	 na	 melhora	 e	
simplificação	do	entorno	normativo	na	 área	da	proteção	do	
consumidor,	 que,	 atualmente,	 compreende	 numerosas	
diretivas,	jurisprudência	e	normas	dos	Estados-membros.	Em	
2007,	 a	 Comissão	 publicou	 o	Livro	 Verde	 sobre	 a	 defesa	 do	
consumidor	na	União	Europeia36,	com	o	objetivo	de	analisar	as	
eventuais	 futuras	 orientações	 de	 defesa	 do	 consumidor	 na	
União	 Europeia,	 suscitando	 um	 debate	 com	 as	 partes	
interessadas.		

Dentro	 da	 proteção	 dos	 interesses	 jurídicos	 dos	
consumidores	a	EU	regula	a	resolução	de	litígios	e	a	resolução	
extrajudicial	 dos	 conflitos	de	 consumo.	Através	da	Comissão	
Europeia,	instituição	encargada	da	iniciativa	legislativa	da	União,	

																																																													
36	Os	Livros	Verdes	são	documentos	publicados	pela	Comissão	Europeia	para	
promover	uma	reflexão	a	nível	europeu	sobre	um	assunto	específico.	Para	tal,	
convidam	as	partes	interessadas	(organismos	e	particulares)	a	participar	num	
processo	de	consulta	e	debate,	com	base	nas	propostas	que	apresentam.	Livros	Verdes	
podem	dar	origem	a	propostas	legislativas,	que	são,	então,	apresentadas	em	Livros	
Brancos.	O	Livro	verde	sobre	a	defesa	do	consumidor	examina	ainda	os	diferentes	
obstáculos	à	realização	do	mercado	interno	neste	domínio,	a	questão	da	defesa	do	
consumidor	e	as	soluções	a	adoptar	para	uma	harmonização	da	regulamentação	
comunitária.	Por	outro	lado,	o	Livro	verde	considera	as	diferentes	opções	para	
melhorar	a	cooperação	entre	as	autoridades	públicas	responsáveis	pela	aplicação	
prática	da	defesa	do	consumidor.	



a	EU	incentiva	a	resolução	por	conciliação	dessas	controvérsias	
por	conciliação.	Para	reforçar	a	confiança	dos	consumidores	e	
das	 empresas	 nos	 processos	 de	 conflitos	 extrajudiciais,	 a	
Comissão	estabelece	princípios	que	visam	reforçar	a	qualidade	
destes	processos.	

Dentro	deles	destacam	pela	sua	especialidade	os	chamados	
procedimentos	de	 resolução	alternativa	de	 litígios	 (RAL)	 e	 a	
resolução	de	 litígios	em	 línea,	mecanismos	extrajudiciais	que	
ajudam	 á	 vazão	 entre	 consumidores	 e	 comerciantes,	
maioritariamente	 através	 de	 um	 terceiro	 que	 pode	 ser	 um	
mediador,	 um	 árbitro	 ou	 um	 defensor	 do	 cliente.	 A	
Recomendação	98/257/CE,	a	Decisão	20/2004/CE	e	a	Resolução	
2000/C	155/01	do	Conselho	da	UE,	estabelecem	os	princípios	
nos	procedimentos	de	RAL,	com	o	fim	de	garantir	para	cada	
consumidor	soluções	jurídicas	más	rápidas	e	menos	onerosas.	
Pela	sua	parte	a	Diretiva	98/27/CE	relativa	ás	ações	de	cessação	
em	 matéria	 de	 proteção	 dos	 interesses	 dos	 consumidores	
harmoniza	as	legislações	nacionais	e	da	EU	vigentes	e,	com	o	alvo	
de	defender	os	valores	coletivos	dos	consumidores,	introduze	
estas	ações	a	interpor	ante	os	órgãos	judiciais	competentes	em	
cada	Estado-membro	em	caso	de	infração	cometida	por	um	
operador	comercial	de	outro	país.	

Na	 centralidade	 da	 regulação	 nesta	 matéria	 situa-se	 a	
Diretiva	2013/11/UE,	sobre	a	resolução	alternativa	de	litígios	em	
matéria	de	consumo	(Diretiva	RAL),	aplicável	aos	procedimentos	
de	resolução	extrajudicial	de	litígios	nacionais	e	transfronteiriços	
relativos	a	obrigações	contratuais	resultantes	de	contratos	de	
venda	ou	de	serviços	entre	comerciantes	estabelecidos	na	União	
e	consumidores	residentes	na	União	através	da	intervenção	de	

uma	entidade	de	RAL	que	proponha	ou	imponha	uma	solução,	
ou	que	reúna	as	partes	para	facilitar	uma	solução	amigável.	

Deste	jeito,	o	objetivo	da	Diretiva	2013/11/UE	é	assegurar	
que	 os	 consumidores	 possam	 apresentar,	 voluntariamente,	
queixas	 contra	 os	 comerciantes	 a	 entidades	 que	 facultem	
procedimentos	 independentes,	 imparciais,	 transparentes,	
eficazes,	céleres	e	equitativos	de	resolução	de	litígios,	todo	isso	
salvando	 que	 a	 diretiva	 aplica-se	 sem	 prejuízo	 da	 legislação	
nacional	que	obriga	à	participação	nesses	procedimentos,	desde	
que	tal	legislação	não	impeça	as	partes	de	exercer	o	seu	direito	
de	acesso	ao	sistema	judicial.	

Depois	deste	breve	percurso,	parece	lícito	deduzir	que	a	EU	
adota	 claramente	 uma	 politica	 de	 facilitação	 do	 acesso	 dos	
consumidores	 aos	 processos	 de	 resolução	 extrajudiciais	dos	
conflitos.	 Com	 efeito,	 os	 consumidores	 podem	 enfrentar	
obstáculos	para	fazerem	valer	os	seus	direitos,	nomeadamente	
devido	aos	elevados	custos	da	assistência	jurídica,	à	demora	e	
complexidade	dos	processos	judiciais,	em	especial	em	caso	de	
conflitos	transfronteiriços.	

Assim,	 EU,	 fundamentalmente	 através	 da	 Comissão	
Europeia,	ela	propõe	fomentar	os	processos	extrajudiciais	de	
resolução	de	conflitos,	tais	como	a	mediação,	a	conciliação	ou	a	
arbitragem.	Estes	processos	podem	ajudar	os	consumidores	e	
as	empresas	a	resolverem	os	seus	conflitos	de	forma	simples,	
rápida	e	com	custos	reduzidos.	

A	 recomendação	 em	 apreço	 aplica-se	 aos	 organismos	
responsáveis	pelos	procedimentos	de	resolução	extrajudicial	de	
litígios	em	matéria	de	consumo	que	tentem	solucionar	um	litígio	



através	 da	 aproximação	 das	 partes,	 para	 as	 convencerem	 a	
encontrar	 uma	 solução	 de	 comum	 acordo.	 Além	 disso,	 os	
organismos	 implicados	 deveram	 ter	 em	 conta	 os	 princípios	
imparcialidade,	 transparência,	 eficácia	 e	 equidade	 de	
procedimento.	

	

2.2.	A	resolução	extrajudicial	de	conflitos	de	consumo	
no	direito	espanhol	

Na	 Espanha,	 o	 consumidor	 ou	 o	 usuário,	 com	
independência	 de	 sua	 natureza	 de	 pessoa	 física	 ou	 jurídica	
(associações	 de	 consumidores),	 pode	 acudir	 aos	 órgãos	
jurisdicionais	 para	 obter	 a	 tutela	 efetiva	 de	 seus	 direitos	 e	
interesses	 legítimos	 que	 considere	 lesionados.	 Porem,	 como	
indica	 BUSTO	 LAGO	 (2008,	 p.	 333)37,	 razões	 psicológicas,	
defeitos	 de	 informação	 jurídica	 do	 consumidor,	 custos	 do	
processo	e	demora	de	resoluções	definitivas	determinam	que	
consumidor	se	abstenha	de	exercitar	pela	via	 judiciaria	 seus	
direitos	ou	ações	protetoras	de	seus	interesses	legítimos.	Por	isso	
legislador	espanhol,	geralmente	a	instancia	do	europeu,	intentou	
resolver	mecanismos	e	instituições	paralelas	ao	processo	judicial	
para	 canalizar	 legitimas	 pretensões	 dos	 consumidores	 e	
usuários.	Entre	eles,	encontra	um	lugar	destacado	a	provisão	de	
mecanismos	extrajudiciais	de	resolução	de	conflitos	de	consumo	

																																																													
37	BUSTO	LAGO,	José	Manuel.	Reclamaciones	de	consumo	(Derecho	de	consumo	desde	
la	perspectiva	del	consumidor),	2ª	ed.,	Cizur	Menor:	Aranzadi	–	INC,	2008.		

e,	em	particular,	a	mediação38	e	a	arbitragem39,	mas	também	
outros	como	a	conciliação.	

Assim,	Espanha	aprova	em	2007	o	texto	refundido	da	Ley	
General	 para	 la	 Defensa	 de	 los	 Consumidores	 y	
Usuarios40(LGDCU)	 que	 substituía	 á	 antiga	 Lei	 de	 1984	 e	
cumpria	com	o	dever	constitucional	do	art.	51.1	da	CE	para	com	
os	poderes	públicos	de	garantir	a	defesa	de		consumidores	e	
usuários.	 Além	 da	 nomeada	 proteção	 que	 a	 própria	
denominação	da	norma	remete,	Lei	de	2007	visa,	 como	ela	
mesma	 expõe	 em	 seu	 preambulo,	 aproximar	 a	 legislação	
nacional	á	legislação	comunitária.		

Em	relação	com	a	resolução	extrajudicial	o	art.	8	da	LGDCU	
acolhe	 os	 direitos	 básicos	 dos	 consumidores	 e	 usuários	
decretando	 a	 proteção	 de	 seus	 direitos	 mediante	
																																																													
38	Quanto	á	mediação,	a	Ley	5/2012,	de	6	de	julio,	de	mediación	en	asuntos	civiles	y	
mercantiles	constitui	o	marco	normativo	de	referencia	em	relação	á	mediação	geral	
mas,	como	sinala	GARCÍA	MONTERO	(2015,	p.	55),	a	priori	a	mediação	do	consumo	
não	dista	muito	do	conceito	clássico	de	mediação,	antes	bem	esta	modalidade	persegue	
a	mesma	finalidade	dos	conflitos	civis	e	mercantis,	mas	com	algumas	especialidades	
por	razão	da	matéria	pelo	carácter	tuitivo	da	normativa	de	proteção	ao	consumidor.	
[Cfr.	GARCÍA	MONTERO	Lourdes.	“La	resolución	extrajudicial	de	conflictos	en	el	Código	
de	Consumo	de	Cataluña”,	Revista	CESCO	de	Derecho	de	Consumo,	13,	2015,	p.	54-
61].		

39	A	arbitragem	em	matéria	de	consumo	está	regulada	pelo	Real	Decreto	231/2008,	de	
15	de	febrero,	por	el	que	se	regula	el	Sistema	Arbitral	de	Consumo..	

40	Real	Decreto	Legislativo	1/2007,	de	16	de	noviembre,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	
refundido	de	la	Ley	General	para	la	Defensa	de	los	Consumidores	y	Usuarios	y	otras	leyes	
complementarias.	



procedimentos	 eficazes,	 em	 especial	 diante	 de	 situações	 de	
inferioridade,	subordinação	e	indefensabilidade.	

Por	outra	parte,	o	art.	21.3	dessa	mesma	norma	ampara	a	
resolução	extrajudicial	de	conflitos	de	consumo	fazendo	uma	
regulação	mais	ou	menos	detalhada	sobre	o	tema.	Desse	jeito,	
dum	 lado	 obriga	 a	 aquele	 empresário	 que	 esteja	 aderido	
(voluntariamente)	a	um	sistema	extrajudicial	de	resolução	de	
conflitos	 para	 facilitar	 ao	 consumidor	 e	 usuário	 o	 aceso	 ao	
mesmo	quando	ele	reunir	os	requisitos	previstos	nas	normas	
comunitárias41	 notificando	 á	 rede	 comunitária	 de	 órgãos	
nacionais	 da	 solução	 extrajudicial	 de	 litígios	 em	matéria	 de	
consumo.	Doutro	lado,	no	art.	21.4	obriga	a	tais	empresários	e	
provedores	a	 indicar	nas	ofertas	comerciais	que	apresentem	
seus	 serviços	 o	 sistema	 extrajudicial	 que	 oferecem	 aos	
consumidores	 e	 usuários	 e	 a	 maneira	 de	 eles	 obterem	
informação	sobre	suas	características	e	a	forma	de	aceder	a	dito	
sistema	extrajudicial.	

Em	consonância	com	a	legislação	europeia,	a	Lei	espanhola	
cria	um	sistema	de	resolução	extrajudicial	de	consumo	baseado	
numa	 concepção	voluntarista	da	mediação	 e	da	 arbitragem,	
mas	 por	 outro	 lado,	 devido	 á	 especifica	 remissão	 á	 norma	
europeia	e	á	harmonização	com	outros	estados,	com	um	limite	á	
voluntariedade	do	sistema,	pois	a	citada	Diretiva	2013/11/UE,	
																																																													
41	Elas	são:	Recomendação	98/257/CE	da	Comissão	Europeia,	relativa	aos	princípios	
aplicáveis	aos	órgãos	responsáveis	da	solução	extrajudicial	dos	litígios	em	matéria	de	
consumo	e	a	Recomendação	2001/310/CE	da	Comissão	Europeia,	relativa	aos	
princípios	aplicáveis	aos	órgãos	extrajudiciais	de	resolução	consensual	de	litígios	em	
matéria	de	consumo	ou	normativa	que	resulte	de	aplicação.	

contempla	no	art.	1	in	fine	que	“a	presente	Diretiva	se	entende	
sem	prejuízo	da	 obrigatoriedade	de	participar	 neste	 tipo	de	
procedimentos	se	assim	o	dispõe	a	legislação	nacional,	sempre	
que	esta	não	impeça	ás	partes	exercitar	seu	direito	de	aceso	ao	
sistema	judicial”.	

Neste	ponto	compre	dizer	que	o	legislador	espanhol	recolhe	
o	estabelecido	na	Recomendação	1998/257/CE,	de	30	de	março,	
sobre	os	princípios	aplicáveis	aos	órgãos	responsáveis	da	solução	
extrajudicial	dos	litígios	em	matéria	de	consumo,	fixando	assim	os	
seguintes	preceitos	que	devem	presidir	o	sistema:		

1º)	Princípio	de	independência,	de	forma	que	se	garanta	a	
imparcialidade	 da	 ação	 do	 órgão	 ou	 pessoa	 responsável	 da	
resolução	do	litigio.		

2º)	 Princípio	 de	 transparência,	 para	 cuja	 efetividade	
adoptaram-se	 as	 medidas	 convenientes	 para	 garantir	 a	
transparência	do	procedimento.	Entre	tais	medidas	incluíram-
se:	a)	a	comunicação	por	escrito,	o	em	qualquer	outra	forma	
ajeitada,	da	principal	informação	do	expediente;	b)	a	publicação,	
pelo	órgão	competente,	dum	informe	anual	relativo	ás	decisões	
ditadas,	que	permita	avaliar	os	resultados	obtidos	e	determinar	a	
natureza	dos	litígios	apresentados.	

3º)	Princípio	de	contradição.	O	procedimento	implicará	a	
possibilidade	de	que	todas	as	partes	interessadas	possam	dar	a	
conhecer	 seu	ponto	de	vista	 á	 instituição	 competente	 e	que	
tenham	conhecimento	de	todas	as	posturas	e	feitos	expostos	
pela	outra	parte,	assim	como,	no	seu	caso,	das	declarações	dos	
expertos.		



4º)	Principio	de	eficácia,	que	estará	assegurada	por	medidas	
que	garantam	o	aceso	do	consumidor	ao	procedimento,	sem	
precisar	um	representante	legal,	a	gratuidade	do	procedimento	
ou	a	fixação	de	custos	moderados,	e	a	fixação	de	prazos	curtos	
entre	a	apresentação	e	a	toma	da	decisão.	

5º)	Princípio	de	legalidade,	de	forma	que	a	decisão	do	órgão	
no	 possa	 ter	 como	 resultado	 a	 privação	 ao	 consumidor	 da	
proteção	das	disposições	imperativas	da	lei	do	Estado	em	que	
radique	o	órgão.		

6º)	 Princípio	 de	 liberdade.	 Decisão	 do	 órgão	 somente	
poderá	 ser	 obrigatória	 para	 as	 partes	 quando	 estas	 foram	
previamente	informadas	e	tenham	aceitado	expressamente	sua	
adesão	ao	procedimento	extrajudicial.	Aliás,	o	compromisso	de	
acudir	 ao	 sistema	 extrajudiciário	 não	 pode	 privar	 ao	
consumidor	do	seu	direito	a	recorrer	aos	órgãos	jurisdicionais	
competentes	para	a	solução	judicial	do	litigio.	

7º)	 Principio	 de	 representación.	 O	 procedimento	 não	
poderá	privar	ás	partes	do	direito	de	se	fazer	representar	ou	
acompanhar	por	um	terceiro	em	qualquer	etapa	do	mesmo.	

	

3.	CONCLUSÕES	

Embora	 diferentes	 situações	 e	 conjunturas	 provocam	 a	
pensar	em	que	o	desenvolvimento	de	um	sistema	de	resolução	
extrajudicial	 de	 conflitos	 sobre	 o	 consumo,	 bem	 através	 de	
órgãos	de	arbitragem,	bem	através	de	órgãos	de	conciliação	ou	
bem	 através	 de	 órgãos	 administrativos	 e	 governativos	
dirimentes	de	conflitos,	pode	favorecer	a	posição	dos	grandes	

provedores	 de	 bens	 e	 serviços	 do	 Brasil,	 debilitando	 e	
desprotegendo	a	figura	do	consumidor,	os	países	pertencentes	á	
EU	 levam	 anos	 harmonizando	 legislações	 nacionais	 e	
incentivando	esse	tipo	de	soluções	extrajudiciárias.	

Parece	 que	 o	 sistema	 de	 resolução	 extrajudicial	 pode	
incrementar	 ainda	 a	 proteção	 ao	 consumidor	 frente	 a	
empresários	e	provedores	sempre	que	ele	se	configure	como	
voluntario	e	não	excludente	da	via	jurisdicional	e	se	atenha	a	
normas	que	garantam	a	independência,	peritagem	e	fortaleza	
do	órgão	que	deve	resolver;	que	assegure	a	transparência	do	
processo	 e	 do	 funcionamento	 do	 organismo;	 que	 atue	 com	
eficácia,	rapidez	e	gratuidade	ou	custo	reduzido	do	processo;	e	
que	respeite	a	legalidade	das	decisões,	que	devem	considerar	as	
leis	que	protegem	os	consumidores.	
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1.	INTRODUÇÃO	

Com	o	surgimento	da	nova	sociedade	do	conhecimento	
surgiram	desafios	sobre	o	direito	à	privacidade45.	O	progresso	
na	 sociedade	 de	 informação	 trouxe	 grandes	 avanços	
tecnológicos46,	 mas	 também	 grandes	 preocupações	 por	

																																																													
42	Doutorando	pela	UFF.,	Mestre	em	Direito,	Promotor	de	Justiça..	
43Doutoranda	em	Arquitetura	e	Urbanismo	pela	Universidade	Federal	Fluminense.	
Professora	Efetiva	de	Direito	Imobiliário	e	Urbanístico	do	Instituto	Federal	Sudeste	de	
Minas	Gerais.		
44	Mestre	em	Direito,	Professora	do	Instituto	Federal	de	Educação	Ciência	e	Tecnologia	
Ensino	da	Região	Sudeste-IFET.	Professora	da	Faculdade	Universo.	Advogada.		
45	“Foram	as	inovações	na	forma	de	comunicar	que	vieram	a	emprestar	premência	ao	
desejo	de	privacidade,	na	medida	em	que	a	informação	sobre	a	vida	das	pessoas	tinha	
encontrado	um	veículo	privilegiado	para	sua	rápida	e	extensiva	difusão:	a	comunicação	
social.	GOMES.	Mário	Manuel	Varges.	O	Código	da	Privacidade	e	da	Proteção	de	Dados	
Pessoais,	na	Lei	e	na	Jurisprudência.	Coleção:	Direito	das	Novas	Tecnologias.	Centro	
Atlantico:	Portugal,	2006,	p.	6.	
46	Como	por	exemplo,	a	informática	que	reúne	técnicas	que	permitem	digitalizar	a	
informação,	armazená-la,	trata-la	automaticamente,	transportá-la	e	colocá-la	à	
disposição	de	um	usuário	final,	humana	ou	mecânico.	LEVY,	Pierre.	Cibercultura.	P.	34.	

ocasionar	sérios	riscos	à	dignidade	da	pessoa	humana.	Nesse	
sentido,	faz-se	a	colocação	de	Hansjürgen	Garstka	asseverando	
que	a	“proteção	de	dados”	visa	à	proteção	da	pessoa	por	trás	do	
tratamento	dos	dados	47.		

O	uso	de	informações	pessoais	sem	a	autorização	do	titular	
demonstrou	 que	 o	 cidadão	 encontra-se	 extremamente	
vulnerável	frente	às	novas	tecnologias.	Dessa	forma,	a	pessoa	
humana	 encontra-se	 em	 permanente	 vigilância,	 com	
informações	pessoais	circulando	de	forma	desautorizada	e	livre.	

No	mercado	 de	 consumo,	 empresas	 utilizam	 de	 forma	
abusiva	os	dados	pessoais	do	consumidor,	chegando	a	tratar	
como	propriedade	de	indiscutível	valor	econômico,	logo,	como	
objeto	de	mercantilização.	Vivemos	em	uma	sociedade	de	risco.	

	

2.	DESENVOLVIMENTO	

A	 cada	 dia	 que	 passa	 a	 tecnologia	 vem	 avançado	 com	
surgimento	de	processadores	de	informações	mais	potentes	e	
mais	rápidos,	além	das	transmissões	dos	dados	que	podem	ser	
feitas	por	todas	as	vias	imagináveis.	Nesse	sentido,	cita	a	Lei	de	
Gordon	Moore	que	constatou	que	a	cada	uma	ano	e	meio	a	
capacidade	 de	 processamento	 dos	 computadores	 dobra,	 ou	
seja,	a	cada	18	meses	inovam	as	técnicas	de	informações.	Isso	

																																																													
47	“Anliegen	des	Datenschutzes	ist	nicht	der	Schutz	der	Daten,	sondern	der	Schutz	der	
menschen	vor	der	
Verarbeitung	von	Daten.”	cf.	GARSTKA,	Hansjürgen.	Informationelle	
Selbstbestimmung	und	Datenschutz.	In:	SCHULZKI-HADDOUTI,	Christiane.	
Bürgerrechte	im	Netz.	Bonn:	Bundeszentrale	für	politische	Bildung,	2003.	p.	49.	



significa	 que	 em	2025	um	 computador	 será	 64	 vezes	mais	
rápido	 do	 que	 é	 em	 2014.	 Outra	 lei,	 fincada	 no	 campo	 de	
transmissão	de	informação,	afirma	que	a	quantidade	de	dados	
transmitidos	por	cabos	de	 fibra	ótica,	a	 forma	mais	veloz	de	
conectividade	 de	 dados,	 dobra	 a	 cada	 nove	 meses	
aproximadamente.	

Pierre	Levy	argumentando	sobre	o	dilúvio	das	informações	
por	 conta	 da	 natureza	 exponencial,	 explosiva	 e	 caótica	 do	
crescimento	das	telecomunicações	assevera	que	“a	quantidade	
bruta	 de	 dados	 disponíveis	 se	 multiplica	 e	 se	 acelera.	 A	
densidade	 dos	 links	 entre	 informações	 aumenta	
vertiginosamente	nos	bancos	de	dados,	nos	hipertextos	e	nas	
redes.	Os	contratos	transversais	entre	os	indivíduos	proliferam	
de	 forma	 anárquica.	 É	 o	 transbordamento	 caótico	 das	
informações,	 a	 inundação	de	dados,	 águas	 tumultuosas	e	os	
turbilhões	 de	 comunicação,	 a	 cacofonia	 e	 o	 psitacismo	
ensurdecedor	das	mídias”	48.		

Esse	avanço	impressionante	da	tecnologia	vem	ocasionado	
grande	abusividades	no	mercado	de	consumo.	Hoje	existem	
sistemas	 (software)	 que	 possibilitam	 o	 armazenamento	 de	
registros	 de	 clientes	 de	 forma	 a	 classifica-los	 através	 de	
pontuações,	 ou	 seja,	 clientes	de	primeira	 classe	 atendimento	
imediato,	 clientes	 de	 segunda	 classe	 atendimento	 mediano,	
clientes	de	última	classe	são	colocados	no	final	da	fila,	como	se	
fossem	pessoas	sem	muita	valoração	econômica	para	empresa	
49.		

																																																													
48	LEVY,	Pierre.	Cibercultura.	P.	13	
49	Zygmunt	Bauman,	p.	10.	

Apesar	 de	 tais	 sistemas	 darem	 mais	 eficiência	 para	 as	
empresas	vem	ocasionando	um	efeito	dominó,	por	ocasionar	
uma	maior	 discriminação	 e	 exposição	 do	 cidadão	 frente	 às	
novas	tecnologias	devido	à	falta	de	um	controle	mais	eficaz	do	
Estado	perante	as	sociedades	empresárias.	

Nesse	diapasão,	o	impacto	desse	potencial	de	plataformas	
tecnológicas	e	seu	poder	 inerente	vão	privar	os	cidadãos	do	
poder	de	controlar	suas	informações	pessoais	na	esfera	virtual,	o	
que	gerará	consequências.	O	desafio	maior	é	tentar	recuperar	
um	 controle	 de	 privacidade	 através	 da	 autodeterminação	
informativa,	ou	seja,	o	titular	dos	dados	deve	ter	o	direito	de	ser	
informado	 pelo	 uso	 dos	 dados,	 com	 a	 finalidade	 de	
consentimento.	

Com	 o	 progresso	 tecnológico	 traz	 a	 vulnerabilidade	 da	
privacidade.	Vulnerabilidade	esta	tutelada	pelo	Código	de	Defesa	
do	consumidor...	

O	aspecto	da	vigilância	presente	no	cotidiano	do	cidadão	
reflete	uma	grande	importância	em	algumas	esferas	da	vida.	A	
vigilância	 na	 sociedade	 vem	 crescendo	 demasiadamente,	 de	
forma	silenciosa,	por	muitas	décadas	e	é	um	atributo	do	mundo	
contemporâneo.			

David	Lyon	assevera	que	“hoje,	as	sociedades	modernas	
parecem	tão	fluídas	que	faz	sentido	imaginar	que	elas	estejam	
numa	fase	líquida.	Sempre	em	movimento,	mais	muitas	vezes	
carecendo	de	certezas	e	de	vínculos	duráveis,	os	atuais	cidadãos,	
trabalhadores,	consumidores	e	viajantes	também	descobrem	



que	 seus	 movimentos	 são	 monitorados,	 acompanhados	 e	
observados.	A	vigilância	se	insinua	em	estado	líquido”	50.	

A	vigilância	é	um	ponto	importante	da	modernidade;	e,	as	
pessoas,	na	maioria	das	vezes,	tem	consciência	como	ela	pode	
afetar	a	sua	privacidade.		

A	título	de	exemplo	cita-se	o	Google	que	constantemente	
vigia	os	seus	usuários.	Em	um	vídeo	disponível	no	site	do	You	
Tube,	em	que	um	carro	de	venda	de	sovertes	chamado	Google	
chama	as	crianças	para	experimentar	os	sorvetes	e	quando	vai	
atender	o	motorista	ironiza	alegando	“deveriam	saber	que	não	
há	soverte	grátis”	e,	enquanto,	as	crianças	recebem	o	sorvete	
grátis,	são	scaneados.		

Outro	 exemplo	 são	 os	 aplicativos	 de	 celulares,	 que	
constantemente	solicitam	a	localização	do	usuário.		Empresas	
vigiam	tanto	os	seus	clientes	que	conseguem	através	de	suas	
compras	 saberem	 quando	 estão	 grávidas	 ou	 não,	 se	 são	
solteiros,	casados,	separados	ou	divorciados.	

Os	próprios	cidadãos	 fazem	e	dizem	em	seus	perfis	nas	
redes	sociais,	como	facebook,	de	sua	vida	privada,	através	de	
fotos,	mensagens,	 além	 de	 informação	 de	 localização.	 Nesse	
raciocínio,	cita-se	vídeo	no	You	tube	em	que	um	homem	vigia	os	
passos	 de	 uma	 pessoa	 no	 site	 de	 relacionamento	 com	 a	
finalidade	de	praticar	ato	ilícito.	
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Neste	contexto,	não	há	como	negar,	também,	a	insegurança	
e	a	ameaça	ao	direito	da	privacidade	em	decorrência	da	rápida	
evolução	tecnológicas	na	sociedade	de	conhecimento.	

Cláudia	 Lima	 Marques	 preceitua	 que	 “a	 elaboração,	 a	
organização,	a	consulta	e	manutenção	de	banco	de	dados	sobre	
consumidores	 e	 o	 consumo	 não	 é	 proibida	 pelo	 Código	 de	
Defesa	do	Consumidor,	ao	contrário,	é	 regulada	pela	norma,	
logo,	permitida.	A	 lei	 fornece,	porém,	parâmetro	de	 lealdade,	
transparência	e	cooperação	e	controla	esta	prática	de	forma	a	
prevenir	e	diminuir	os	danos	causados	por	esses	bancos	de	
dados	e/ou	pelos	fornecedores	que	utilizam	no	mercado”	51.	

Seguindo	a	mesma	corrente	Danilo	Doneda	observa	que	“o	
tratamento	 de	 dados	 pessoais,	 em	 particular	 por	 processos	
automatizados,	é,	no	entanto,	uma	atividade	de	risco.	Risco	que	
se	concretiza	na	possibilidade	de	exposição	e	utilização	indevida	
ou	abusiva	de	dados	pessoais,	na	eventualidade	desses	dados	
não	serem	corretos	e	representarem	erroneamente	seu	titular,	
em	 sua	 utilização	 por	 terceiros	 sem	 o	 conhecimento	 deste,	
somente	 para	 citar	 algumas	 hipóteses	 reais.	 Daí	 resulta	 ser	
necessária	 a	 instituição	 de	 mecanismos	 que	 possibilitem	 à	
pessoa	 deter	 conhecimento	 e	 controle	 sobre	 seus	 próprios	
dados	–	que,	no	 fundo,	 são	expressão	direta	de	 sua	própria	
personalidade.	Por	este	motivo,	a	proteção	de	dados	pessoais	é	
considerada	 em	 diversos	 ordenamentos	 jurídicos	 como	 um	
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instrumento	essencial	para	 a	proteção	da	pessoa	humana	e	
como	um	direito	fundamental”	52.	

O	enfretamento	desse	problema	parte	da	necessidade	de	
controle	 da	 facilitação	 de	 dados	 pessoais	 que	 estejam	 em	
qualquer	tipo	de	arquivo,	mas	que	na	prática	são	expostos	com	
facilidade	 ou	 hospedados	 em	 site	 de	 quase	 livre	 acesso	 a	
qualquer	um	que	tenha	conhecimento	de	informática	ou	algum	
tráfico	de	influência	sobre	agentes	que	o	custodiam.	

O	fenômeno	da	informática	na	sociedade	de	conhecimento	
permite	um	fluxo	sem	controle	de	informações	e	dados	relativos	
a	uma	pessoa	independente	de	sua	vontade	não	oferecendo	
barreiras	para	o	seu	acesso.	

			

3.	CONCLUSÃO	

Hoje	se	discute	a	privacidade	com	extrema	complexidade,	
ao	 mesmo	 tempo	 em	 que	 a	 sociedade	 atual	 recebe	 uma	
explosão	 de	 informação	 ligada	 diretamente	 pela	 inovação	
tecnológica,	 colocando	 em	 risco	 aspectos	 de	 privacidade.	 A	
privacidade	da	pessoa	humana	é	um	direito	fundamental	e,	é	a	
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partir	desse	fundamento	que	se	deve	tratar	à	problemática.	A	
globalização	 da	 sociedade	 de	 informação	 produz	 o	
armazenamento	e	a	circulação	de	dados	em	operações	sem	
limites.	Não	quer	dizer,	que	o	progresso	tecnológico	é	ruim	para	
a	sociedade,	ele	é	positivo,	mas	deve	ser	controlados	para	não	
ocasionar	efeitos	negativos,	pois	a	informação	passa	a	ter	cada	
vez	mais	um	valor	econômico.	

O	direito	da	privacidade	sob	os	avanços	 tecnológicos	de	
processamento	de	dados	subentende	a	proteção	do	cidadão	
contra	a	coleta,	o	armazenamento	e	a	mercantilização	de	seus	
dados.		Tal	direito	permite	ao	cidadão	o	poder	de	controlar	a	
utilização	de	seus	dados	pessoais	e	garantir	o	tratamento	legal	
dos	seus	dados.	Essa	evolução	configura	um	novo	caminho	para	
a	 proteção	 constitucional	 do	 indivíduo	 na	 sociedade	 de	
conhecimento.	

O	doutrinador	Garante	assevera	que	hoje	“os	cidadãos	da	
sociedade	 de	 conhecimento	 correm	 o	 risco	 de	 parecerem	
homens	 de	 vidro,	 pois	 vivem	 em	 uma	 sociedade	 que	 a	
informática	está	tornando	totalmente	transparente”.	O	cidadão	
vive-se	 em	 uma	 sociedade	 em	 vigilância,	 em	 mundo	 de	
monitoramento,	localização,	observação	e	rastreamento.			

Finalmente,	 é	 necessário	 que	 o	 Código	 de	 Defesa	 do	
Consumidor	 evolua	 junto	 com	 os	 avanços	 tecnológicos,	
preservando	os	direitos	conquistados	e	se	adaptando	aos	novos	
desafios	na	sociedade	de	conhecimento.	A	atualização	do	Código	
de	Defesa	do	Consumidor	é	extremamente	 importante	para	
fortalecer	a	confiança	dos	consumidores	no	uso	dessas	novas	



tecnologias	de	rede	global	e	contribuir	para	o	desenvolvimento	
social	e	econômico.		
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1.	INTRODUÇÃO	

A	transformação	social	tornou	a	dependência	de	meios	de	
comunicação	 eficazes	 algo	 crescente,	 principalmente	 no	 que	
tange	 ao	 uso	 da	 interne,	 que	 hoje	 exerce	 função	
indiscutivelmente	relevante	na	interação	da	sociedade	como	um	
todo,	que	usa	deste	benefício	onde	quer	que	vá	através	de	seus	
celulares.	São	mais	de	150	milhões	de	aparelhos	celulares	no	
Brasil,	sendo	eles	em	boa	parte	aparelhos	com	conexão	a	rede,	
que	há	muito	tempo	deixou	de	ser	um	opcional	oferecido	pelas	
operadoras	de	telefone	e	se	transformou	em	principal	produto	
de	vendas	de	serviço.		

Contudo,	as	Operadoras	de	Telefonia	oferecem	serviços	aos	
consumidores	inclusive	o	serviço	de	internet,	que	são	suspensos	
de	forma	unilateral,	traduzindo	em	prática	abusiva	contrária	a	
legislação	consumerista.	

O	tema	sugerido	busca	trazer	a	reflexão	que	a	interrupção	
do	 acesso	 à	 internet	 pelas	 operadoras	 de	 internet	 móvel	



configura	 prática	 abusiva,	 eis	 que	 altera	 unilateralmente	 as	
regras	 contratuais	 predispostas	 aos	 consumidores	 de	 seus	
serviços,	com	contratos	em	vigor.	

	

2.	DESENVOLVIMENTO	

Historicamente,	o	consumidor	brasileiro	sofre	com	a	má	
prestação	das	operadoras	de	telefonia,	que	usam	da	benesse	de	
serem	 poucas	 empresas	 no	 mercado	 para	 angariar	 lucros	
desproporcionais,	oferecendo	serviços	de	baixa	qualidade.		

A	nova	forma	de	consumo	dos	serviços	de	telefonia	móvel,	
que	 exige	muito	mais	 que	meros	 telefonemas,	 fez	 com	que	
surgissem	novas	falhas	na	prestação	do	serviço,	principalmente	
no	fornecimento	de	internet	móvel.		

Apesar	de	relativamente	recente,	o	serviço	já	é	utilizado	por	
milhões	 de	 consumidores	 em	 todas	 as	 partes	 do	 país,	 e	
fornecido	por	todas	as	grandes	operadoras	de	telefonia.	

Até	dezembro	de	2014,	o	serviço	de	 internet	móvel	era	
vendido	da	seguinte	 forma:	O	consumidor	pagava	um	valor	
mensal	ou	diário	pré-fixado	e	proporcionalmente	a	este	valor	a	
empresa	 telefônica	 fornecia	 a	 internet,	 limitada	 a	 velocidade	
contratada,	e	após	o	consumo	de	todos	os	dados	móveis	naquela	
velocidade,	o	 fornecimento	do	serviço	era	mantido,	 contudo,	
com	velocidade	reduzida,	era	chamada	pelas	operadas	de,	plano	
de	internet	ilimitada,	porque	mesmo	após	o	uso	de	todos	os	
dados	móveis	o	fornecimento	era	mantido,	só	que	de	maneira	
inferior.	 Com	 esse	método,	 o	 consumidor	 após	 exceder	 sua	
franquia,	 ainda	poderia	utilizar	de	 recursos	e	aplicativos	que	

demandassem	menos	 capacidade	de	 conexão.	Um	exemplo	
simples	é	o	uso	de	aplicativos	de	mensagens	instantâneas,	como	
o	WhatsApp,	que	apesar	de	ser	um	recurso	de	grande	utilidade	
não	demanda	de	grande	capacidade	de	dados	para	ser	utilizado.	

Pois	bem,	com	a	entrada	do	ano	de	2015	uma	nova	forma	
de	fornecer	os	serviços	foi	adotada,	qual	seja,	após	o	consumo	de	
todos	 os	 dados	 móveis	 estipulados	 no	 plano	 contratado,	 a	
empresa	suspende	o	serviço	de	internet	móvel,	e	para	continuar	
usando	a	rede	o	consumidor	precisa	pagar	um	novo	valor,	e	
assim	um	novo	limite	de	dados	é	disponibilizado.	A	alteração	faz	
com	que	após	o	uso	da	franquia	de	dados	o	consumidor	não	
tenha	o	serviço	nem	mesmo	em	sua	forma	reduzida,	o	que	já	é	
explicitamente	desvantajoso,	e	sim	a	interrupção	completa	do	
serviço.		

É	evidente	que	o	consumidor	já	sofria	com	a	redução	da	
velocidade	da	conexão,	pois	ao	contratar	o	fazia	na	expectativa	
de	 usufruir	 dos	 serviços	 de	 internet	 de	 forma	 satisfatória,	
contudo,	 depois	 de	 restringido	 uso	 já	 tinha	 sua	 conexão	
reduzida.	

Não	obstante	a	desvantagem	do	consumidor	mencionada,	
as	empresas	de	telefonia	imprimiram	penalidade	ainda	mais	
severa,	 fazendo	 com	 que	 nem	mesmo	 a	 conexão	 reduzida	
ficasse	disponível,	interrompendo	por	completo	o	fornecimento	
de	 dados	 para	 a	 utilização	 de	 internet	 e	 alterando	
unilateralmente	o	contrato	com	o	consumidor.	

Essa	 alteração	 unilateral	 realizada	 pelas	 prestadoras	 de	
serviço	 fizeram	 com	que	 o	 contrato	 se	 tornasse	 ainda	mais	
oneroso	para	o	 consumidor,	 uma	vez	que	 interrompeu	um	



serviço	que	era	prestado	(mesmo	que	de	forma	reduzida),	e	
condicionou	o	seu	uso	ao	pagamento	de	novos	valores.	Assim,	as	
empresas	deixaram	de	fornecer	um	serviço	e	não	deixaram	de	
cobrar	nada	por	isso,	pelo	contrário,	estão	cobrando	mais	para	
fornecer	algo	que	já	estava	incluso	no	contrato.		

As	empresas	buscam	justificas	para	sua	conduta	no	art.52	
do	Regulamento	Geral	de	Direitos	do	Consumidor	de	Serviços	
de	Telecomunicações	–	RGC,	aprovado	mediante	a	Resolução	
Anatel	 nº	 632,	 de	 07	 de	março	 de	 2014,	 que	 assevera	 ser	
possível	a	alteração	de	planos	e	serviços,	desde	que	comunicado	
ao	 consumidor	 no	 mínimo	 30(trinta)	 dias	 antes.	 Referida	
justificativa	 por	 obesidade	 não	 deverá	 prosperar	 já	 que	
Resolução	614/213,	que	aprova	o	Regulamento	do	Serviço	de	
Comunicação	Multimídia	–	SCM,	em	seu	art.	63,	§1,	II,	menciona	
a	redução	da	conexão	contratada	sem	a	incidência	de	cobranças	
adicionais.	Ademais,	normas	reguladoras	não	podem	prejudicar	
a	defesa	do	consumidor,	tão	pouco	amparar	condutas	lesivas	
que	fazem	com	que	o	desequilíbrio	econômico	entre	fornecedor	
de	serviço	e	consumidor	seja	cada	vez	mais	gritante.		

Evidencia-se	 a	 forma	 abusiva	 que	 as	 empresas	 estão	
impondo	 a	 alteração	 unilateral	 ao	 consumidor,	 que	 vê	 seu	
contrato	se	tornar	mais	oneroso	e	nada	pode	fazer.	Tamanho	
descompasso	nos	remete	ao	Código	de	Defesa	do	Consumidor	
que	veda	de	forma	taxativa	e	declara	nula	de	pleno	direito	às	
cláusulas	que	permitem	o	fornecedor	alterar	preços,	conteúdo	
ou	 qualidade	 do	 serviço	 de	 forma	 unilateral,	 ainda	mais	 se	
referidas	 alterações	 trouxer	 condição	 mais	 onerosa	 ao	
consumidor,	o	que	é	o	caso.		

É	manifesta	a	ilicitude	da	conduta	supracitada	a	luz	do	que	
do	 Código	 de	 Defesa	 do	 Consumidor.	 Assim,	 a	 alteração	
unilateral	 que	 interrompe	 o	 serviço	 de	 telefonia	móvel	 não	
deverá	ser	reconhecida.	Vale	lembrar	que,	outrora	o	serviço	de	
conexão	 era	 apenas	 reduzido	 após	 a	 franquia	 de	 dados	 ser	
atingida	e	agora	é	interrompido	completamente,	o	que	faz	com	
que	a	o	consumidor	continue	pagando	os	valores	inicialmente	
contratos	sem	que	tenha	as	mesmas	contraprestações.	

Verdade	seja	dita,	as	empresas	de	telefonia	estão	violando	
com	 essa	 medida	 	 um	 princípio	 básico	 do	 Direito	 do	
Consumidor,	a	boa-fé,	já	que	a	alteração	é	realizada	de	forma	
desleal,	 abusiva	 e	 causa	 lesão	 excessiva	 ao	 consumidor.	Nas	
palavras	de	Cláudia	Lima	Marques:	“A	grande	contribuição	do	
Código	de	Defesa	do	Consumidor	(Lei	8.078/90)	ao	regime	das	
relações	 contratuais	 no	 Brasil	 foi	 ter	 positivado	 normas	
específicas	 impondo	 o	 respeito	 à	 boa-fé	 na	 formação	 e	 na	
execução	dos	contratos	de	consumo,	confirmando	o	princípio	da	
boa-fé	como	um	princípio	geral	do	direito	brasileiro,	como	linha	
teleológica	 para	 a	 interpretação	 das	 normas	 de	 defesa	 do	
consumidor	(artigo	4º,	III,	do	CDC),	como	cláusula	geral	para	a	
definição	do	que	é	abuso	contratual	(artigo	51,	IV	do	CDC),	como	
instrumento	legal	para	a	realização	da	harmonia	e	eqüidade	das	
relações	 entre	 consumidores	 e	 fornecedores	 no	 mercado	
brasileiro	(artigo	4º,	 I	e	 II,	do	CDC)	e	como	novo	paradigma	
objetivo	limitador	da	livre	iniciativa	e	da	autonomia	da	vontade	
(artigo	4º,	III,	do	CDC	combinado	com	artigo	5º,	XXXII,	e	artigo	
170,	caput	e	inc.	V,	da	Constituição	Federal.”	



As	medidas	adotadas	por	um	grupo	seleto	de	empresas	que	
dominam	o	mercado,	fazem	com	que	na	balança	comercial	seja	
cada	vez	mais	desfavorável	ao	consumidor	.		

Por	isso,	insta	trazer	a	baila	que	hoje	o	mercado	brasileiro	é	
dominado	por	quatro	gigantes	da	telefonia,	Oi,	Tim,	Claro	e	Vivo.	
Essas	 empresas	 agem	 de	 forma	 coordenada,	 fazendo	 as	
alterações	que	prejudicam	o	consumidor	e	majoram	seu	lucro	
simultaneamente,	acabando	com	qualquer	tipo	de	esperança	
que	o	consumidor	 tenha	de	buscar	em	outra	empresa	uma	
prestação	de	serviço	mais	justa.	A	“carterização”	das	empresas	
de	telefonia	no	Brasil	fazem	com	que	o	consumidor	fique	de	
mãos	atadas,	tornando-se	impossível	se	ver	livre	das	condições	
unilateralmente	 impostas.	 A	 atual	 medida	 que	 foi	
conjuntamente	 adotada	 pelas	 empresas	 fez	 com	 que,	 ou	 o	
consumidor	 aceita	 os	 termos	 que	 se	 impõem	 ou	 fica	 sem	
nenhum	serviço,	já	que	todas	elas	coadunam	com	as	mesmas	
condutas	abusivas.			

A	 ilicitude	da	alteração	no	fornecimento	de	 internet,	que	
interrompe	a	conexão	após	a	franquia	de	dados	ser	atingida,	não	
se	limita	apenas	ao	fato	de	ser	realizada	de	forma	unilateral,	mas	
também	 se	 mostrar	 descabida	 em	 razão	 das	 empresas	
realizarem	 a	 vinculação	 de	 propagandas,	 que	 agora,	 com	 a	
alteração,	mostram-se	enganosas.		

Destaca-se	nesse	caso	a	publicidade	utilizada	pela	empresa	
Tim,	 que	 vinculou	 em	 todo	 território	 nacional	 de	 forma	
ostensiva	a	promoção,	navegação	ilimitada	por	um	valor	fixo	
mensal.	O	consumidor	já	era	induzido	a	erro,	uma	vez	que	a	
velocidade	da	conexão	não	era	genuinamente	ilimitada,	uma	vez	

que	reduzida,	mas	agora	com	a	alteração,	pode-se	afirmar	com	
solar	clareza	que	a	propaganda	é	inteiramente	enganosa,	pois	
alcançada	a	franquia	de	dados,	o	uso	da	internet	é	interrompido,	
não	podendo	a	empresa	assim	de	 forma	alguma	utilizar	da	
palavra	“ilimitada”.		

Uma	série	de	manobras	comercias	vem	sendo	adotas	pelas	
empresas	contestadas	para	tentar	ludibriar	o	consumidor,	como	
por	 exemplo,	 mais	 uma	 vez	 a	 citada	 empresa	 Tim,	 que	
disponibiliza	apenas	a	utilização	do	aplicativo	WhatsApp	após	a	
franquia	 de	 dados	 ser	 alcançada,	 na	 busca	 maquiar	 a	
interrupção	da	conexão.	O	que	acontece	na	verdade	é	que	a	
empresa	(TIM)	oferece	exatamente	os	mesmos	serviços	que	o	
consumidor	 teria	 direito	 originariamente,	 contudo,	 de	 forma	
mais	restrita,	já	que	poderá	utilizar	apenas	o	aplicativo.	Outro	
fator	que	demonstra	que	a	empresa	em	comento	tenta	enganar	
seu	cliente	e	auferir	lucros	ainda	maiores	é	que,	após	o	consumo	
dos	 dados	 da	 franquia,	 somente	 os	 aplicativos	 vinculados	 a	
empresa	 permanecem	 funcionando,	 aplicativos	 esses	 que	
muitas	vezes	são	igualmente	onerosos	para	o	consumidor.		

O	consumidor	 tem	direito	a	 informações	claras,	precisas	
bem	como	aquelas	que	sejam	relevantes	e	essenciais	para	a	
compreensão	do	contrato.	Neste	sentido	o	CDC	impõe	que	se	
uma	empresa	vincula	uma	propaganda,	esta	 fica	obrigada	a	
cumprir	 seus	 termos	 em	 sua	 integralidade.	 Assim,	 uma	 vez	
oferecido	 ao	 consumidor	 internet	 ilimitada,	 essa	 deverá	 ser	
prestado	desse	modo,	sem	limites	ou	novos	pagamentos.	

Referido	diploma	legal	protege	o	direito	do	consumidor	de	
qualquer	 informação	 capaz	 de	 levá-lo	 a	 erro,	 adotou-se,	



portanto,	um	critério	finalístico,	fazendo	com	que	mesmo	que	o	
consumidor	 não	 tenha	 sido	 efetivamente	 enganado,	 a	
potencialidade	lesiva	já	faz	com	que	a	propaganda	adote	caráter	
enganoso			

No	caso	em	análise,	as	empresas	de	telefonia	não	só	deixam	
de	 prestar	 as	 informações	 de	 forma	 clara,	 mas	 também	
escondem	as	peculiaridades	dos	planos,	que	estão	oferecendo	
vantagens	menores	do	que	quando	contratados	e	ainda	assim	
cobrados	de	forma	acrescida.	O	fornecimento	da	internet	móvel	
não	 deixa	 de	 ser	 somente	 eficaz,	 mas	 se	 torna	 também	
enganoso,	 uma	 vez	 que	 leva	 o	 usuário	 a	 uma	 percepção	
distorcida	do	que	está	disponível	para	uso.			

Destarte,	mesmo	sob	a	alegação	das	empresas	de	que	o	
consumidor	 possui	 a	 faculdade	 de	 contratar	 ou	 não	 nova	
capacidade	 de	 conexão,	 e	 por	 a	 prática	 não	 traz	 prejuízos	
pecuniários,	 a	 alteração	 faz	 com	que	 	propaganda	vinculada	
deixe	se	ser	cumprida	na	sua	integralidade,	já	sendo	esse	fator	
suficientemente	 consubstanciado	 para	 a	 taxação	 de	 referida	
publicidade	como	enganosa.	Neste	mister,	nos	ensina	nos	ensina	
Aliete	Almeida:	“A	regra	do	sistema	instituído	pelo	Código	é	a	de	
sua	 proibição,	 independentemente	 de	 ter	 causado	 prejuízos	
efetivos	aos	consumidores.	Isto	porque,	ela	é	vedada	enquanto	
atividade	 objetivamente	 considerada,	 para	 proteção	 ao	
consumidor,	 e	 não	 para	 punição	 do	 comportamento	 do	
anunciante.	Para	sua	caracterização,	não	é	necessário	aferir	se	
houve	dolo	ou	culpa	do	anunciante.	Ela	gera	um	dano	moral	
para	a	 coletividade,	na	medida	em	que	ofende	valores	 seus,	
sendo	passível	de	reparação.	(ALMEIDA,	2011,	p.	44)”.	

Entendendo	também	que	a	interrupção	do	acesso	após	a	
franquia	de	dados	ser	atingida	é	abusiva,	entidades	de	grande	
prestígio	 que	 visam	 a	 proteção	 do	 consumidor	 têm	 se	
manifestado.		

É	o	caso	do	Procon	–	RJ,	que	ingressou	com	uma	ação	civil	
pública,	que	tramita	na	5ª	Vara	Empresarial,	visando	obter	uma	
liminar	 para	 que	 o	 serviço	 seja	 fornecido	 da	 forma	 que	 foi	
contratado,	ou	seja,	ilimitado.	A	instituição	requer	ainda	que	a	
mudança	no	fornecimento	de	internet	móvel	passe	a	vigorar	
somente	para	os	novos	planos	que	forem	vendidos,	ainda	assim	
mediante	 cláusulas	 claras	 e	 expressas	 informando	 sobre	 a	
limitação	de	dados.	Na	decisão	a	MMª	juíza	Maria	da	Penha	
Nobre	Mauro,	decidiu	liminarmente	que	o	pleito	do	Procon	–	RJ	
merecia	guarida,	alegando	que:	“O	consumidor,	portanto,	ficou	
impedido	de	utilizar	o	serviço	sem	a	contratação	de	um	outro	
produto	ou	plano	de	dados	avulso.	Os	princípios	que	norteiam	
as	relações	de	consumo	asseguram	ao	consumidor	informação	
clara	e	adequada	sobre	os	produtos	e	serviços,	bem	como	o	
protegem	 contra	 a	 publicidade	 enganosa	 e	 as	 práticas	
comerciais	desleais	ou	coercitivas”.	

Outra	 instituição	 que	 buscou	 na	 justiça	 a	 solução	 do	
problema	foi	o	Procon	–	SP,	que	igualmente	obteve	dia	12	maio	
de	2015	liminar	favorável	após	a	decisão	do	Juiz	Dr.	Fausto	José	
Martins	Seabra,	determinado	a	proibição	das	operadores	de	
bloquear	o	serviço	de	internet	móvel	após	o	término	da	franquia	
de	dados.	

A	 relevância	 do	 tema	 fez	 ainda	 com	 que,	 a	 Associação	
Brasileira	 de	 Procons	 se	 manifestasse	 contrariamente	 ao	



bloqueio	 e	 a	 Associação	 Nacional	 do	 Ministério	 Público	 do	
Consumidor	-	MPCON,	emitisse	nota	técnica	que	afirma	que	“A	
interrupção	do	acesso	à	internet	pelas	operadoras	de	internet	
móvel	configura	prática	abusiva,	eis	que	altera	unilateralmente	
as	regras	contratuais	predispostas	aos	consumidores	de	seus	
serviços,	com	contratos	em	vigor”	

Em	 acordo	 com	 todo	 cenário	 consumerista,	 o	 IDEC	 (	
Instituto	Nacional	de	Defesa	do	Consumidor),	está	realizando	
uma	campanha	que	visa	de	 igual	modo,	 coagir	a	prática	do	
bloqueio	arbitrário	do	consumo	após	a	utilização	da	franquia	de	
dados.		

Uma	enxurrada	de	processos	vem	sendo	distribuída	nos	
Juizados	Especiais	de	todo	o	país,	solicitando	o	desbloqueio	no	
acesso	 após	 a	 atingimento	 da	 franquia	 de	 dados.	 Toda	 a	
comunidade	discute	a	forma	abusiva	com	que	as	empresas	de	
telefonia	estão	realizando	as	alterações	nos	contratos	de	conexão	
móvel.	É	clara	a	insatisfação	social,	bem	como	a	revolta	dos	entes	
que	defendem	os	direitos	do	consumidor.	

	

3.	CONCLUSÃO	

Por	todo	exposto,	concluímos	e	enfatizamos	que	a	prática	de	
interromper	o	serviço	de	acesso	a	internet	após	a	franquia	de	
dados	ser	atingida	caracteriza	prática	abusiva,	já	que	além	de	ser	
uma	alteração	unilateral	 que	onera	o	 consumidor,	 configura	
publicidade	enganosa,	desrespeitando	assim	de	forma	vexatória	
os	certames	do	Código	de	Defesa	do	Consumidor.		

	 	

processo	de	povoamento	do	Poder	Judiciário	pelas	causas	e	
valores	 do	 livre	 Mercado	 em	 detrimento	 dos	 direitos	
fundamentais	 e	 interesses	 da	 coletividade	 ocorre	 de	 modo	
sistêmico,	por	meio	das	reformas	de	cunho	neoliberal,	que	vem	
insculpindo	 na	 estrutura	 do	 Poder	 Judiciário	 mecanismos	
propostos	 pelos	 agentes	 do	 livre	 Mercado	 com	 vistas	 à	
previsibilidade	das	decisões,	proteção	do	direito	de	propriedade,	
crescimento	 econômico	 e	 redução	 do	 papel	 institucional	 do	
Poder	Judiciário,	materializando	assim	as	máximas	de	Estado	
Mínimo	e	auto	regulação	via	Mercado.	

Trata-se	 de	 um	 problema	 estrutural,	 que	 decorre	 da	
organização	política	e	econômica	das	economias	neoliberais,	no	
contexto	de	desmantelamento	dos	Estados	de	Bem	Estar	Social	
e	 reafirmação	 do	 liberalismo	 econômico	 e	 sua	 ideologia	 de	
individualismo	 e	 progresso	 exclusivamente	 econômico,	 que	
transformam	o	desenvolvimento	humano	e	social	em	objetivos	
secundários.	

Nesse	sentido,	o	Poder	Judiciário	é	um	importante	campo	
de	embate,	posto	que	seu	perfil	institucional	de	afirmação	da	
Justiça,	sua	propensão	de	vincular	valores	de	ordem	pública	e	
interesse	social	entre	particulares	em	suas	relações	privadas	a	
despeito	da	concepção	liberal	de	direito	privado,	por	meio	da	
eficácia	horizontal	dos	direitos	fundamentais	pode	refratar	esse	
movimento	de	povoamento	e	privatização	do	Poder	Judiciário	
pelos	 interesses	 dos	 grandes	 representantes	 do	 poder	
econômico	neoliberal.	

E	o	direito	do	consumidor	é	um	grande	alvo	desse	embate,	já	
que	esse	ramo	do	direito	 inaugura	uma	sistemática	nova	no	



direito	privado	brasileiro,	revelando-se	num	microssistema	de	
normas	 principiológicas	 e	 materialmente	 constitucionais	
capazes	de	frear	o	afã	produtivista	do	Mercado	e	impor	valores	
de	 ordem	 social	 e	 existencial	 em	 sua	 atuação.	 A	 defesa	 do	
consumidor	 nos	 contratos	 de	 consumo	 tem	 dimensão	
microeconômica	 e	 também	macroeconômica	 e	 talvez	 por	 a	
súmula	 381/STJ	 seja	 tão	 representativa	 para	 os	 valores	 do	
Mercado.	

Assim,	é	importante	afirmar,	a	título	de	conclusão	dogmática,	
que	a	súmula	n.	381/STJ	deve	ser	prontamente	cancelada.	Sua	
presença	no	ordenamento	pátrio	representa,	em	primeiro	lugar,	
uma	ofensa	ao	texto	constitucional,	na	medida	em	que	afasta	a	
incidência	 de	um	direito	 fundamental	 e	 de	um	princípio	 da	
ordem	 econômica	 da	 República,	 a	 pretexto	 meramente	
processual,	desconsiderando	o	princípio	da	igualdade	material	
também	ressalvado	na	Constituição	Federal.				
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1.	INTRODUÇÃO	

Fato	 comum	 de	 acontecer	 no	 mercado	 de	 consumo	
envolve	o	erro	na	publicidade	de	produtos	e	serviços	ofertados	
ao	consumidor.	Verifica-se	cada	vez	mais	o	uso	da	errata	como	
forma	de	reparar	o	erro	de	um	produto	ofertado.	

O	Código	de	Defesa	do	Consumidor	consagra	o	princípio	da	
vinculação	da	oferta	publicitária	no	art.	30/31	e	35	do	CDC.	
sendo	que	o	erro	contido	na	publicidade	de	produtos	e	serviços	
deve	ser	 interpretado	como	 fortuito	 interno,	não	podendo	o	
fornecedor	eximir	da	obrigação	contida	na	oferta.	A	oferta	no	
CDC	traduz	o	ato	do	fornecedor	assumir	compromissos	com	o	
consumidor,	 não	 podendo	 a	 oferta	 ser	 revogada	 pelo	
argumento	 da	 ma	 fé	 ou	 do	 enriquecimento	 ilícito	 do	
consumidor,	considerando	a	boa	fé	objetiva	consagrada	no	CDC.		

Este	 trabalho	 destaca	 que	 a	 errata	 vem	 sendo	 utilizada	
como	regra	para	eximir	da	obrigação	do	fornecedor	em	arcar	
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com	a	oferta	 feita	com	erro,	quando	na	verdade	deveria	ser	
utilizada	na	forma	de	exceção,	pois	os	riscos	da	atividade	são	do	
fornecedor	que	responde	de	forma	objetiva.	

	

2.		DESENVOLVIMENTO	

A	doutrina	destaca	que	o	termo	“oferta”	é	genérico,	devendo	
ser	visto	em	sentido	amplo	(lato	sensu),	a	englobar	qualquer	
forma	de	comunicação	ou	transmissão	da	vontade	que	visa	a	
seduzir	ou	atrair	o	 consumidor	para	a	 aquisição	de	bens.	A	
construção,	 portanto,	 inclui	 a	 publicidade,	 principal	 artifício	
utilizado	para	fins	de	prestação	de	serviços	ou	fornecimento	de	
produtos.	 Nesse	 contexto	 de	 definição,	 vejamos	 as	 palavras	
ilustrativas	de	Nelson	Nery	Jr.	e	Rosa	Maria	de	Andrade	Nery4	
(2003,	p.	932):	

	

Conceito	de	oferta.	Denomina-se	oferta	qualquer	informação	ou	
publicidade	sobre	preços	e	condições	de	produtos	ou	serviços,	
suficientemente	precisa,	vinculada	por	qualquer	forma.	Pode	
haver	oferta	por	anúncio	ou	informação	em	vitrine,	gondola	de	
supermercados,	 jornais,	 revistas,	 rádio,	 televisão,	 cinema,	
Internet,	 videotexto,	 fax,	 telex,	 catálogo,	 mala-direta,	
telemarketing,	 outdoors,	 cardápios	 de	 restaurantes,	 lista	 de	
preços,	guias	de	compras,	prospectos,	folhetos,	panfletos,	etc.	

	

Analisando-se	 o	 Código	 de	 Defeso	 do	 Consumidor,	 não	
encontramos	em	seu	texto	uma	definição	do	que	vem	a	ser	

publicidade,	cabendo	à	doutrina	fazê-lo.	Segundo	Vidal	Serrano	
Nunes	Júnior5	(2001,	p.	22-23),	publicidade	é	“o	ato	comercial	de	
índole	coletiva,	patrocinado	por	ente	público	ou	privado,	com	ou	
sem	personalidade,	 no	 âmago	de	uma	atividade	 econômica,	
com	 a	 finalidade	 de	 promover,	 direito	 ou	 indiretamente,	 o	
consumo	de	produtos	e	serviços”.	

Desta	feita,	a	publicidade	não	deve	ser	confundida	com	uma	
técnica	 pessoal,	 que	 pressupõe	 uma	 relação	 direita	 entre	
consumidor	 e	 fornecedor,	 por	 ser	 um	 fenômeno	 típico	 da	
sociedade	de	massas.	Logo,	ela	ocorre	pelos	meios	de	divulgação	
em	massa,	como	o	rádio,	a	televisão,	o	jornal,	a	revista	e	os	portais	
de	internet.	Nessa	característica	singular	de	veiculação	em	massa	
a	publicidade	se	iguala	à	propaganda.	

As	 relações	 de	 consumo	 pressupõem	 a	 venda	 de	 um	
produto	ou	a	prestação	de	um	serviço	entre	um	fornecedor	e	
um	 consumidor.	 De	 uma	 maneira	 direta	 ou	 indireta	 a	
publicidade	 sempre	 diz	 respeito	 à	 venda	 do	 produto	 ou	 a	
prestação	do	serviço.	Na	publicidade	direta	ou	promocional	é	
anunciado	através	dos	meios	de	comunicação	o	preço	ou	o	
modo	de	pagamento	de	um	produto	ou	serviço,	ao	passo	que	na	
publicidade	 indireta	 ou	 institucional	 se	 veicularia	 somente	 o	
nome	da	empresa,	o	que	não	deixaria	de	promover	os	produtos	
ou	serviços	negociados	pela	empresa.	

Importante	destacar	que	publicidade	e	propaganda	não	se	
confundem,	diferentemente	do	que	o	senso	comum	considera.	
Enquanto	 a	 publicidade	 tem	 um	 objetivo	 comercial,	 como	
exposto	anteriormente,	a	propaganda	visa	um	fim	ideológico,	
religioso,	filosófico,	político,	econômico	ou	social.		



O	Código	Consumerista	regulou	a	oferta	de	forma	distinta	à	
regulada	 pelo	 Código	 Civil.	 Neste,	 a	 oferta	 é	 de	 certa	 forma	
limitada,	pois	corresponde	à	proposta	nos	termos	do	art.	427	do	
CC	("A	proposta	de	contrato	obriga	o	proponente,	se	o	contrário	
não	resultar	dos	termos	dela,	da	natureza	do	negócio,	ou	das	
circunstâncias	do	caso").	Como	visto	através	da	 leitura	deste	
dispositivo,	 a	 proposta	 não	 obriga	 necessariamente	 o	
proponente,	pois	ele	pode	dela	escapar	nos	casos	excepcionados	
pelo	artigo	em	comento.	Em	outras	palavras,	apesar	do	Código	
Civil	ter	se	filiado	ao	sistema	germânico,	e	portanto,	apresentar	
caráter	vinculativo,	há	casos	em	que	nem	sempre	a	proposta	
vinculará	 o	 proponente,	 como,	 por	 exemplo,	 quando	 o	
proponente	retrata-se	do	que	fora	ofertado,	no	prazo	ou	antes	
de	recebida	a	proposta	(art.	1.086	do	Código	Civil).	

Para	que	a	proposta	obrigue	e	vincule	o	proponente,	ela	
deve	ser	sempre	individualizada,	clara	e	firme,	de	forma	que	só	
tem	 validade	 se	 a	 coisa	 a	 ser	 vendida	 e	 o	 preço	 desta	
forem	precisos,	 bem	 como	 se	 for	 dirigida	 a	 destinatário	
determinado.	

De	seu	turno,	o	Direito	do	Consumidor	amplia	esta	visão,	de	
forma	a	atender	à	massificação	do	consumo.	Para	esta	disciplina,	
qualquer	técnica	usada	para	chamar	o	consumidor	e	levá-lo	aos	
produtos	 e	 serviços	 é	 considerada	 oferta	 e,	 esta,	
necessariamente	 vincula	 o	 fornecedor	 ofertante.	 Assim,	
conforme	leciona	Rizzato	Nunes7	(2008,	p.	415):	

	

Pode-se,	então,	dizer	que	a	oferta	é	um	veículo,	que	transmite	
uma	 mensagem,	 que	 inclui	 informação	 e	 publicidade.	 O	

fornecedor	é	o	emissor	da	mensagem	e	o	consumidor	é	seu	
receptor."	

	

A	 oferta,	 portanto,	 abrange	 informações,	 promoções	 de	
vendas,	publicidade,	etc.,	que	são	veiculadas	por	qualquer	forma	
ou	meio	de	comunicação	com	relação	a	produtos	e	serviços	
oferecidos	ou	apresentados.	

Nas	 palavras	 de	 Herman	 Benjamin8	 (2010,	 p.	 215),	 o	
dispositivo	 traz	 um	 novo	 princípio,	 qual	 seja	 o	 princípio	 da	
vinculação,	uma	vez	que	o	art.	30	do	CDC	dá	caráter	vinculante	à	
informação	 e	 à	 publicidade,	 atuando	 de	 duas	 maneiras:	
“primeiro,	 obrigando	 o	 fornecedor,	 mesmo	 que	 se	 negue	 a	
contratar;	 segundo,	 introduzindo-se	 (e	 prevalecendo)	 em	
contrato	eventualmente	celebrado,	inclusive	quando	seu	texto	o	
diga	 de	 modo	 diverso,	 pretendendo	 afastar	 o	 caráter	
vinculativo.”	

O	Código	de	Defesa	do	Consumidor	disciplina	duas	espécies	
de	vícios	de	publicidade:	a	publicidade	enganosa	e	a	publicidade	
abusiva.	Tais	espécies	estão	previstas	no	Código	Consumerista,	
conforme	dicção	do	art.	 37,	 que	disciplina	 ser	proibida	 toda	
publicidade	enganosa	ou	abusiva.		A	primeira	-	a	publicidade	
enganosa	-	é	conceituada	a	partir	do	§	1º	do	artigo	mencionado:		

	

Art.	37.	(...)	

§1º	 É	 enganosa	 qualquer	 modalidade	 de	 informação	 ou	
comunicação	de	caráter	publicitário,	inteira	ou	parcialmente	



falsa,	ou,	por	qualquer	outro	modo,	mesmo	por	omissão,	capaz	
de	 induzir	 em	 erro	 o	 consumidor	 a	 respeito	 da	 natureza,	
características,	 qualidade,	 quantidade,	 propriedades,	 origem,	
preço	e	quaisquer	outros	dados	sobre	produtos	e	serviços.	

	

Como	o	próprio	nome	diz,	é	vedada	a	publicidade	que	tenha	
o	caráter	de	enganar	o	consumidor.	 Isto	se	deve	pelo	dever	
precípuo	 de	 qualquer	 fornecedor	 em	 veicular	 informações	
corretas	acerca	do	bem	ou	serviço	ora	ofertado.	Preza-se	pela	
veracidade,	 pois	 o	 consumidor,	 enquanto	 parte	 frágil	 e	
desfavorecida,	não	pode	vir	a	ser	surpreendido	ou	enganado	em	
decorrência	da	aquisição	daquilo	que	antes	lhe	fora	ofertado.	

Por	outro	 lado,	a	publicidade	abusiva	é	aquela	 ilícita	por	
trazer	como	conteúdo	o	abuso	de	direito,	afrontando	preceitos	
morais	 de	 suma	 relevância	 (discriminação	 do	 ser	 humano,	
exploração	 de	 medo	 ou	 superstição,	 incitação	 à	 violência,	
postura	 contra	 o	 meio	 ambiente,	 bem	 como	 induzindo	 o	
indivíduo	 a	 risco	 ou	 aproveitando-se	 o	 fornecedor	 da	
incapacidade	da	criança.	A	teor	do	disposto	legal	contido	no	art.	
37,	§	2º	do	Código	de	Defesa	do	Consumidor:	

Os	vícios	de	publicidade	tipificados	no	Código	de	Defesa	do	
consumidor,	a	saber,	publicidade	enganosa	e	abusiva,	ensejam	a	
responsabilização	 do	 fornecedor,	 devendo	 responder	 por	
perdas	e	danos,	acrescidos	de	lucros	cessantes	(sem	prejuízo	das	
sanções	penais	e	administrativas	previstas.	Convém	mencionar	
que	a	responsabilidade	é	objetiva,	a	teor	dos	artigos	12,	14,	18,	
20,	30	e	35	do	CDC,	no	qual	não	há	análise	da	existência	de	culpa,	
sendo	indiferente	a	intensão	do	agente	causador	do	erro.	Baseia-

se	na	teoria	do	risco	do	empreendimento,	vez	que	o	anunciante,	
ao	se	valer	da	publicidade,	gera	o	 risco	potencial	a	 todos	os	
consumidores	 expostos,	 devendo	 responder	 por	 eventuais	
prejuízos	causados.	

No	 entanto,	 faz-se	 necessária	 ao	 estudo	 a	 análise	 da	
responsabilidade	quanto	ao	erro	de	publicidade.	Neste	tipo	de	
vício,	 a	 jurisprudência	 majoritária	 entende	 que	 não	 haverá	
responsabilidade,	não	devendo,	portanto,	se	vincular	à	oferta	
lançada	no	mercado.	

Como	não	poderia	ser	diferente,	em	sintonia	com	o	sistema	
adotado	 pelo	 CDC,	 a	 responsabilidade	 civil	 que	 decorre	 da	
vinculação	da	oferta	e	da	publicidade	é	de	natureza	objetiva,	via	
de	regra.	Dessa	forma,	como	bem	ensina	o	Ministro	Herman	
Benjamim11	(2010,	p.	219):	

	

Sem	dúvida	alguma,	a	responsabilidade	dos	arts.	30	e	35	é	
objetiva,	pois	seu	texto	em	nada	alude	à	culpa	do	anunciante,	
razão	pela	qual	não	pode	o	intérprete	agregá-la,	muito	menos	
num	 contexto	 em	 que,	 seja	 pela	 vulnerabilidade	 da	 parte	
protegida	 (o	 consumidor),	 seja	 pelas	 características	 do	
fenômeno	regrado	(a	publicidade),	o	direito,	antes	mesmo	da	
interferência	do	legislador,	já	se	encaminhava	na	direção	da	
objetivação	da	responsabilidade	civil	

	

Em	que	pesem	as	doutas	considerações	dos	tribunais,	essa	
não	parece	ser	a	melhor	conclusão,	por	contrariar	todo	o	sistema	



de	proteção	e	de	responsabilização	objetiva	do	CDC.	Nessa	linha,	
aduz	o	jurista	Flávio	Tartuce12	(2012,	p.	325):		

	

A	atribuição	de	responsabilidade	a	apenas	uma	das	pessoas	da	
cadeia	publicitária	afasta-se	da	presunção	de	solidariedade	pela	
Lei	 Consumerista,	 representando	 uma	 volta	 ao	 sistema	
subjetivo	de	investigação	de	culpa.	Além	disso,	há	uma	total	
declinação	da	boa-fé	objetiva	e	da	 teoria	da	aparência	que	
também	compõe	a	Lei	8.078/1990.	

	

Pelo	exposto,	conclui-se	que,	havendo	uma	publicidade	ou	
oferta	que	causou	danos	aos	consumidores,	em	regra	e	sem	
distinção,	responde	solidariamente	o	veículo	de	comunicação,	a	
empresa	que	a	patrocinou	e	 todos	os	responsáveis	pelo	seu	
conteúdo	(agência	de	publicidade	e	seus	profissionais).	

Na	existência	de	algum	erro	na	publicidade,	notadamente	
aqueles	ligados	ao	valor	do	produto,	é	comum	os	aplicadores	do	
Direito	mitigarem	o	pressuposto	de	boa-fé	do	consumidor,	a	
pretexto	que	diante	um	erro	evidente	do	preço,	aquele	estaria	
agindo	de	má-fé,	 a	 fim	de	 angariar	 vantagens	 indevidas	 em	
detrimento	do	fornecedor.	No	entanto,	tal	assertiva	mostra-se	
inadequada.	

Isso	 porque,	 em	 uma	 sociedade	 nitidamente	 capitalista,	
amparada	pela	livre	iniciativa	e	consequentemente	pela	ampla	
concorrência,	o	consumidor	não	tem	condições	de	aferir	qual	
seria	o	verdadeiro	preço	daquele	produto.	Não	é	raro	encontrar	
em	anúncios	publicitários	veiculados	nos	meios	de	comunicação	

preços	de	produtos	muito	baixos	a	fim	de	chamar	a	atenção	dos	
consumidores	 a	 fim	 de	 vender	 outros	 serviços,	 como,	 por	
exemplo,	a	venda	de	aparelhos	celulares	a	R$1,00	(um	real)	a	fim	
de	 angariar	 novos	 clientes	 para	 determinada	 empresa	 de	
telefonia	móvel.	Outrossim,	mister	que	se	faça	menção	sobre	a	
existência	de	consumidores	pertencentes	a	diferentes	classes	
sociais,	 possuindo	 nível	 de	 conhecimento	 variável.	 Assim,	
reputar-se-ia	desleal	exigir	que	um	homem	de	baixa	renda,	com	
pouco	 acesso	 a	 informações	 tenha	 o	mesmo	 conhecimento	
acerca	de	preço	e	qualidade	de	bens	e	serviços	que	um	jovem	de	
classe	média.	Esse	foi	o	entendimento	do	Colendo	TJDF:	

	

JUIZADO	 ESPECIAL	 CÍVEL.	 DIREITO	 DO	 CONSUMIDOR.	
OFERTA	PUBLICADA	EM	LOJA	VIRTUAL.	 PRINCÍPIO	DA	
VINCULAÇÃO	 DA	 OFERTA.	 PRINCÍPIOS	 DA	 BOA-FÉ	 E	
TRANSPARÊNCIA.	 OBRIGAÇÃO	 DE	 ENTREGAR	 O	
PRODUTO.	VIOLAÇÃO	AO	DEVER	DE	INFORMAÇÃO.	DANO	
MORAL.	SENTENÇA	REFORMADA.	1.	Nulidade	processual.	
Alega	a	parte	autora	nulidade	processual	em	razão	de	não	ter	o	
Juízo	acatado	seu	pedido	de	aditamento	à	peça	inicial.	Trata-se	
de	matéria	preclusa,	pois	caberia	à	parte	impugnar	a	decisão	no	
momento	oportuno,	logo	que	indeferido	seu	pedido.	Preliminar	
rejeitada.	2.	Toda	informação	ou	publicidade,	suficientemente	
precisa,	obriga	o	fornecedor	que	a	fizer,	veicular	ou	dela	se	
utilizar	e	integra	o	contrato	que	vier	a	ser	celebrado	(art.	30	do	
CDC).	Princípio	da	vinculação	da	oferta.	3.	Não	há	que	se	falar	em	
erro	 grosseiro	 na	 publicidade	 do	 preço,	 pois	 as	 empresas	
normalmente	promovem	a	 venda	de	produtos	 abaixo	do	
preço	de	custo	para	atrair	clientela,	liquidar	produtos	fora	de	



linha	ou	até	mesmo	promover	maior	publicidade	da	empresa.	
Mas	no	caso	em	tela,	após	a	publicidade,	a	empresa	recorrente	
aprovou	o	pedido,	expediu	boleto	para	pagamento,	acusou	o	
pagamento	e	marcou	data	para	entrega	do	produto,	somente	
comunicando	o	consumidor	sobre	"erro	sistêmico"	quando	
este	reclamou	que	o	prazo	de	entrega	havia	transcorrido	sem	
que	 recebesse	 os	 produtos.	 4.	 Diante	 dos	 princípios	 da	
informação	e	da	boa-fé	objetiva,	o	art.	35	do	CDC	faculta	ao	
consumidor	exigir	o	cumprimento	 forçado	da	obrigação.	5.	
Simples	inadimplemento	contratual,	sem	outros	fatores,	não	
ofende	a	honra	subjetiva	da	pessoa,	não	havendo	que	se	falar	
em	 danos	 de	 natureza	 moral.	 6.	 Recurso	 conhecido	 e	
parcialmente	provido.56	

	

Posto	isso,	a	simples	alegação	de	que	o	consumidor	que	
buscou	adquirir	produto	abaixo	do	preço	normal	agiu	de	má-fé,	
desprovido	de	qualquer	prova,	não	tem	o	menor	amparo.	Esta	é	
uma	aferição	casuística,	só	podendo	ser	afastada	a	boa-fé	do	
consumidor	em	caso	de	lastro	probatório.	Um	caso	hipotético	a	
fim	 de	 elucidar	 o	 ora	 narrado,	 ou	 seja,	 a	 fim	 de	 eximir	 o	
fornecedor	de	cumprir	com	o	produto	ou	serviço	ofertado,	seria	
um	 preposto	 do	 fornecedor	 que,	 em	 conluio	 com	 um	
consumidor,	 tenha	 realizado	 propositadamente	 erro	 de	
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publicidade	a	fim	que	este	último	consiga	adquirir	o	produto	por	
um	preço	abaixo	do	comercializado.	

Outra	 alegação	 amplamente	 utilizada	 é	 de	 que	 haveria	
enriquecimento	sem	causa	para	o	consumidor.	No	entanto,	este	
argumento	é	plenamente	refutável.	

A	priori	registra-se	que	a	responsabilidade	do	fornecedor	
não	 tem	 apenas	 o	 condão	de	 reparar	 o	 consumidor,	 sendo	
também	eficaz	quanto	a	necessária	punição	do	fornecedor	por	
seu	 erro,	 como	 forma	 de	 dissuadi-lo	 a	 veicular	 novamente	
publicidade	equivocada.	Sem	essa	repreensão,	devido	à	falta	de	
diligência	das	empresas,	 o	mercado	 ficaria	 instável	quanto	à	
credibilidade	 das	 publicidades,	 prejudicando	 tanto	 a	
generalidade	 de	 consumidores,	 quanto	 a	 própria	 ordem	
econômica	em	si.	

Ademais,	permitir	a	escusa	do	fornecedor	alegando	mero	
erro	material	traria	ainda	mais	fragilidade	ao	consumidor,	ao	
passo	que	este	ficaria	à	mercê	das	empresas	e	suas	formas	de	
persuadi-lo.	 Isso	porque,	 ao	deixar	de	 cumprir	 com	a	oferta	
anunciada,	 o	 consumidor	 teria	 frustrada	 a	 expectativa	 de	
conseguir	comprar	aquele	produto	que	imaginou	ter	condições	
financeiras	para	adquirir,	devendo	escolher	entre	não	obtê-lo	ou	
pagando	o	preço	que	o	fornecedor	impuser.		

Disso,	 depreende-se	 que	 não	 é	 correto	 questionar	 a	
responsabilidade	do	anunciante	alegando	enriquecimento	sem	
causa	porque	a	finalidade	da	eventual	reparação	transcende	a	
mera	compensação	ao	prejudicado,	sendo	eficaz	e	necessária	à	
punição	do	fornecedor,	bem	como	ao	desestímulo	da	desídia	
quanto	à	publicidade	veiculada.	Se	não	houver	punição	com	



caráter	pedagógico,	as	instituição	irão	permanecer	prejudicando	
consumidores	e	não	atuando	em	diligência	na	veiculação	de	
suas	ofertas.	

Por	fim,	discute-se	se	haveria	a	possibilidade	do	fornecedor	
retratar-se	por	meio	de	errata,	em	tempo	hábil	a	corrigir	o	erro	
perpetrado.	

Na	sistemática	do	Código	Civil	de	2002,	a	proposta	deixa	de	
ser	 obrigatória,	 entre	 outras	 hipóteses,	 se,	 antes	 dela,	 ou	
simultaneamente,	 chegar	 ao	 conhecimento	da	 outra	 parte	 a	
retratação	do	proponente.	É	o	que	dispõe	o	art.	428,	inciso	IV.	No	
entanto,	essa	previsão	é	aplicável	nos	contratos	paritários,	no	
qual	a	mensagem	dirigida	pelo	proponente	tem	um	alvo	certo	e	
determinado,	podendo,	assim,	valer-se	da	retratação	antes	ou	
simultaneamente	ao	envio	da	oferta.	Basta	supor	a	retratação	
por	via	de	carta	sedex,	daquele	que	enviou	proposta	por	carta	
ordinária.	

Neste	mesmo	diapasão,	o	decreto	2181/1997,	que	dispõe	
sobre	 a	 organização	 do	 Sistema	 Nacional	 de	 Defesa	 do	
Consumidor	-	SNDC,	bem	como	estabelece	as	normas	gerais	de	
aplicação	 das	 sanções	 administrativas	 previstas	 na	 Lei	 nº	
8.078/1990,	traz	em	seu	artigo	13,	IV,	ser	uma	prática	infrativa:	
“deixar	de	cumprir	a	oferta,	publicitária	ou	não,	suficientemente	
precisa,	ressalvada	a	incorreção	retificada	em	tempo	hábil	ou	
exclusivamente	 atribuível	 ao	 veículo	 de	 comunicação,	 sem	
prejuízo,	 inclusive	 nessas	 duas	 hipóteses,	 do	 cumprimento	
forçado	do	anunciado	ou	do	ressarcimento	de	perdas	e	danos	
sofridos	pelo	consumidor,	assegurado	o	direito	de	regresso	do	
anunciante	contra	seu	segurador	ou	responsável	direto”	(grifos	

acrescidos).	Observa-se	que	a	norma	retira	o	caráter	infracional	
da	oferta	que	contenha	ressalvada	a	incorreção	retificada	em	
tempo	 hábil	 ou	 exclusivamente	 atribuível	 ao	 veículo	 de	
comunicação.	

Entrementes,	embora	haja	tal	previsão	no	artigo	13,	IV	do	
decreto	2181/1997,	 imperioso	destacar	que	nas	relações	de	
consumo,	a	oferta	é	dirigida	a	um	número	indeterminado	de	
pessoas,	e	de	forma	quase	que	imediata,	haja	vista	os	meios	de	
comunicação	 em	 massa,	 como	 a	 internet.	 Assim,	 uma	 vez	
ofertado	 o	 produto,	 ainda	 que	 sob	 condições	 errôneas,	
dificilmente	o	fornecedor	teria	meio	hábil	de	corrigi-las	antes	ou	
simultaneamente	ao	conhecimento	dos	consumidores.	Soma-se	
a	 isso	o	 fato	que	posterior	arrependimento	deve	mostrar-se	
idôneo	e	eficaz	a	 fim	de	sanar	o	prejuízo	praticado,	hipótese	
inaplicável	na	seara	consumerista,	uma	vez	o	ato	do	fornecedor	
tornar-se	irrevogável.	É	o	que	bem	ilustra	Claudia	Lima	Marques	
13	(2003,	p.	410):	

	

Irrevogabilidade	da	Oferta:	Ser	irrevogável	significa,	no	sistema	
do	CDC,	que	o	ato	criado	não	desaparecerá	do	mundo	jurídico	
por	vontade	unilateral	do	fornecedor:	uma	vez	criado	e	válido,	
terá	efeitos,	pelo	menos	o	da	vinculação.	Assim	como	aquele	que	
prometeu	 e	 não	 cumpriu,	 aquele	 que	 ofertou	 ao	 público	
consumidor	e	voltou	atrás	sem	usar	a	forma	prevista	em	lei	não	
faz	desaparecer	a	 sua	declaração	de	vontade;	 ao	 contrário,	
sofrerá	os	efeitos	do	estado	de	sujeição,	o	qual	criou	através	de	
sua	declaração	de	vontade	inicial.	Sofrerá	os	efeitos	do	contrato,	
se	 a	 aceitação	 já	 ocorreu,	 ou	 os	 de	 seu	 ato	 ilícito	 de	 ter	



prejudicado,	 quebrado	 a	 confiança,	 da	 outra	 pessoa	 que	
acreditou	na	sua	oferta	inicial.	Se	na	visão	tradicional	ao	oferta	já	é	
um	fator	criador	de	vínculo,	na	visão	do	CDC	este	poder	de	
vinculação	(Bindung)	desta	declaração	negocial,	destinada	ao	
consumo,	é	multiplicado.	

	

O	fornecedor,	como	profissional	e	habitual	da	relação	de	
consumo,	tem	o	dever	de	antes	de	veicular	a	oferta,	estudar	e	
verificar	 todas	 as	 informações	 que	 serão	 transmitidas	 ao	
consumidor,	principalmente	no	que	concerne	às	características	
do	 produto	 ou	 serviço	 e	 ao	 preço.	 Esse	 dever	 decorre	 do	
princípio	da	boa-fé,	como	anota	Adalberto	Pasqualotto	14	(1997,	
p.	112):	

	

(...)	.no	sentido	ético	e	objetivo,	flagrantemente	desatendido	pelo	
anunciante	descuidado,	que	deixa	de	revisar	o	anúncio	que	fará	
publicar	no	jornal	do	dia	seguinte.	É	dele	socialmente	exigível	a	
diligência	de	velar	pela	 autenticidade	do	 conteúdo	de	 suas	
mensagens	publicitárias,	sob	pena	de	não	se	lhes	emprestar	
seriedade	ou	se	presumirem	enganosas.	

	

Portanto,	se	a	oferta	chegar	ao	destinatário	com	os	dados	
errados	ou	incompletos,	não	pode	o	fornecedor	se	eximir	da	
obrigação	de	cumpri-la	alegando	erro,	pois	uma	vez	veiculada,	
esta	é	válida	e	vinculante,	consoante	o	artigo	30	do	Código	de	
Defesa	do	Consumidor.	

	

3.	CONCLUSÃO	

Como	 consequência	 do	 exposto	 no	 presente	 trabalho,	
percebe-se	que	a	legislação	consumerista	e	os	princípios	a	ela	
aplicados	 caminham	 no	 sentido	 de	 limitar	 o	 exercício	 da	
publicidade	de	maneira	ampla,	impondo	deveres	fundamentais	
a	 serem	 observados	 pelo	 anunciante,	 tais	 como	 clareza,	
veracidade	e	a	suficiência	de	informações.	Mais	do	que	isso,	a	fim	
de	proteger	o	consumidor,	determinou-se	que	a	oferta	vinculada	
obriga	o	anunciante	e	ao	contrato	a	ser	estabelecido,	devendo	
então	ser	estritamente	observada	na	realização	do	negócio.	

Apesar	de	os	vícios	 tocantes	à	publicidade	enganosa	e	à	
publicidade	abusiva	serem	devidamente	rechaçados,	inclusive	
tipificados	como	crime	a	teor	do	art.	67	do	Código	de	Defesa	do	
Consumidor,	percebe-se	que	o	aplicador	do	Direito	não	 tem	
tratado	com	o	mesmo	rigor	os	erros	de	publicidade.	

Resgatando	a	 lógica	do	Direito	Consumerista,	entende-se	
que	o	tratamento	concedido	pelos	aplicadores	do	Direito	tem	
sido	 inadequado,	 ao	 passo	 que	 todo	 o	 sistema	 caminha	 no	
sentido	de	coibir	os	prejuízos	causados	pelo	erro	de	publicidade.	
A	 única	 forma	 eficiente	 de	 assim	 o	 fazer	 é	 atribuindo	
responsabilidade	e	a	devida	punição.	Dessa	forma,	alicerçado	
pela	 responsabilidade	 civil	 objetiva	 ao	 fornecedor	 imputada	
(manifesta	 pela	 Teoria	 do	 Risco,	 que	 determina	 ser	 punível	
aquele	 que	 gera	 riscos	 através	 do	 empreendimento	
desenvolvido,	quando	dos	riscos	surtem	danos),	bem	como	o	
fato	de	que	se	mostra	injusta	a	impunibilidade	do	fornecedor,	
deve	o	 fornecedor	anunciante	responder	pelos	erros	por	ele	



causados	 à	 luz	 dos	 arts.	 30	 e	 35,	 do	 Código	 de	 Defesa	 do	
Consumidor.	

Destarte,	nos	casos	de	erro	de	publicidade,	salvo	quando	
houver	comprovada	má-fé	do	anunciante	ou	quando	houver	
correção	 eficiente	 de	 informação,	 deve	 ser	 o	 fornecedor	
impelido	a	realizar	o	negócio	nos	termos	do	que	fora	ofertado;	
ressarcir	o	consumidor	através	de	outro	bem	ou	serviço	de	valor	
equivalente;	ou	restituir	o	dinheiro	e	perdas	e	danos,	segundo	a	
escolha	do	consumidor	prejudicado.		

	 	

O	ONUS	DO	FORNECEDOR	QUANTO	AO	
ENCAMINHAMENTO	DO	PRODUTO	COM	VICIO	PARA	
CONSERTO.	

	

Plinio	Lacerda	Martins57	

Felipe	Lacerda	Moura	Martins58	

Marcos	Cesar	de	Souza	Lima59	

	

1.	INTRODUÇÃO	

O	Código	de	Defesa	do	Consumidor	estabelece	no	art.	18,	§	
1º	(lei	8.078/90)	que	o	consumidor	possui	o	direito	de	exigir	a	
troca	de	um	produto	por	outro,	ou	mesmo	exigir	a	devolução	da	
quantia	 paga,	 caso	 o	 vício	 constatado	 no	 produto	 não	 seja	
sanado.	

Este	fato	traduz	que	o	consumidor	ao	adquirir	um	produto	
com	vício,	deve	procurar	a	assistência	técnica	e,	caso	não	seja	
possível	o	conserto	do	produto,	é	possível	exigir	outro	produto	
ou	a	devolução	da	importância	que	foi	paga.	

Contudo,	 o	 artigo	 do	 CDC	 em	 comento,	 não	 informa	 a	
respeito	do	ônus	do	encaminhamento	para	o	conserto,	sendo	
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crível	a	interpretação	de	que	o	Comerciante	ao	vender	o	produto	
possui	 o	 ônus	 deste	 encaminhamento,	 cabendo	 ao	mesmo	
receber	o	produto	e	encaminhar	para	a	assistência	técnica.	

	

2.	DESENVOLVIMENTO	

Cristiano	 Schmitt	 informa	 que	 os	 vícios	 de	 um	bem	ou	
serviço	leva	em	conta	a	“funcionalidade	e	adequação”	ou	seja,	há	
responsabilidade	por	vício	quando	o	produto	ou	serviço	não	
funciona	ou	não	é	adequado	aos	fins	a	que	se	destina,	violando	
assim	o	dever	de	qualidade-adequação.	Esses	vício	são	também	
chamados	de	incidentes	de	consumo.60	

Não	são	raras	as	vezes	que	o	consumidor	ao	adquirir	um	
produto	 com	 vício	 no	 estabelecimento	 do	 comerciante	 este	
informa,	que	o	consumidor	deverá	procurar	uma	assistência	
técnica,	deixando	assim	transparecer	que	o	comerciante	não	
possui	responsabilidade	pela	venda	do	produto	com	vício.	

Interessante	que	o	art.	18	caput	do	CDC.	estabelece	que	“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”.	

																																																													
60	SCHIMITT,	Cristiano.	BARBOSA,	Fernanda	Nunes.	Cadernos	de	Direito	do	
Consumidor-Parte	Geral.	Porto	Alegre:	Escola	Superior	de	Defesa	do	Consumidor	do	
Estado	do	Rio	Grande	do	Sul/Procon-RS.	2010.p.69	

A	suposta	ausência	de	responsabilidade	solidária	alegada	
pelos	comerciantes	decorre	da	interpretação	do	dispositivo	do	
art.	18,		§1º	do	CDC	que	consigna:	

	

Art.	18.	(...	.	.)	

§	1°	Não	sendo	o	vício	sanado	no	prazo	máximo	de	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.	

	

Resta	porem	a	duvida:	Não	sendo	o	vício	sanado,	pode	o	
consumidor	 exigir	 de	 quem?	 Do	 fornecedor	 Real	 ou	 do	
Fornecedor	Presumido?	(Somente	do	Fabricante	ou	também	
do	Comerciante?)	

Esta	dúvida	persiste	em	decorrência	da	interpretação	do	art.	
18,	§1º	que	não	informa	a	respeito	do	ônus	do	recebimento	e	
encaminhamento	 do	 produto	 com	 vício	 para	 conserto,	
deixando	 transparecer	 que	 este	 ônus	 é	 exclusivo	 do	
consumidor,	que	foi	infeliz	(azarado)	ao	adquirir	produto	com	
vício.	

	



Esta	forma	de	empurrar	o	consumidor	para	a	assistência	
técnica	traz	uma	sensação	de	liberação	do	comerciante	do	ônus	
inclusive	da	troca	do	produto.	É	cediço	que	o	comerciante	em	
determinados	casos	do	produto	com	vício	somente	faz	a	troca	
com	 a	 anuência	 do	 fabricante,	 demonstrando	 uma	 nítida	
responsabilidade	 subsidiária,	 quando	 na	 verdade	 a	
responsabilidade	do	comerciante	é	solidária.	

A	responsabilidade	subsidiária	do	comerciante	é	clara	no	
CDC	 quando	 envolve	 produto	 com	 defeito,	 definindo	 a	
responsabilidade	pelo	fato	do	produto,	na	forma	do	art.	13	do	
CDC.	que	assim	prescreve:	

	

Art.	13.	O	comerciante	é	igualmente	responsável,	nos	termos	do	
artigo	anterior,	quando:	

I	-	o	fabricante,	o	construtor,	o	produtor	ou	o	importador	não	
puderem	ser	identificados;	

II	 -	 o	 produto	 for	 fornecido	 sem	 identificação	 clara	 do	 seu	
fabricante,	produtor,	construtor	ou	importador;	

III	-	não	conservar	adequadamente	os	produtos	perecíveis	

	

Contudo,	a	responsabilidade	retratada	do	comerciante	que	
traduz	a	responsabilidade	solidária	é	pelo	vício	do	produto,	e	não	
pelo	fato	do	produto,	razão	pela	qual	o	comerciante	não	está	
isento	 da	 solução	 do	 problema	 do	 produto	 vendido	 ao	
consumidor.	

O	 STJ	 chegou	 inclusive	 a	 julgar	 demanda	 envolvendo	 o	
comerciante	e	assistência	técnica	concluindo:	

	

Em	 síntese,	 existindo	 assistência	 técnica	 especializada	 e	
disponível	na	localidade	de	estabelecimento	do	comerciante	
(leia-se,	no	mesmo	município),	não	é	razoável	a	imposição	ao	
comerciante	da	obrigação	de	intermediar	o	relacionamento	
entre	seu	cliente	e	o	serviço	disponibilizado.	Mesmo	porque	
essa	exigência	apenas	dilataria	o	prazo	para	efetiva	solução	e	
acrescentaria	custos	ao	consumidor,	sem	agregar-lhe	qualquer	
benefício.61	

	

Mutatis	 Mutandis,	 o	 Tribunal	 da	 Cidadania	 deixa	
transparecer	que	no	local	aonde	não	possui	assistência	técnica	o	
comerciante	é	obrigado	de	intermediar	o	relacionamento	entre	
o	consumidor	e	a	assistência	técnica.		

Permissa	maxima	venia	ao	STJ.,	ainda	que	exista	assistência	
técnica,	 o	 comerciante	 possui	 a	 obrigação	 de	 intermediar	 o	
relacionamento	entre	o	consumidor	e	a	assistência,	pois	 isso	
decorre	da	teoria	do	risco	do	empreendimento,	que	não	pode	
ser	 transferido	 ao	 consumidor,	 decorrente	 dos	 produtos	
comercializados.	

Nesse	sentido	faz-se	necessário	trazer	as	lições	de	Koselleck,	
a	respeito	da	necessidade	da	definição	do	conceito	do	ônus	do	

																																																													
61	Recurso	Especial	nº	1.411.136	-	RS	(2013/0347647-4)	Relator	:	Ministro	Marco	
Aurélio	Bellizze	Recorrente	:	Tim	Celular	S/A.	julg.	24/02/2015.	



encaminhamento	do	produto	com	vício	de	qualidade,	sendo	
certo	que	“Todo	conceito	articula-se	a	um	certo	contexto	sobre	o	
qual	também	pode	atuar,	tomando-o	compreensível”.62	

S.m.j.,	 o	 conceito	 envolve	 os	 integrantes	 da	 cadeia	 de	
fornecimento,	 que	 em	 hipótese	 alguma,	 pode	 recusar	 o	
atendimento	do	consumidor,	sendo	certo	que	o	legislador,	agiu	
com	 razoabilidade,	 em	 razão	 da	 logística	 necessária	 para	 o	
atendimento	da	garantia,	 	definindo	que	o	fornecedor	tem	o	
prazo	de	trinta	dias	para	sanar	vícios	em	produtos,	salvo	nos	
casos	 em	 que	 a	 substituição	 das	 partes	 viciadas	 possa	
comprometer	 a	 qualidade	 ou	 características	 do	 produto,	
diminuir-lhe	o	valor	ou	se	tratar	de	produto	essencial.	(art.	18,	
3º).	

Relevante	 destacar	 ainda,	 que	 o	 CDC.	 consigna	 a	
vulnerabilidade	do	consumidor	(art.	4,	I)	como	eixo	para	a	busca	
do	equilíbrio	nas	relações	de	consumo,	arrimado	ao	fato	que	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	(art.	18,	
caput);	

Destarte,	 faz-se	necessário	 interpretar	que	o	comerciante	
possui	este	ônus	do	encaminhamento	do	produto	com	vício	de	
qualidade	a	assistência	técnica,	independentemente	de	existir	ou	

																																																													
62	KOSELLECK,	Reinhart.	Uma	História	dos	Conceitos:	problemas	teóricos	e	práticos.	
Revista	Estudos	Históricos.	CPDOC/FGV	:	Rio	de	Janeiro,	vol.	5,	n.	10,	1992,	p.	134-146.	
Disponível	em	https://gefut.files.wordpress.com/2014/11/koselleck.pdf.	Acesso	em	
02/06/2015.	

não	 na	 localidade	 o	 serviço	 técnico,	 devendo	 efetuar	 este	
relacionamento,	 para	 que	 o	 que	 o	 consumidor	possa,	 à	 sua	
escolha,	se	valer	do	direito	de	deixar	o	produto	para	sanar	um	
vício	tanto	no	local	da	venda,	quanto	diretamente	na	assistência	
técnica,	no	fabricante,	no	importador,	etc.;	

	

3.	CONCLUSÃO	

O	consumidor	ao	constatar	que	adquiriu	um	produto	com	
vício	de	qualidade	não	pode	exigir	a	troca	imediata	do	produto	
ou	mesmo	 a	 devolução	da	 quantia	 paga,	 salvo	 as	 hipóteses	
previstas	no	§3º	do	art.	18	do	CDC.63	

A	interpretação	teleológica	do	§1º	do	art.	18	do	CDC	é	no	
sentido	que	o	consumidor	somente	pode	exigir	as	alternativas	
previstas	no	parágrafo	após	dar	oportunidade	para	sanar	o	vício,	
não	estabelecendo	o	CDC	que	este	ônus	do	encaminhamento	é	
do	consumidor.	

Razoável	a	interpretação	que	o	comerciante	deve	arcar	com	
este	ônus	do	encaminhamento	a	assistência	técnica	do	produto	

																																																													
63	Nesse	sentido	o	TJRS	entendeu	pela	obrigatoriedade	do	consumidor	somente	exigir	
após	o	encaminhamento	para	a	assistência	técnica:	Ementa:	RECURSO	INOMINADO.	
CONSUMIDOR.	VÍCIO	NO	PRODUTO.	CONSUMIDOR	QUE	NÃO	ENCAMINHA	O	
APARELHO	CELULAR	À	ASSISTÊNCIATÉCNICA,	EXIGINDO	A	IMEDIATA	
SUBSTITUIÇÃO	POR	UM	NOVO.	DESCABIMENTO.	ART.	18	DO	CDC.	
PRECEDENTES	DAS	TURMAS	RECURSAIS	CÍVEIS.	RECURSO	DESPROVIDO.	
UNÂNIME.	(TJ-RS	Recurso	Cível	Nº	71004024477,	Primeira	Turma	Recursal	Cível,	
Turmas	Recursais,	Relator:	Pedro	Luiz	Pozza,	Julgado	em	25/06/2013.	publicado.	
27/06/2013)	
	



com	vício,	pois	esta	intermediação	faz	parte	do	relacionamento	
envolvendo	a	cadeia	de	consumo,	existente	entre	o	Fabricante	e	
a	assistência	técnica,	possibilitando	a	faculdade	ao	consumidor	
da	 escolha,	 demonstrando	 assim	 a	 solidariedade	 entre	 o	
comerciante	e	fabricante	e	não	a	subsidiariedade	(art.	18	caput).	

Nesse	 sentido,	 consumidor	 deve	 se	 valer	 do	 direito	 de	
escolha,	ou	seja,	deixar	o	produto	para	sanar	um	vício	tanto	no	
local	da	venda,	quanto	diretamente	na	assistência	técnica,	no	
fabricante,	comerciante	ou	mesmo	no	importador	(fornecedor	
real,	aparente	ou	presumido.	

A	 Associação	 Nacional	 do	 Ministério	 Público	 do	
Consumidor-MPCON	chegou	a	editar	ato	dos	Promotores	do	
Consumidor,	no	sentido	de	orientar	o	comercio	para	se	abster	
de	realizar	o	encaminhamento	à	assistência	técnica	ou	a	quem	
quer	que	seja	do	consumidor	que,	exercendo	seu	direito	de	
reclamar	por	vícios	do	produto	na	vigência	das	garantias	legal	e	
contratual,	pretenda	fazê-lo	diretamente	nas	suas	sedes	ou	filiais,		
de	quaisquer	produtos	adquiridos	em	quaisquer	delas,	sobre	o	
qual	 o	 consumidor	 indique	 a	 existência	 de	 vício,	 se	 o	
consumidor,	 por	 deliberação	 própria,	 não	 tenha	 escolhido	
dirigir-se	à	assistência	técnica	ou	a	qualquer	outro	integrante	da	
cadeia	de	fornecedores.	

	 	

O	IMPACTO	PEDAGÓGICO	DA	CONDENÇÃO	DAS	
EMPRESAS	DE	TRANSPORTE	COLETIVO	PELOS	
MOVIMENTOS	SOCIAIS	DE	SEUS	TRABALHADORES	EM	
DECORRENCIA	DA	AÇÃO	COLETIVA	PROMOVIDA	PELO	
MINISTÉRIO	PÚBLICO.	

	

Edson	Alvisi64	

Plinio	Lacerda	Martins65	

Felipe	Lacerda	Moura	Martins66	

	

1.	INTRODUÇÃO	

O	transporte	público	é	hoje	um	dos	principais	desafios	da	
questão	urbana	nas	grandes	cidades.	Também	os	movimentos	
sociais	na	denominada	“sociedade	reflexiva”67	é	uma	realidade	
constatada	 pelo	 cidadão.	 Diariamente,	 pessoas	 reivindicam	
direitos	através	de	um	movimento	social,	não	sendo	exceção	as	
reivindicações	 dos	 trabalhadores	 do	 transporte	 público.	

																																																													
64	Doutor	pela	UFF,	Mestre	pela	UGF.	Professor	da	Universidade	Federal	Fluminense.	
65	Doutorando	em	Direito	pela	Universidade	Federal	Fluminense,	Mestre	em	Direito.	
Promotor	de	Justiça	
66	Especialista	em	Direito	pela	Universidade	Federal	Fluminense.	Advogado.	
67	A	frase	citada	por	Beck	que	“As	instituições	afundaram	em	seu	próprio	sucesso”	
fazendo	alusão	a	Montesquieu	traduz	o	tema	da	modernização	reflexiva,	também	
conhecida	como	sociedade	reflexiva.	BECK,	Ulrich.	La	sociedad	del	risgo.	Buenos	Aires	:	
Paidós,	1998	p.	199	et	seq.	Apud	GOMES,	Fabiana	Maria	Martins	de.	Sociedade	de	Risco	
e	o	Futuro	do	Consumidor.	Revista	de	Direito	do	Consumidor.	nº	44.	Editora	RT.:	São	
Paulo.	2002,	p.	11.	



Contudo,	a	manifestação	causa	significativo	prejuízo	a	população	
que	depende	do	transporte,	necessitando	de	providencia	para	
evitar	futuros	danos.	

Este	ensaio	destaca	que	o	serviço	de	transporte	público	é	
um	serviço	essencial	a	população,	sendo	que	a	interrupção	feita	
através	de	movimentos	sociais	por	parte	dos	trabalhadores	do	
transporte	 público	 é	 considerada	 como	 fortuito	 interno,	
devendo	 a	 empresa	 de	 transporte	 público	 ser	 condenada	 a	
reparar	 os	 danos.	 Constata-se,	 que	 o	 inadimplemento	 da	
obrigação	 contratual	 do	 transportador	 em	 decorrência	 do	
fortuito	interno	enseja	inclusive	a	condenação	pedagógica	pelo	
dano	coletivo,	objeto	desta	apresentação.	

	

2.	DESENVOLVIMENTO	

O	Ministério	Público	possui,	entre	as	funções	institucionais	
estabelecidas	pela	Constituição	Federal,	a	defesa	do	consumidor,	
podendo	 ajuizar	 Ação	 Civil	 Pública	 para	 a	 preservação	 do	
interesse	da	coletividade	na	forma	da	Lei	n.	7347/85	(Lei	da	
Ação	 Civil	 Pública)	 e	 lei	 8.078/90	 (Código	 de	 Defesa	 do	
Consumidor).	 Esta	 função,	 via	 de	 regra,	 é	 exercida	 pela	
Promotoria	de	Justiça	de	Defesa	do	Consumidor.		

Demandas,	como	a	precariedade	do	transporte	público,	que	
o	usuário	dele	depende	para	deslocar-se	ao	 trabalho,	 escola,	
faculdade,	reclamam	de	providenciais	que	o	Ministério	Público	
deve	agir.	

São	comuns	as	reclamações	perante	o	Ministério	Público	
envolvendo	a	deficiência	do	número	de	ônibus	que	circulam	na	

Cidade,	demonstrando	a	necessidade	de	um	aumento	da	frota	
de	 veículos	 em	 decorrência	 do	 aumento	 considerável	 da	
população,	tornando-se,	portanto,	insuficiente	o	serviço	público	
prestado,	 a	 superlotação	dos	 veículos	 de	 transporte	 coletivo,	
submetendo	 os	 usuários	 a	 situações	 constrangedoras	 e	 até	
mesmo	degradantes,	comprometendo,	inclusive,	sua	segurança.	

Há	ainda,	representações	no	Ministério	Público,	envolvendo	
a	questão	dos	Movimentos	Sociais	feitos	pelos	trabalhadores	do	
transporte	coletivo,	que	paralisam	os	veículos	com	significativo	
prejuízo	para	a	população.	

Constatado	 o	 prejuízo	 ao	 usuário,	 é	 instaurado	
procedimento	no	âmbito	do	Ministério	Público,	com	objetivo	de	
apurar	 a	 responsabilidade	 pela	 lesão	 a	 ordem	 urbanística,	
ajuizando	ação	civil	pública,	se	necessário,	para	a	coibição	do	
abuso.	 A	 jurisprudência	 posiciona	 no	 seguinte	 sentido	 da	
atuação	do	Ministério	Público:	

	

TJPR	 -	Agravo	de	 Instrumento	n.	657.169-9:	AGRAVO	DE	
INSTRUMENTO.	 AÇÃO	 CIVIL	 PÚBLICA.	 CONCESSÃO	 DE	
SERVIÇO	 PÚBLICO.	 TRANSPORTE	 COLETIVO	 DE	
PASSAGEIROS.	 INTERESSE	 DE	 AGIR	 CONFIGURADO.	
PRELIMINAR	AFASTADA.	AUSÊNCIA	DE	LICITAÇÃO.	ATO	
NULO.	 PRESCRIÇÃO	 E	 DECADÊNCIA	 INOCORRENTES.	
PRESSUPOSTOS	 PARA	 A	 CONCESSÃO	 DE	 LIMINAR	



PRESENTES.	 NECESSIDADE	 DE	 LICITAÇÃO	 PARA	 A	
PRORROGAÇÃO	DA	CONCESSÃO	DE	SERVIÇO	PÚBLICO.68	

TJPR	 -	 Apelação	 Cível	 n.	 813478-9:	 DIREITO	
CONSTITUCIONAL	 E	 ADMINISTRATIVO.		 AÇÃO	 CIVIL	
PÚBLICA	 DE	 OBRIGAÇÃO	 DE	 FAZER.	 LICITAÇÃO.	
TRANSPORTE	COLETIVO	RODOVIÁRIO		INTERMUNICIPAL.	
RECONHECIMENTO,	 EM	 PARTE,	 DO	 	PEDIDO.	
DISCORDÂNCIA	 APENAS	 QUANTO	 AO	 PRAZO	 (SEIS	
MESES).69	

	

Com	 o	 advento	 da	 sociedade	 de	 risco,	 os	 conflitos	 da	
distribuição	 em	 relação	 aos	 “bens”	 (renda,	 empregos,	 entre	
outros),	cada	dia	reclama	por	melhorias,	dando	margem	aos	
Movimentos	Sociais,	em	busca	de	reivindicações	dos	direitos	de	
cada	categoria.	

Em	relação	aos	direitos	dos	trabalhadores	dos	transportes	
coletivos,	não	é	diferente,	também	há	manifestos	populares,	com	
paralizações	 do	 serviço	 de	 transporte	 coletivo,	 em	busca	 de	
atenção	para	as	reivindicações	de	melhoria	das	condições	de	
trabalho	e	inclusive	por	melhores	salários.	

Contudo,	 as	 paralizações	 causam	 prejuízos	 não	 só	 a	
coletividade	 que	 necessita	 do	 transporte	 público	 para	 o	
deslocamento	para	o	trabalho,	lazer,	mas,	também	a	cidade,	que	

																																																													
68http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/TJPR_necessidade_licitacao_tr
ansporte_publico_municipal.pdf	
69http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/TJPR_obrigacao_de_licitar_tra
nsporte_intermunicipal_ESTADO_DO_PARANA.pdf	

fica	prejudicada	pela	impossibilidade	da	mobilidade	urbana,	que	
afeta	ao	tráfico	de	veículos,	e	outros	transtornos.	

Quando	há	paralização	do	serviço	público	de	 transporte	
coletivo,	 em	decorrência	 de	manifestação	 dos	 trabalhadores,	
motoristas,	cobradores,	funcionários,	o	Ministério	Público,	possui	
o	 dever	 de	 instaurar	 um	 procedimento	 investigatório	 para	
apurar	as	causas	e	consequências	do	ato,	buscando	ajuizamento	
de	ação	de	responsabilidade	civil	das	pessoas	envolvidas.	

O	 procedimento	 instaurado	 no	 âmbito	 do	 Ministério	
Público	 visa	 apurar	 os	 prejuízos	 causados	 aos	 usuários	 do	
transporte	público	bem	como	a	própria	cidade	em	razão	do	
limite	 ao	 direito	 a	 locomoção	 em	 decorrência	 do	
desencadeamento	 das	 manifestações	 levada	 a	 efeito	 pelos	
empregados	e	funcionários	das	empresas	de	ônibus.	

É	 comum,	 o	 Sindicato	 dos	 trabalhadores	 do	 setor	 de	
transporte	público	urbano	deflagrar	movimento	social,	com	o	
intuito	de	pressionar	patrões,	por	melhorias	no	setor.	Contudo,	a	
paralisação	 dos	 coletivos,	 redunda	 em	 prejuízo	 não	 só	 aos	
usuários,	como	também	ao	trânsito	 local	e	a	própria	cidade;	
sendo	certo	que	várias	pessoas	são	deixadas	em	local	distante	de	
seu	destino,	sendo	obrigadas	a	completar	seu	trajeto	a	pé	ou	de	
táxi,	o	que	por	si	só	já	traduz	em	prejuízo	econômico.	

É	relevante	destacar	que	a	Constituição	Federal	estabelece	a	
possibilidade	de	responsabilizar	as	pessoas	jurídicas	de	direito	
público	e	privado	pelos	danos	que	venham	causar	aos	usuários	
do	serviço	de	transporte	público.	Manifestando	no	art.	37,	§	6º	da	
Carta	Magna:	



	

Art.	37.	A	administração	pública	direta	e	indireta	de	qualquer	dos	
Poderes	da	União,	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	Municípios	
obedecerá	 aos	 princípios	 de	 legalidade,	 impessoalidade,	
moralidade,	publicidade	e	eficiência	e,	também,	ao	seguinte:		

§	6º	As	pessoas	jurídicas	de	direito	público	e	as	de	direito	privado	
prestadoras	de	serviços	públicos	responderão	pelos	danos	que	seus	
agentes,	nessa	qualidade,	 causarem	a	 terceiros,	assegurado	o	
direito	de	regresso	contra	o	responsável	nos	casos	de	dolo	ou	culpa.		

	

Há	 hipóteses	 de	 manifestações	 que	 os	 empresários	 do	
transporte	coletivo	permitem	que	os	veículos	saiam	da	garagem	
e	recolham	passageiros,	numa	situação	de	normalidade,	quando	
então	e	deflagrada	a	manifestação,	o	que	resulta	em	significativo	
prejuízo	para	a	população.	

Este	fato	foi	registrado	na	Cidade	de	Juiz	de	Fora	-	Minas	
Gerais,	 movimento	 social	 conhecido	 como	 “Operação	
Tartaruga”	 no	 qual	 provocou	 inúmeros	 transtornos	 a	
comunidade.	Restou	apurado	no	procedimento	instaurado	pelo	
Ministério	Público	local,	que	as	empresas	de	ônibus	permitiram	
que	 os	 veículos	 deixassem	 suas	 garagens,	 recolhessem	
passageiros	pelas	ruas,	deixando-os	em	local	distante,	mesmo	
recebendo	 o	 valor	 inteiro	 da	 passagem;	 registrando	 o	
procedimento	que	em	parte	do	itinerário,	a	velocidade	média	
dos	coletivos	não	ultrapassava	os	15	km/h,	o	que	terminou	por	

fazer	 com	 que	 os	 passageiros	 chegassem	 atrasados	 a	 seus	
compromissos	ou	trabalho.70		

Nesse	sentido	o	Ministério	Público	ajuizou	ação	civil	pública	
para	 a	 responsabilidade	 civil	 das	 empresas	 de	 transporte,	
requerendo	a	condenação	das	empresas	a	conceder	gratuidade	
do	transporte	público	pelos	dias	em	que	o	transporte	público	
ficou	parado	bem	como	a	indenizar	os	usuários/consumidores	
pelos	danos	causados.	A	sentença	proferida	na	ação	civil	pública	
proposta	 pelo	 Ministério	 Público	 concluiu	 em	 relação	 a	
paralização	dos	operários	do	transporte	público71:	

	

A	todo	esse	cenário,	aduza-se	o	fato	de	as	demandadas	terem	
quebrantado,	 por	 inúmeras	 e	 diversas	 vezes,	 as	 cláusulas	
inerentes	 aos	 contratos	 de	 transporte	 celebrados	 com	 os	
passageiros	que	ingressaram	em	seus	coletivos,	pagaram	o	
valor	integral	da	passagem,	sem	que	a	contrapartida	a	cargo	das	
requeridas	não	fosse	adimplida,	pois	restou	indene	de	qualquer	
questionamento	 que	 não	 efetivaram	 de	 forma	 exitosa	 o	
transporte	contratado.	

	

Nesse	sentido,	a	Jurisprudência	do	E.	TJMG:	

																																																													
70	RAMADA,	Paula	Cristiane	Pinto.	Responsabilidade	civil	do	transportador	coletivo	em	
decorrência	do	movimento	denominado	'operação	tartaruga.	Revista	de	Direito	do	
Consumidor,	São	Paulo,	v.23,	n.91,	p.	474-477,	jan./fev.	2014.	
71	Processo	n°145.11.257.293-1.	7ª	Vara	Cível	da	Comarca	de	Juiz	de	Fora.	Data	da	sentença:	
06.02.2013	Autor:	Ministério	Público	do	Estado	de	Minas	Gerais-	Réu:	Empresas	de	Ônibus	de	Juiz	
de	Fora-Ação	Civil	Pública.	



	

No	 contrato	 de	 transporte	 de	 passageiros,	 assume	 o	
transportador	 a	 responsabilidade	 objetiva	 de	 conduzir	 o	
passageiro	são	e	salvo	ao	lugar	de	destino,	tendo	em	vista	que	
implícita	 a	 cláusula	 de	 incolumidade,	 a	 qual	 impõe	 ao	
transportador	obrigação	de	garantir	o	êxito	da	obrigação	que	
assumira.	(Apelação	Cível	1.0024.10.142070-1/001		1420701-
39.2010.8.13.0024	(1)	,	18ª	CÂMARA	CÍVEL	.Des.(a)	Mota	e	
Silva)”	

	

Resta	 assim	 claro	 o	 descumprimento	 do	 contrato	 de	
transporte	firmado,	bem	como	a	falha	na	prestação	dos	serviços,	
com	 violação	 inclusive	 às	 normas	 do	 Código	 de	 Defesa	 do	
Consumidor.	 Cabe	 ainda	 destacar,	 que	 o	 próprio	 Código	 de	
Proteção	e	Defesa	do	Consumidor	também	protege	o	usuário	do	
transporte	público.	Dispõe	o	art.	14	do	CDC:	

	

Art.	14.	O	fornecedor	de	serviços	responde,	independentemente	da	
existência	 de	 culpa,	 pela	 reparação	 dos	 danos	 causados	 aos	
consumidores	por	defeitos	relativos	à	prestação	dos	serviços,	bem	
como	por	informações	insuficientes	ou	inadequadas	sobre	sua	
fruição	e	riscos.		

	

Também	no	art,	22	o	Código	de	Defesa	do	Consumidor	
assevera:	

	

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.”	

	

Cumpre	 destacar,	 que	 o	 movimento	 social	 dos	
trabalhadores	 do	 transporte	 coletivo,	 ao	 realizar	 o	 legitimo	
direito	causando	danos	a	coletividade	e	a	cidade,	gera	para	a	
pessoa	 jurídica	 que	 explora	 este	 serviço	 público	 o	 dever	 de	
indenizar	pelos	danos	causados.	A	este	fato	atribui-se	a	chamada	
teoria	do	risco	do	empreendimento.	Nesse	sentido	é	válido	o	
aresto	da	lavra	do	TJMG:	

	

O	 código	 de	 defesa	 do	 consumidor	 adotou	 a	 teoria	 da	
responsabilidade	objetiva.	3.	Assim,	ainda	que	não	se	configure	a	
conduta	 culposa	 ou	 dolosa	 por	 parte	 dos	 réus,	 subsiste	 a	
responsabilidade	civil,	porquanto	basta	que	esteja	configurado	o	
defeito	 na	 prestação	 do	 serviço	 e	 os	 possíveis	 causados	 aos	
consumidores	 em	 virtude	 de	 tal	 defeito.	 (Des.(a)	Mariângela	
Meyer,	 Embargos	 Infringentes	 1.0702.04.138887-8/002		
1388878-60.2004.8.13.0702	(1)	,	10ª	CÂMARA	CÍVEL”	

	



O	serviço	de	transporte	coletivo	é,	hoje,	um	serviço	público	
relevante,	 prestado	 por	 empresas	 concessionárias	 ou	
permissionárias,	caracterizando	inclusive	como	relação	jurídica	
de	consumo.	

Rosana	Grinberg	 leciona	que	o	contrato	de	 transporte	é	
talvez	o	de	maior	relevância	jurídica	e	social,	pois,	diariamente,	
milhões	de	pessoas	se	utilizam	dos	coletivos	para	irem	de	casa	
para	 o	 trabalho	 e	 vice-versa,	 destacando	 que	 o	 contrato	 de	
transporte	é	um	contrato	de	consumo,	uma	relação	jurídica	de	
consumo,	sendo	a	empresa	publica	ou	privada,	fornecedora72.	

Grinberg	exclama	ainda	que	“não	se	permite	mais,	nos	dias	
de	hoje,	é	a	vítima	não	ser	indenizada,	é	o	dano	não	ser	reparado”	
referindo	aos	danos	causados	pelo	transporte	coletivo73.	

Independente	 do	 Código	 de	 Defesa	 do	 Consumidor,	 a	
Constituição	Federal	assegura,	conforme	acima	citado,	que	as	
pessoas	 jurídicas	 de	 direito	 público	 e	 as	 de	 direito	 privado	
prestadoras	 de	 serviços	 públicos	 responderão	 pelos	 danos	
causados	 que	 seus	 agentes,	 nessa	 qualidade	 causarem	 a	
terceiros	assegurado	o	direito	de	regresso	contra	o	responsável	
no	 caso	 de	 dolo	 ou	 culpa	 (art.	 37,	 §	 6º	 )74.	 Vale	 a	 pena	 a	
transcrição	da	sentença	na	ação	coletiva	que	afirma:	

																																																													
72	GRINBERG,	Rosana.	Contratos	de	Transporte	é	Relação	de	Consumo.	Revista	de	
Direito	do	Consumidor.	V.	38,	Revista	dos	Tribunais,	São	Paulo,	p.	289.	
73	GRINBERG.	Contratos...,	cit.,	p.	287.	
74	Esse	dispositivo	não	vincula	a	conduta	do	agente	ao	evento	danoso,	mas	a	
responsabilidade	de	responder	pelo	dano.	FINATO,	Newton	Luiz.	Contrato	de	
Transporte	Aéreo	e	a	Proteção	do	Consumidor.	Revista	do	Consumidor,	São	Paulo,	n.	42,	
p.	173-186,	2002,	p.	180.	GONÇALVES,	Carlos	Roberto.	Direito	Civil	Brasileiro.	3	ed.	São	

A	 responsabilidade	 imputável	 ao	 transportador,	
especialmente	quando	este	se	reveste	da	condição	de	empresa	
concessionária	do	serviço	público	de	transporte,	envolve	uma	
relação	de	consumo,	segundo	se	depreende	do	art.	22,	parágrafo	
único,	do	CDC,	valendo	notar	que	a	aplicabilidade	da	teoria	da	
responsabilidade	objetiva	à	espécie	se	evidencia	também	pela	
norma	preconizada	no	art.	734	do	Código	Civil,	na	medida	em	
que	o	transportador	responde	pelos	danos	causados	às	pessoas	
que	transporta.75	

A	lei	brasileira	que	consignou	a	responsabilidade	civil	do	
transportador	foi	o	Decreto	Legislativo	2.681,	de	7	setembro	de	
1912,	que	regula	a	responsabilidade	das	estradas	de	ferro,	sendo	
aplicado	por	analogia76	aos	outros	meios	de	transporte	coletivo,	
sendo	excluída	a	responsabilidade	do	transportador	no	caso	de	
força	maior	(inevitabilidade)	e	caso	fortuito	(imprevisibilidade),	
além	da	culpa	exclusiva	da	vítima	ou	de	terceiro77.	

																																																																																										
Paulo:	Saraiva,	2008,	p.	201.	CAVALIERI	FILHO,	Sérgio.	Programa	de	Responsabilidade	
Civil.	7	ed.	São	Paulo:	Atlas,	2008,	p.	292.	
75	Processo	n°145.11.257.293-1.	7ª	Vara	Cível	da	Comarca	de	Juiz	de	Fora.	Data	da	
sentença:	06.02.2013.		
76	O	Decreto	2681,	de	7	de	setembro	de	1912	,	foi	considerado	avançado	para	época	
que	foi	promulgada,	destinava-se	apenas	a	regular		a	responsabilidade	civil	das	
ferrovias,	contudo,	por	uma	ampliação	jurisprudencial,	teve	aplicação	estendida	a	
outros	tipos	de	transporte.	GONÇALVES,	Carlos	Roberto.	Direito	Civil	Brasileiro.	3	ed.	São	
Paulo:	Saraiva,	2008,	p.	201.	
77	O	artigo	17	do	referido	regulamento,	com	efeito,	dispõe:	“Art.	17	–	As	estradas	de	
ferro	responderão	pelos	desastres	que	nas	suas	linhas	sucederem	aos	viajantes	e	de	
que	resulte	a	morte,	ferimento	ou	lesão	corpórea.	A	culpa	será	sempre	presumida,	só	se	
admitindo	em	contrário	alguma	das	seguintes	provas:	1ª	-	Caso	fortuito	ou	força	maior;	
2ª	-	Culpa	do	viajante,	não	concorrendo	culpa	da	estrada”.	



O	 contrato	 de	 transporte78	 foi	 introduzido	 no	 Código	
Civil/2002,	 suprindo	 assim	 uma	 lacuna,	 abrangendo	 o	
transporte	 de	 pessoas	 e	 coisas,	 estabelecendo	 a	
responsabilidade	objetiva	no	contexto	do	art.	735	do	CC	e	com	
obrigação	de	resultado	na	forma	do	art.	740	do	CC	que	assim	
dispõe:	

	

Art.	741.	 Interrompendo-se	a	viagem	por	qualquer	motivo	
alheio	à	vontade	do	transportador,	ainda	que	em	consequência	
de	evento	imprevisível,	fica	ele	obrigado	a	concluir	o	transporte	
contratado	em	outro	veículo	da	mesma	categoria,	ou,	com	a	
anuência	do	passageiro,	por	modalidade	diferente,	à	sua	custa,	
correndo	 também	por	 sua	 conta	 as	despesas	de	 estada	 e	
alimentação	do	usuário,	durante	a	espera	de	novo	transporte.	

	

Assim,	restando	demonstrado	o	inadimplemento	absoluto	
das	obrigações	assumidas,	no	qual	não	é	possível	ser	prestado	
por	outro	modo,	resta	ao	transportador	o	dever	de	indenizar.		

Nesse	sentido,	menciona	o	artigo	6º,	§	1º,	da	lei	8.987,	de	13	
de	fevereiro	de	1995,	que	conceitua	o	serviço	adequado	como	
aquele	que	satisfaz	as	condições	de	regularidade,	continuidade,	
eficiência,	segurança,	atualidade,	generalidade,	cortesia	na	sua	
prestação	e	modicidade	das	tarifas.	

																																																													
78	Pelo	contrato	de	transporte	alguém	se	obriga,	mediante	retribuição,	a	transportar,	de	
um	lugar	para	o	outro,	pessoas	e	coisas,	conforme	preceitua	o	artigo	730	do	CC.	

Acrescente-se	 ainda	 que	 a	 lei	 da	 concessão	 do	 serviço	
público,	lei	8.987/95	no	art.	25,	atribui	à	empresa	concessionária	
do	serviço	público,	a	responsabilidade	por	todos	os	prejuízos	
causados	 ao	 poder	 concedente,	 aos	 usuários	 do	 serviço	 em	
questão,	ou	mesmo	a	terceiros,	sem	que	a	fiscalização	exercida	
pelo	órgão	competente	exclua	ou	atenue	tal	responsabilidade.		

Nesse	 diapasão,	 o	 fornecedor	 não	 eximirá	 da	
responsabilidade	provando	apenas	a	ausência	da	culpa.	Para	
eximir	 a	 responsabilidade	 deverá	 demonstrar	 que	 o	 evento	
danoso	ocorreu	por	força	maior,	culpa	exclusiva	da	vítima	ou	
por	fato	exclusivo	de	terceiro.	

Destarte,	a	força	maior	deve	ser	interpretada	como	fortuito	
externo,	 do	 qual	 faz	 parte	 a	 culpa	 exclusiva	 de	 terceiros,	
contrapondo	 ao	 fortuito	 interno.	 O	 fortuito	 externo	 exclui	 o	
dever	de	indenizar,	mesmo	no	instituto	da	responsabilidade	civil	
objetiva,	por	se	tratar	de	fato	inevitável	e	irresistível	que	gera	
impossibilidade	 absoluta	 na	 ocorrência	 do	 dano.	 Professor	
Cavalieri	 sustenta	 que	 o	 fortuito	 externo	 possui	 duas	
características	primordiais:	a	autonomia	em	relação	aos	riscos	e	
inevitabilidade79.	

Diferente	do	fortuito	interno	que	apesar	do	fato	ser	também	
imprevisível	e	inevitável,	o	fato	faz	parte	do	risco	da	atividade	

																																																													
79	Fato	que	não	possui	nenhuma	relação	com	a	atividade	do	fornecedor.		Como	
exemplo	de	fortuito	externo	os	fenômenos	da	natureza:	tempestades,	enchentes.	
CAVALIERI.	Programa...,	cit.,	p.	292.	



empresarial,	nesse	sentido,	não	poderá	o	transportador	alegar	
como	forma	de	exclusão	de	sua	responsabilidade80.		

O	Código	de	Defesa	do	Consumidor	em	seu	artigo	6º,	incisos	
VI	 e	 X	 estabelece	 como	 direitos	 básicos	 do	 consumidor	 o	
princípio	 da	 efetividade	da	 reparação	 e	 a	 adequada	 e	 eficaz	
prestação	do	serviços	públicos	em	geral.	

Na	 relação	 de	 consumo,	 existindo	 caso	 fortuito	 interno,	
ocorrido	no	momento	da	realização	do	serviço,	permanece	a	
responsabilidade	do	fornecedor,	pois,	tendo	o	fato	relação	com	
os	próprios	riscos	da	atividade,	não	ocorre	o	rompimento	do	
nexo	causal.	O	fornecedor	de	serviço	tem	o	dever	de	prestar	o	
serviço	de	forma	adequada	e	eficiente	em	relação	ao	usuário	do	
serviço	público	no	período	que	foi	contratado.	

A	título	de	ilustração,	o	Superior	Tribunal	de	Justiça	editou	a	
Súmula	479	referente	ao	mercado	financeiro,	dispondo	que	a	
instituição	bancária	não	pode	alegar	o	caso	fortuito	para	eximir	
da	 sua	 responsabilidade,	 ou	 seja;	 no	 âmbito	 das	 operações	
bancárias,	 ainda	 que	 praticado	 por	 terceiros,	 responde	
objetivamente	a	instituição	bancária	pelos	danos	gerados	por	
ser	fortuito	interno.81	

A	Súmula	187	do	STJ	e	o	art.	735	do	Código	Civil	também	
estabelecem	 que	 a	 “responsabilidade	 contratual	 do	

																																																													
80	Cita-se	o	exemplo	do	professor	Sérgio	Cavalieri	de	fortuito	interno:	o	estouro	de	um	
pneu	do	ônibus,	incêndio	do	veículo,	mal	subido	do	motorista.	CAVALIERI	FILHO,	
Sérgio.	Programa	de	Responsabilidade	Civil.	7	ed.	São	Paulo:	Atlas,	2008,	p.	292.	
81	Súmula	479	do	STJ	“As	instituições	financeiras	respondem	objetivamente	pelos	
danos	gerados	por	fortuito	interno	relativo	a	fraudes	e	delitos	praticados	por	terceiros	
no	âmbito	de	operações	bancárias.”		

transportador	por	acidente	com	o	passageiro	não	é	elidida	por	
culpa	de	terceiro,	contra	o	qual	tem	ação	regressiva”,	referindo	
assim	ao	risco	da	atividade	empresarial.	

Logo,	 o	 fortuito	 interno	 faz	 parte	 do	 risco	 da	 atividade	
empresarial,	não	podendo	o	transportador	alegar	este	fortuito	
como	forma	de	exclusão	de	sua	responsabilidade.	

	

3.	CONCLUSÃO	

Constata-se	na	Sociedade	denominada	“Reflexiva”	cada	vez	
mais	a	existência	de	movimentos	 sociais,	 como	no	caso	dos	
movimentos	 dos	 trabalhadores	 do	 serviço	 de	 transporte	
coletivo,	que	interrompem	o	transporte	público,	com	objetivo	de	
reivindicações	de	direitos.	

Estas	 manifestações	 inviabilizam	 a	 mobilidade	 urbana,	
causando	transtornos	a	cidade,	ao	trânsito,	bem	como	danos	aos	
passageiros,	que	são	usuários	do	serviço	de	transporte	coletivo.	

Faz-se	 necessário	 apurar	 a	 responsabilidade	 civil	 das	
empresas,	através	da	instauração	de	procedimento	próprio	no	
âmbito	do	Ministério	Publico,	para	constatar	o	dano	causado	em	
decorrência	 dos	 movimentos	 sociais	 dos	 trabalhadores	 do	
transporte	 coletivo,	 que	 integra	 risco	 do	 empreendimento,	
considerado	como	fortuito	interno,	não	sendo	possível	excluir	a	
responsabilidade	da	empresa	sob	a	alegação	do	caso	fortuito.	

Destarte,	conclui-se	que	há	responsabilidade	das	empresas	
de	transporte	coletivo	pelos	danos	causados	a	coletividade	em	
decorrência	dos	movimentos	de	seus	trabalhadores,	razão	da	



necessidade	da	condenação,	servindo	de	impacto	pedagógico	
para	adoção	de	medidas	por	parte	do	empresariado	que	deve	
acompanhar	e	mitigar	os	danos	a	coletividade.	
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1.	INTRODUÇÃO	

Trata-se	de	artigo	sobre	o	acesso	à	informação	da	população	
na	concessão	do	serviço	de	transporte	público	hidroviário	no	Rio	
de	Janeiro,	realizado	atualmente	pela	empresa	CCR	Barcas,	no	
contexto	do	Estado	gerencial	brasileiro.		

O	 acesso	 dos	 usuários	 a	 registros	 administrativos	 e	 à	
informações	é	um	direito	previsto	no	inciso	XXXIII	do	art.	5o,	no	
inciso	II	do	§	3o	do	art.	37	e	no	§	2o	do	art.	216	da	Constituição	da	
República	de	1988	e	atualmente	regulado	no	âmbito	pela	Lei	nº	
12.527/2011.	 Contudo,	 tal	 lei	 só	 se	 aplica	 a	 entes	 da	
administração	 direta	 e	 autarquias,	 as	 fundações	 públicas,	 as	
empresas	 públicas,	 as	 sociedades	 de	 economia	 mista,	
subsidiárias	 e	 entidades	 controladas,	 não	 se	 aplicando	 as	
concessionárias	de	serviço	público.	

Desta	forma,	apesar	da	importância	do	direito	à	informação,	
não	 há	mecanismo	 legal	 que	 garanta	 ao	 usuário	 de	 serviço	



público	informações	sobre	a	prestação	do	serviço	e	a	empresa	
concessionária,	o	que	seria	de	grande	valia	para	a	fiscalização	da	
execução	do	contrato,	mediante	controle	social.	Por	esta	razão,	
buscou-se	 cotejar	 se	 é	 ofertado	 a	 sociedade	 civil	 fluminense	
dados	afetos	a	prestação		serviço	em	comento.	

Além	 da	 importância	 de	 tal	 direito	 em	 razão	 da	
imprescindibilidade	 do	 acesso	 a	 informação	 para	 o	 controle	
social,	é	importante	destacar	que	o	usuário	do	serviço	público	
possui	com	a	concessionária	uma	relação	de	consumo,	na	forma	
do	art.	2º	da	Lei	nº	8.078/1990,	lei	doravante	conhecida	como	
Código	de	Defesa	do	Consumidor	(CDC),	sendo	que	tal	lei	prevê,	
no	art.	6º	III,	como	direito	do	consumidor	o	direito	a	informação.		

Por	 esta	 razão	 buscou-se	 nesta	 pesquisa	 cotejar	 se	 é	
ofertado	a	sociedade	civil	fluminense	dados	afetos	a	prestação		
serviço,	isto	é	se	há	efetivamente,	respeito	à	população	usuária	
do	serviço,	dentro	dos	parâmetros	contemporâneos	de	direito	
ao	acesso	de	dados.	

Quanto	 a	 metodologia,	 deve-se	 destacar	 que	 para	
desenvolver	tal	pesquisa	realizou	se	revisão	bibliográfica,	análise	
de	documentos	e	da	legislação	relativa	ao	tema,	buscando-se	
outrossim	 verificar	 quais	 foram	 os	 impactos	 sofridos	 pelos	
usuários	 ao	 longo	 dos	 últimos	 anos	 através	 do	 grau	 de	
efetividade	na	mudança	de	administração,	levantando	questões	
como:	CPI	das	Barcas,	ouvidoria	interna,	e	premência	de	nova	
concessão.	

O	 transporte	 hidroviário	 de	 passageiros	 na	 Baía	 de	
Guanabara	remonta	ao	séulo	XVIII.	Remonta	também	a	esta	
época	as	denúncias	e	reclamações	dos	passageiros,	que	apesar	

das	promessas	não	cessaram	com	o	processo	de	desestatização	
do	serviço.	

A	partir	das	reformas	empreendidas	no	Estado	pelo	Plano	
Nacional	de	Desestatização	(Lei	nº	8.031/1990),	houve	uma	
remodelação	do	Estado,	sob	influência	do	neoliberalismo,	com	
uma	redução	da	máquina	pública	e	transferência	da	execução	
de	boa	parte	dos	serviços	públicos	para	a	iniciativa	privada.	A	
partir	 deste	 processo	 houve	 uma	 redefinição	 do	 papel	 do	
Estado,	 que	 passou	 a	 atuar	 como	 gerente,	 isto	 é	 como	
fiscalizador,	surgindo	assim	o	direito	regulatório	e	as	agências	
reguladoras. 	

Assim	 sendo,	 neste	 contexto	 de	 emergência	 do	 Estado	
gerencial	brasileiro	e	sob	argumento	de	que	a	entrega	a	inciativa	
privada	 da	 execução	 de	 serviços	 públicos	 iria	 resultar	 em	
melhorias	 dada	 a	 burocracia	 e	 a	 ineficiência	 estatal,	 foram	
promovidas	 diversas	 concessões	 de	 serviços	 públicos	
estratégicos,	tal	como	o	serviço	hidroviário	de	passageiros	do	Rio	
de	Janeiro	(que	anteriormente	prestado	pelo	governo	estadual)..	

Para	 fiscalizar	 a	 concessão	 ora	 analisada	 foi	 criada	 da	
Agência	Reguladora	de	Serviços	Públicos	do	Estado	do	Rio	de	
Janeiro	(Asep	RJ),	que	foi	extinta	em	2005,	e	substituída	pela	a	
(Agência	 Reguladora	 de	 Serviços	 Públicos	 Concedidos	 de	
Transportes	 Aquaviários,	 Ferroviários	 e	 Metroviários	 e	 de	
Rodovias	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	(Agetransp).	

Contudo,	 a	 entrega	 da	 prestação	 do	 serviço	 a	 iniciativa	
privada	e	a	existência	de	uma	agencia	reguladora,	teoricamente	
dotada	de	autonomia	a	 fim	de	 fiscalizar	a	concessão	não	 foi	
suficiente	para	garantir	uma	boa	qualidade	do	serviço	público.	



Em	razão	dos	expressivos	índices	de	insatisfação	dos	usuários	
do	 serviço	 (além	de	 diversos	 acidentes	 ocorridos	 durante	 o	
translado	 aquaviário),	 as	 Barcas	 fora	 um	 dos	 pontos	 mais	
criticados	pela	população	de	Niterói	durante	as	manifestações	
de	abril	desse	ano.		

	
2.	A	CCR	BARCAS:	EVOLUÇÃO	E	SISTEMA	
INFORMACIONAL	

A	CCR	 Barcas	(até	 2012,	 chamada	Barcas	 S/A)	 é	 uma	
empresa	de	transporte	aquaviário	brasileira	do	estado	doRio	de	
Janeiro.	Opera	linhas	de	transporte	nos	municípios	de	Rio	de	
Janeiro,	Angra	dos	Reis,	Niterói	e	Mangaratiba.	No	trecho	da	Baía	
de	Guanabara	(Rio	de	Janeiro	e	Niterói)	o	fluxo	de	pessoas/dia	é	
de	cerca	100	mil/dia	útil.	

O	sistema	de	navegação	entre	as	cidades	do	Rio	de	Janeiro	e	
Niterói	existe	desde	1835	e	entre	o	Rio	de	Janeiro	e	a	ilha	de	
Paquetá	desde	1877.	O	Transporte	de	passageiros	e	cargas	entre	
as	cidades	do	Rio	de	 Janeiro	e	de	Niterói	era	explorado	por	
empresa	privada	cuja	propriedade	pertencia	aos	carreteiros	(a	
família	 carreteiros),	 através	 do	 sistema	 aquaviário,	 que	
exploravam	também	à	época	o	sistema	de	transporte	coletivo	
de	passageiros	em	Niterói	através	dos	ônibus	elétricos.		

Com	o	 golpe	 de	1964,	 o	Governo	 Federal	 decidiu	 então	
encampar	 a	 então	 empresa	 privada	 a	 transformando	 em	
empresa	 pública	 cuja	 denominação	 social	 passou	 a	 ser	
denominada	em	STBG	-	Serviços	de	Transportes	da	Baia	de	
Guanabara,	 que	 em	1977	foi	 doada	 pelo	 Governo	 Federal	 à	
frente	o	Presidente	Ernesto	Geisel	ao	Estado	do	Rio	de	Janeiro,	

culminando	 com	 a	 transformação	 para	 a	 então	 CONERJ	 -	
Companhia	de	Navegação	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro.	

Em	1998	um	consórcio	de	empresas	privadas	assumiu	o	
controle	acionário	da	Companhia	de	Navegação	do	Estado	do	
Rio	de	Janeiro	(Conerj),	sob	regime	de	concessão,	dando	origem	
à	Barcas	S/A.	A	frota	herdada	era	composta	por	embarcações	
tradicionais.	Foram	feitos	investimentos	na	melhoria	do	serviço	
e	na	reforma	de	8	embarcações.	No	início	da	concessão	somente	
as	linhas	Rio	–	Paquetá,	Rio	-	Ribeira	e	Rio	–	Niterói	estavam	em	
atividade.		

No	 ano	 de	2004	foi	 marcado	 pela	 inauguração	 da	 linha	
marítima:	Rio–Charitas.	O	terminal	hidroviário	de	Charitas	levou	
a	 assinatura	 do	 arquiteto	Oscar	 Niemeyer	e	 se	 tornou	 uma	
atração	turística	da	cidade	de	Niterói	que,	não	por	acaso,	fora	
destinado	ao	transporte	da	população	de	alta	renda	da	cidade,	
com	tarifas	de	R$13,90	por	trajeto.	

Em	2008,	 a	 Barcas	 inaugurou	 seu	 Centro	 de	 Controle	
Operacional	(CCO),	que	permitiu	precisar	os	horários	de	partida	
e	 chegada	 das	 embarcações,	 a	 localização	 das	 barcas	 e	
catamarãs,	sua	velocidade,	destino	e	o	número	de	passageiros	
presentes	em	cada	uma	delas.		

Em	2010	a	 concessionária	 "priorizou"	 investimentos	 e	
equipamentos	para	tentar	atender	com	satisfação	os	usuários,	
realizando	obras	de	ampliação	nos	salões	de	embarque	e	na	sala	
da	supervisão	das	estações	Praça	XV	e	Niterói.		

Em	2012,	80%	de	seu	capital,	foi	vendido	ao	grupo	CCR	(2	
de	julho	do	mesmo	ano	a	empresa	mudou	seu	nome	para	CCR	



Barcas),	que	se	comprometeu	com	 investimentos	em	novas	
embarcações,	entre	outras	melhorias	o	que,	de	fato,	não	ocorreu.		

Além	de	ter	a	maior	tarifa	de	transporte	público	do	Rio	de	
Janeiro,	o	serviço	prestado	pela	empresa	é	frequentemente	alvo	
de	reclamações	por	parte	de	seus	milhares	de	usuários,	tendo	
em	vista	a	ocorrência	usual	de	grandes	filas	de	espera,	grande	
concentração	de	usuários	nas	estações,	e	também	a	falta	de	um	
sistema	eficaz	de	circulação	de	ar	em	dias	altas	temperaturas.	
Frise-se	que,	além	dos	problemas	citados	acima,	não	raro	temos	
embarcações	à	deriva	e	sem	sistema	de	frenagem	adequada,	o	
que	ocasiona	colisão	nos	píers	de	embarque	e	desembarque.	

No	último	dia	15	de	julho	de	2015,	A	barca	Boa	Viagem,	que	
saiu	às	9h	de	Niterói	com	destino	ao	Rio,	bateu	em	uma	mureta	
da	Praça	XV	após	apresentar	um	problema	técnico	durante	sua	
atracação.	Quinze	pessoas	ficaram	feridas,	segundo	o	Corpo	de	
Bombeiros.	De	acordo	com	a	CCR	Barcas,	concessionária	que	
administra	o	transporte,	a	embarcação	transportava	cerca	de	
900	pessoas.	

Em	nota,	 a	Agência	Reguladora	de	 Serviços	Públicos	de	
Transportes	 Aquaviários,	 Ferroviários	 e	 Metroviários	 e	 de	
Rodovias	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	(Agetransp)	informou	que	
abriu	um	boletim	de	ocorrência	para	apurar	as	circunstâncias	do	
acidente.		

O	Procon	Estadual,	ligado	à	Secretaria	de	Estado	de	Proteção	
e	Defesa	do	Consumidor,	enviou	uma	equipe	de	fiscalização	à	
Praça	 XV	 para	 verificar	 as	 causas	 do	 ocorrido. O	 secretário	
estadual	 de	Transportes,	 Carlos	Roberto	Osório,	 limitou-se	 a	
afirmar	que	a	barca	Boa	Viagem,	envolvida	no	acidente,	vai	ser	

retirada	 de	 circulação:	 "A	 barca	 vai	 ser	 aposentada.	 Essa	
embarcação	é	da	década	de	1960,	uma	barca	antiga.	Nós	já	temos	
duas	embarcações	novas	e	essa	foi	a	última	viagem	da	barca	Boa	
Viagem".	

Tal	evento	nos	faz	remontar	a	Ação	Coletiva	de	Consumo	
deflagrada	 pela	 	 Comissão	 de	 Defesa	 do	 Consumidor	 da	
Assembléia	Legislativa	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	no	ano	de	
2007,	 em	 face	 da	 AGETRANSP	 e	 Barcas	 S/A,	 que	 visava	
responsabilizar	 a	 agência	 reguladora	 e	 a	 concessionária	 do	
serviço	 público	 de	 transporte	 aquaviário	 pela	 prestação	 de	
serviço	de	forma	inadequada;	sem	a	segurança	legitimamente	
esperada	pelos	usuários,	conforme	vinha	sendo	noticiado	por	
diversos	veículos	de	comunicações	à	época,	ficando	evidente	e	
inquestionável	 o	 descumprimento	 de	 cláusulas	 previstas	 no	
contrato	de	concessão	(cláusulas	3°,	I,	10,	parágrafos	1º,	3°	e	4°,	
11,	incisos	II	e	VI,	15,	inciso	VI,	16,	incisos	I,	II	e	VIII,	22,	inciso	I,	26,	
33,	parágrafo	2°,	e	36)	e	de	obrigações	previstas	nas	normas	
incidentes	 (arts.	 6º,	 X,	 22,	 ambos	do	CDC,	 e	 6º,	 §	 1º,	 da	 Lei	
8.987/95).	

	Igualmente	não	podemos	deixar	e	citar	a	CPI	das	Barcas,	
instaurada	 na	 Alerj	 em	 razão	 de	 um	 acidente	 ocorrido	 na	
estação	Paquetá	 em	 2008,	 onde	 25	 pessoas	 ficaram	 feridas	
devido	 à	 queda	 de	 uma	 rampa	 de	 acesso	 às	 embarcações.	
Presidida	pelo	deputado	Gilberto	Palmares,	a	CPI	 teve	como	
principal	objetivo	averiguar	não	apenas	as	causas	deste	e	de	
outros	acidentes,	mas	também	o	descumprimento	de	alguns	
pontos	do	contrato	de	concessão,	como	a	disponibilização	de	um	
número	de	vagas	inferior	ao	previsto	em	horários	de	pico.	



No	relatório	final	da	CPI,	aprovado	em	9	de	junho	de	2009	(e	
votado	em	agosto),	foram	apresentadas	64	propostas,	dentre	as	
quais	o	retorno	da	barca	nos	horários	da	madrugada,	a	redução	
da	tarifa	em	certos	trechos	e	a	construção	de	estações	no	porto	
do	 Rio	 de	 Janeiro	e	 em	São	 Gonçalo	 (que	 representa	
aproximadamente	 40%	 dos	 passageiros	 que	 fazem	 a	
travessia	Praça	 XV-Niterói	 ).	 Além	 dessas	 recomendações,	 o	
relatório	apresentou	ainda	regras	para	que	em	futuros	contratos	
de	concessão	seja	proibido	o	controle	acionário	por	parte	de	
investidores	de	modais	concorrentes,	numa	referência	ao	fato	de	
o	principal	acionista	da	Barcas	S/A	(com	53%	das	ações	da	
concessionária)	ser	o	Grupo	JCA.	

No	entanto,	em	que	pese	as	medidas	acima,	o	que	vemos	é	
que	o	sistema	de	transporte	hidroviário	não	evoluiu	a	contento,	
repetindo	os	mesmos	erros	do	passado.	É	evidente	a	insatisfação	
dos	 consumidores	 com	 o	 serviço	 prestado;	 insatisfação	 esta	
gerada	pelas	diversas	embarcações	que	ficaram	a	deriva	por	
falta	 de	 manutenção,	 causando	 pânico	 e	 transtornos	 aos	
usuários;	 pelos	 constantes	 atrasos	 nos	 horários	 de	 saída	 e	
chegada;	dificuldade	no	embarque	e	desembarque	de	crianças	e	
idosos	em	razão	do	desnível	nas	plataformas	e	pelo	despreparo	
dos	funcionários	em	situações	de	emergência.		

As	 freqüentes	 panes	 divulgadas	 recentemente	 pelos	
veículos	 de	 comunicação	 (jornais	 escritos	 e	 falados),	 que	
embasam	as	afirmativas	acima,	constituem	um	problema	antigo	
e	 que	 vem	 perdurando	 por	 alguns	 anos;	 e	 a	 AGETRANSP,	
mesmo	 diante	 dos	 fatos	 exaustivamente	 divulgados	 pela	
imprensa,	vem	assistindo	passivamente	a	gradativa	piora	na	
prestação	dos	serviços	que	lhe	cabia	fiscalizar.		

Nos	 contratos	 de	 transportes	 de	 passageiros	 há	 o	
envolvimento	indireto	de	direitos	fundamentais	dos	indivíduos,	
tais	como	o	direito	à	liberdade	e	livre	movimentação	e	o	direito	à	
vida	e	à	integridade.	Urge	ressaltar	que	as	constantes	panes	que	
já	deixaram	várias	embarcações	à	deriva,	aliados	ao	despreparo	
dos	 funcionários	 em	 tais	 situações	 de	 emergência	 e,	
principalmente,	a	falta	de	informação	em	relação	aos	incidentes,	
têm	 comprometido	 a	 segurança	 dos	 consumidores,	 a	
integridade	dos	mesmos	e	consequentemente	a	qualidade	do	
serviço	prestado.		

Desta	forma	fica	evidente	a	violação	de	cláusulas	do	contrato	
de	concessão	e	de	normas	que	regulam	o	setor,	que,	em	todas,	
impõe	a	qualidade	no	serviço.	Não	há	dúvidas	em	relação	ao	
descaso	das	rés	que,	mesmo	diante	dos	diversos	problemas	
detectados	 e	 danos	 causados	 aos	 usuários	 do	 serviço,	 não	
procuram	tomar	providências	no	intuito	de	garantir	segurança	e	
melhorias	 no	 transporte.	 Aagência	 reguladora	 e	 a	
concessionária	não	demonstram	a	boa-fé	objetiva	obrigatória,	
precisando	 serem	 submetidas	 ao	 judiciário	 para	 que	
respondam	 aos	 diversos	 danos	 causados	 aos	 usuários,	 nos	
moldes	 previstos	 no	 artigo	 14	 do	 CDC.	 Mais	 uma	 vez	
presenciamos	 a	 judicialização	 estatal	 fruto	 da	 ineficiência	 de	
mais	uma	agência	reguladora	no	nosso	País.	

Não	é	admissível	que,	em	plena	era	da	 informação,	 seja	
possível	conviver	com	transportes	hidroviários	precaríssimos	
da	década	de	60,	e	com	uma	concessionária	de	serviço	público	
que	sonega	informações	ao	Consumidor,	em	franca	afronta	à	
Lei	12.527/2011.	



Em	 suma,	 vivenciamos	 o	 escalabro	 do	 atraso	
tecnológico/informacional	 quando	 nos	 deparamos	 com	 um	
estudo	sobre	o	transporte	aquaviário	do	Rio	de	Janeiro.	Nesse	
aspecto,	a	tecnologia	da	informação	e	o	livre	acesso	à	mesma	não	
deve	 ser	 ignorado	 nem	 pelo	 poder	 público,	 nem	 pelos	
estudiosos	das	ciências	sociais	quando	da	elaboração	das	suas	
políticas	e	análises:	

A	 tecnologia	 da	 informação	 tornou-se	 ferramenta	
indispensável	 para	 a	 implantação	 efetiva	 dos	 processos	 de	
reestruturação	socioeconômica.	De	especial	importância,	foi	seu	
papel	ao	possibilitar	a	formação	de	redes	como	modo	dinâmico	
e	auto-expansível	de	organização	da	atividade	humana.	Essa	
lógica	preponderante	de	redes	transforma	todos	os	domínios	da	
vida	social	e	econômica.	(CASTELLS,	2012,	p.	41)	

	

3.	CONCLUSÃO	

Diante	 das	 linhas	 traçadas	 acima,	 observa-se	 que	 a	
desestatização	não	resultou	no	aumento	de	eficiência	esperado.	
No	caso	em	análise,	verificamos	uma	massificada	insatisfação	
dos	passageiros	das	linhas	das	referidas	barcas,	diante	de	franca	
afronta	à	prestação	de	um	serviço	público	de	qualidade.	

As	 denúncias	 de	 irregularidades	 no	 transportes	 de	
passageiros	 incluem	 o	 alto	 preço	 da	 tarifa,	 a	 falta	 de	
desestatização	 das	 Barcas,	 atrasos	 constantes,	 embarcações	
operando	em	condições	precárias	etc,	denúncias	essas	que	se	
confirmam	através	de	constantes	incidents	públicos	e	notórios.	 	

Outrossim,	verifica	se	que	a	qualidade	do	serviço	atingiu	um	

grau	 de	 descontentamento	 tão	 grande	 que	 fora	 uma	 das	
questões	mais	discutidas	durante	as	manifestações	de	abril	de	
2014,	principalmente	pelos	moradores	da	cidade	de	Niterói,	os	
principais	usuários	do	serviço,	que	repetiram	a	ocorrência	de	
revoltas	manifestadas	em	quebra	quebras	já	assistidos	diversas	
vezes	ao	longo	da	história	das	barcas.	Estima	se	que,	por	dia,	as	
Barcas	 transportem	mais	 de	 100	mil	 usuários	 oriundos	 do	
Município,	sendo	tal	número	estimado	porque	os	dados	são	
sempre	obscuros	e	truncados.	

	Em	razão	da	insatisfação	popular,	foi	aberta	CPI	na	ALERJ	
sobre	 as	 Barcas	 de	 Niterói	 e,	 diante	 da	 referida	 comissão	
parlamentar,	verificamos	se	que	a	AGETRANSP	não	funcionou	
como	um	eficiente	meio	de	 interação	 entre	 os	 usuários	 e	 a	
empresa	 concessionária,	 de	 modo	 que,	em	 razão	 das	
reclamações	não	serem	solucionadas	pela	agência	reguladora	
ou	resultarem	em	sanções,	houve	uma	consequente	descrença	
na	agência	e	na	prestadora	do	serviço.	

Uma	 outra	 questão	 que	merece	 destaque	 é	 o	 acesso	 à	
informação,	ponto	essencial	e	sensível	ao	controle	social.	A	falta	
de	 transparência	dificulta	 ainda	mais	 a	 participação	popular,	
sendo	que	alguns	dados	não	são	disponibilizados	à	população	
sobre	argumento	de	consistirem	em	dados	que	são	privados	
por	envolver	matérias	cujo	sigilo	é	necessário	para	o	regular	
funcionamento	da	empresa.	

Verifica-se	 que,	 ao	 invés	 de	 promover	 adequações	 ao	
serviço	para	que	se	amolde	às	expectativa	mínimas	de	eficiência	
e	qualidade,	é	preferível	obscurecer	informações	e	submeter	os	
usuários	à	condições	precárias	sob	o	argumento	da	existência	de	



um	 grande	 déficit	 no	 balanço	 financeiro,	 o	 que	 justificaria	
eventuais	descumprimentos	contratuais.	

	Diante	da	análise	empreendida,	o	que	identificamos	é	uma	
total	ausência	de	horizontalidade	na	relação	consumerista,	não	
havendo	qualquer	medida	de	proteção	social	aos	usuários	do	
serviço	de	transporte	público	hidroviário	no	Rio	de	Janeiro,	que	
permanecem	invisíveis	aos	olhos	do	Estado	e,	 literalmente,	à	
deriva	nas	barcas	da	atual	concessionária.	
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1.	APRESENTAÇÃO		

Este	trabalho	pretende	analisar	decisões	judiciais	proferidas	
pelo	 Tribunal	 de	 Justiça	 do	 Estado	 do	 Rio	 de	 Janeiro	 nas	
situações	 de	 incidência	 da	 responsabilidade	 objetiva	 das	
concessionárias	de	serviço	de	transporte	público	e	das	hipóteses	
de	 exclusão	 do	 nexo	 de	 causalidade.	 Visa	 verificar	 se	 o	

																																																													
1		Professor	titular	e	Diretor	do	Curso	de	Direito	da	
Universidade	Federal	Fluminense.	Professor	do	Programa	de	
Pós-graduação	em	Sociologia	e	Direito	da	Universidade	
Federal	Fluminense,	Linha	de	Pesquisa:	Acesso	à	justiça	
(PPGSD/UFF);		
83	Professora	adjunta	do	departamento	de	direito	privado	da	
Universidade	Federal	Fluminense	(SDV/UFF).	Doutora	pelo	
Programa	de	Pós-graduação	em	Sociologia	e	Direito	da	
Universidade	Federal	Fluminense,	Linha	de	pesquisa:	Acesso	
à	justiça	(PPGSD/UFF);		
84	Bacharel	em	Direito	pela	Universidade	do	Estado	do	Rio	de	
Janeiro,	membro	do	Grupo	de	Pesquisa	“Empresa,	Direito	e	
Sociedade	Contemporânea”.		



reconhecimento	 de	 um	 rol	 amplo	 de	 fatos	 geradores	 da	
exclusão	do	nexo	de	causalidade	nas	ações	de	responsabilidade	
civil	 por	 dano	 ao	 consumidor-passageiro	 acaba	 por	
desestimular	a	adoção	de	medidas	que	visem	a	melhora	global	
na	prestação	dos	serviços	por	parte	das	prestadoras	dos	serviços	
e	o	adequado	atendimento	ao	consumidor-contratante.		

	

2.	DESENVOLVIMENTO		

Na	contemporaneidade,	a	natureza	paritária	dos	contratos	
de	transporte	cedeu	lugar	à	celebração	de	pactos	por	adesão85,	
uma	vez	que	a	vida	nas	grandes	cidades	se	faz	cada	vez	mais	
dependente	 de	 adequados	 mecanismos	 que	 permitam	 a	
mobilidade	 urbana	 e	 por	 consequência,	 da	 exploração	 dos	
transportes	de	massa,	atividade	econômica	estabelecida	a	partir	
de	concessões	ou	permissões	da	administração	pública.		

Cabe	destacar	que	embora	oriundos	da	outorga	dos	entes	
públicos,	 esta	 atividade	 econômica	 se	 exterioriza	 em	 uma	
prestação	de	serviço	tipificada	na	legislação	civil,	e	via	de	regra	
definida	através	de	“monopólio	de	fato	ou	de	direito”86	em	sua	
exploração,	 o	 que	 não	 afasta	 sua	 caracterização	 como	 uma	
relação	de	consumo,	atraindo	sobre	as	entidades	exploradoras	

																																																													
85	Em	tais	pactos,	seus	destinatários	são	submetidos	a	cláusulas	previamente	
estabelecidas	e	que	lhes	tiram	o	poder	da	autorregulamentação	de	seus	interesses,	
caracterizando-se	contratos	coativos	ou	necessários.	Assim,	prejudicando	a	natureza	
paritária	dos	contratos,	estabelece-se	uma	desigualdade	fática	entre	as	partes	
negociantes.	In:	MARQUES,	Cláudia	Lima.	Contratos	no	Código	de	Defesa	do	Consumidor.	
4ª	edição,	São	Paulo:	Revista	dos	Tribunais,	2002,	p.	743.	
86	GOMES,	Orlando.		Contratos.	26ª	edição,	Rio	de	Janeiro:	GEN/Forense,	2009,	p.	141.		

do	serviço87	a	responsabilidade	objetiva	fundada	no	art.	37,	§	6º	
da	Constituição	da	República	e	nos	arts.	14	e	22	do	Código	de	
Defesa	do	Consumidor.		

Diferenciando-se	 da	 cláusula	 geral	 de	 responsabilidade	
subjetiva	prevista	no	art.	186	do	CC,	a	responsabilidade	objetiva	
fundada	 sobre	 o	 risco	 da	 atividade	 traz	 à	 exploração	 do	
transporte	 público	 um	 conjunto	 de	 deveres	 expressos	 pela	
cláusula	 de	 incolumidade	 contida	 no	 art.	 735	 do	 mesmo	
diploma	e	que	confere	ao	transportador	a	obrigação	de	garantir	
a	 segurança	 do	 transportado	 até	 o	 destino	 contratado,	
observando	não	apenas	as	cláusulas	expressas	nos	termos	de	
concessão	 ou	 nos	 contratos	 de	 adesão	 mas	 também	 as	
disposições	 gerais	 acerca	 dos	 contratos	 estabelecidas	 na	
legislação	brasileira.		

Contudo,	embora	baseada	no	fato	da	prestadora	de	serviços	
auferir	 lucros	 e	 benefícios	 com	 a	 exploração	 da	 atividade,	 a	
responsabilidade	objetiva	pode	ser	elidida	pela	comprovação	de	
fatos	que	se	caracterizem	como	caso	fortuito	ou	força	maior88	e	
que	tenham	o	condão	de	excluir	o	nexo	de	causalidade	entre	a	
exploração	do	serviço	pelo	transportador	e	os	danos	causados	
ao	 transportado.	 Na	 esteira	 da	 responsabilização	 aos	
transportadores,	 consolidou-se	 o	 entendimento	 nas	 cortes	

																																																													
87	A	coexistência	de	normas	na	tutela	aos	contratos	de	transporte	possui	previsão	
expressa	no	Código	Civil,	que	em	seu	art.	732,	que	dispõe:	“Aos	contratos	de	transporte,	
em	geral,	são	aplicáveis,	quando	couber,	desde	que	não	contrariem	as	disposições	deste	
Código,	os	preceitos	constantes	da	legislação	especial	e	de	tratados	e	convenções	
internacionais”.	
88	Segundo	o	parágrafo	único	do	art.	393	do	CCB,	são	aqueles	eventos	aos	quais	não	se	
pode	evitar	ou	impedir.		



judiciais	de	que	persiste	a	responsabilidade	objetiva	ainda	que	os	
danos	tenham	sido	provenientes	de	um	“caso	fortuito	interno”,	
ou	seja,	o	evento	imprevisível	e	inevitável	ocorrido	no	âmbito	da	
atividade	fim	desenvolvida	e	que	na	interpretação	do	Superior	
Tribunal	de	Justiça	não	afasta	o	nexo	de	causalidade	“porquanto	
incide	 na	 proteção	 dos	 riscos	 esperados	 da	 atividade	
empresarial	desenvolvida”89.	

Assim,	a	despeito	da	responsabilidade	objetiva	não	trazer	ao	
prestador	 a	 assunção	 dos	 “riscos	 integrais”	 da	 atividade	
explorada,	há	que	se	considerar	o	dever	de	reparar	os	potenciais	
danos	sofridos	pelo	 transportado,	posto	em	uma	posição	de	
vulnerabilidade	diante	da	necessária	confiança	em	um	sistema	
de	 transporte	público	nascido	de	uma	outorga	estatal,	e	por	
vezes,	 única	 alternativa	 de	 locomoção	 nos	 espaços	 urbanos.	
Neste	cenário	de	proteção	ao	usuário	do	serviço,	a	excludente	do	
nexo	de	causalidade	com	vistas	ao	afastamento	do	dever	de	
indenizar	tem	se	caracterizado	por	reconhecimento	de	“culpa	
exclusiva	da	vítima”	e	de	sua	incidência	por	ocorrência	do	“caso	
fortuito	externo”,	ou	seja,	situações	marcadas	por	eventos	que	
fogem	à	esfera	da	diligência	esperada	do	prestador	do	serviço	
por	decorrerem	de	fato	do	próprio	usuário,	de	terceiros	ou	de	
atos	inevitáveis	e	estranhos	ao	contrato	firmado.	Contudo,	cabe	a	
análise	dos	casos	em	que	se	aplicam	tais	excludentes,	uma	vez	
que	todos	os	contratos,	inclusive	os	de	transporte,	devem	ser	

																																																													
89	Trecho	da	ementa	do	REsp	1.183.121-SC,	Rel.	Min.	Luis	Felipe	Salomão,	julgado	
em	24/2/2015,	DJe	7/4/2015,	publicado	no	Inf.	559,	Período:	06	a	16/04/15.	
Disponível	em	https://ww2.stj.jus.br/jurisprudencia/,	acesso	em	14	de	Julho	de	
2015.		

interpretados	à	luz	da	boa-fé	e	dos	deveres	anexos	de	segurança	
e	informação	adequada	aos	consumidores90.		

Nesse	 viés,	 na	 construção	 das	 decisões	 judiciais	 sobre	 a	
matéria	 deve-se	 ponderar	 inicialmente	 a	 condição	 de	
vulnerabilidade	 do	 transportado,	 bem	 como	 a	 confiança	
depositada	na	segurança	do	pacto	firmado,	pois	as	excludentes	
do	 nexo	 de	 causalidade	 não	 podem	 ser	 opostas	 sob	 a	
perspectiva	puramente	fática,	mas	sim,	dentro	de	um	contexto	
comprobatório	de	que	os	fatos	ocorridos	não	estavam	na	esfera	
das	circunstâncias	de	risco	que	cercavam	o	contrato,	ainda	que	
não	 pretendidas	 ou	 provenientes	 de	 atos	 de	 prepostos	 do	
transportador.	 Nesse	 sentido,	 cabe	 trazer	 ao	 texto	 decisão	
proferida	pela	25ª	Câmara	Cível	do	Tribunal	de	Justiça	do	Estado	
do	Rio	de	Janeiro,	que	dispôs:		

(...)	1)	A	responsabilidade	civil	do	transportador	nos	prejuízos	
causados	a	passageiros,	pelo	 fato	do	serviço,	é	objetiva,	nos	
termos	 do	 artigo	 14,	 do	 Código	 de	 Proteção	 e	 Defesa	 do	
Consumidor.	2)	Milita	em	prol	da	parte	Autora,	segundo	os	
princípios	 e	 as	 regras	do	Código	de	Proteção	 e	Defesa	do	
Consumidor,	presunção	de	defeito	na	prestação	do	serviço,	
operando-se,	em	seu	benefício,	inversão	legal	do	ônus	da	prova	

																																																													
90	Cláudia	Lima	Marques	destaca	que	os	deveres	anexos	são	deveres	de	conduta	que	
acompanham	as	relações	negociais	e	surgiram	da	jurisprudência	alemã	ao	
visualizarem	o	contrato	como	uma	fonte	imanente	de	conflitos	de	interesses	que	
devem	ser	contrapostos	ao	princípio	da	boa-fé.	No	sentido	consagrado,	os	deveres	
anexos	significam	uma	sujeição	a	uma	modelo	de	conduta	expectada	e	cuja	
inobservância	acarreta	a	possibilidade	de	incidência	de	sanções,	compreendendo	um	
comportamento	que	seja	fundado	na	transparência,	segurança,	prestação	de	contas	
adequada	e	respeito	ao	outro	e	ao	seu	patrimônio.	Op.	cit.,	p.	184-185.		



em	relação	do	defeito	de	segurança	do	produto/serviço.	2.1)	
Competirá	 ao	 fornecedor,	 deste	 modo,	 para	 se	 eximir	 de	
qualquer	responsabilidade,	provar	a	inexistência	de	defeito	na	
prestação	do	 serviço	ou	que	o	 fato	danoso	 seria	 atribuível	
exclusivamente	a	terceiros	ou	à	vítima.	É,	portanto,	ônus	da	
concessionária	Ré	a	produção	inequívoca	da	prova	liberatória.	
3)	O	fato	de	terceiro,	por	si	só,	não	configura	motivo	suficiente	
para	 elidir	 a	responsabilidade	do	 transportador,	 sendo	
imprescindível	aferir	se	a	conduta	danosa	pode	ser	considerada	
isoladamente	ou	se	está	vinculada	à	atividade	econômica	e	aos	
riscos	inerentes	à	sua	exploração.	3.1)	Entende-se	por	fortuito	
externo	o	fato	imprevisível	e	inevitável,	estranho	a	atividade	
exercida,	e,	por	fortuito	interno,	aquele	que	está	inserido	no	risco	
da	 atividade.	 3.1)	 Entende-se	 por	 fortuito	 externo	 o	 fato	
imprevisível	e	inevitável,	estranho	a	atividade	exercida,	e,	por	
fortuito	interno,	aquele	que	está	inserido	no	risco	da	atividade.	
3.2)	O	acidente	de	trânsito,	ainda	que	causado	por	terceiro,	
como	no	caso	concreto,	é	risco	inerente	à	atividade	de	uma	
empresa	 de	transporte	coletivo,	 configurando-se,	 assim,	 em	
fortuito	interno,	que	não	tem	o	condão	de	romper	o	nexo	de	
causalidade,	afastando	a	responsabilidade	do	transportador.	4)	
Violados	deveres	jurídicos	originários,	surge	para	a	Ré	o	dever	
jurídico	 sucessivo	 de	 recompor	 os	 danos	 patrimoniais	 e	
extrapatrimoniais	decorrentes91	(grifou-se).		

	

																																																													
91	TJ/RJ,	Apelação	Cível	nº	0018740-20.2009.8.19.0023,	Decisão	Monocrática	
proferida	pelo	Des.	Werson	Rêgo,	j.	06/07/2015.	Disponível	em	
http://www.tjrj.jus.br/scripts/,	acesso	em	13	de	julho	de	2015.		

No	mesmo	diapasão,	a	Corte	Fluminense	entendeu	pela	
integridade	do	nexo	de	causalidade	nas	situações	de	queda	de	
transportado	de	composição	ferroviária,	onde	se	pugnava	pelo	
reconhecimento	de	“culpa	exclusiva	da	vítima”.	A	despeito	de	tal	
argumento	da	concessionária-ré,	decidiu-se	que	há	uma	quebra	
dos	deveres	de	segurança	e	informação	adequada	quanto	às	
condições	do	transporte	que	permitiram	que	o	usuário	sofresse	
danos	 ao	 tentar	 ingressar	 na	 composição	 férrea92,	 posição	
também	firmada	em	relação	a	 lesão	sofrida	por	usuária	das	
Barcas	 S.A.	 ao	 escorregar	 em	 chão	molhado	 na	 estação	 de	
embarque.	 Embora	 a	 concessionária	 tenha	 alegado	 a	
inobservância	 do	 dever	 de	 cuidado	 por	 parte	 da	 usuária,	
entendeu-se	que	“(...)	tais	alegações	não	têm	o	condão	de	afastar	
o	nexo	de	causalidade,	na	medida	em	que	tais	acontecimentos	
encontram-se	 dentro	 da	 margem	 de	 previsibilidade	 da	
atividade	 comercial	 praticada	 pela	 apelante,	 tratando-se	 de	
fortuito	interno,	decorrente	do	empreendimento”	93.		

Sob	outra	transversalidade,	o	mesmo	Tribunal	de	Justiça	
decidiu	em	inúmeros	julgados	a	existência	da	ruptura	do	nexo	
de	causalidade	e	a	não-responsabilização	das	concessionárias	de	

																																																													
92	Neste	sentido	versaram	a	Apelação	Cível	nº	0195094-58.2012.8.19.0001,	Rel.	Des.		
Des.	Antônio	Carlos	Bitencourt,	Julgamento:	16/06/2015,	27ª	Câmara	Cível	e	Apelação	
Cível	nº	0044609-46.2012.8.19.0001,	Rel.	Des.	Murilo	Kieling,	Julgamento	em	
27/05/2015,	23ª	Câmara	Cível.	Disponíveis	em	http://www.tjrj.jus.br/scripts,	acesso	
em	13	de	Julho	de	2015.		
93	TJ/RJ,	Apelação	Cível	nº	0013133-02.2013.8.19.0212,	Rel.	Des.	Marcia	Cunha	De	
Carvalho,	julgamento	em	26/02/2015.	Disponível	em	http://www.tjrj.jus.br/scripts,	
acesso	em	13	de	Julho	de	2015.				



transporte	público	quando	o	dano	fora	provocado	por	atos	de	
violência	ao	longo	do	cumprimento	do	contrato.	Na	perspectiva	
da	proteção	ao	usuário,	a	ausência	de	adoção	de	medidas	que	
visem	 prevenir	 a	 violência	 urbana,	 sobretudo	 na	 região	
metropolitana	do	Rio	de	Janeiro,	é	assumir	a	ocorrência	de	fatos	
danos	inerentes	ao	risco	da	atividade	desenvolvida,	diante	da	
previsibilidade	dos	danos.	Contudo,	a	posição	adotada	pode	ser	
sintetizada	através	do	trecho	da	Apelação	Cível	nº	0330598-
36.2012.8.19.0001,	 julgada	 pela	 27ª	 Câmara	 Cível	 da	 citada	
Corte:	“cláusula	de	incolumidade,	que	se	limita	ao	transporte	e	
não	pode	ser	estendida	para	abarcar	fatos	imprevisíveis.	Dever	
de	segurança	pública,	que	cabe	ao	Estado”94,	a	despeito	da	lesão	
ter	ocorrido	nos	espaços	sob	a	gestão	das	concessionárias.		

Tais	decisões	tendem	a	reforça	a	desnecessidade	da	adoção	
de	medidas	mais	enfáticas	por	parte	das	prestadoras	de	serviço	
na	preservação	da	incolumidade	do	transportado,	afastando	o	
eventual	caráter	pedagógico	presente	na	responsabilização	das	
concessionárias	 ao	 se	 considerar	 “fatalidade”	 ou	 “mero	
aborrecimento”	 os	 prejuízos	 gerados	 ao	 consumidor-
passageiro,	 como	 se	 depreende	 da	 decisão	 proferida	 na	
Apelação	Cível	nº	0044371-81.2013.8.19.000495,	que	mantém	

																																																													
94	TJ/RJ,	Apelação	Cível	nº	0330598-36.2012.8.19.0001,	Rel.	Des.	Mabel	Castrioto,	
julgamento	em	23/01/2015.	No	mesmo	sentido,	Apelação	Cível	nº	0037582-
96.2008.8.19.0083,	Rel.	Des.	Tula	Barbosa,	julgamento	em	05/11/2014.	Disponíveis	
em	http://www.tjrj.jus.br/scripts,	acesso	em	13	de	Julho	de	2015.				
95	(...)	Pretende	o	Autor	indenização	por	danos	morais	em	decorrência	de	lesão	sofrida	
em	queda	na	rua,	por	ter	de	correr	em	razão	do	atraso	de	10	minutos	na	saída	
da	barca	Charitas-Rio.	Sentença	de	improcedência	do	pedido.	Apelo	do	Autor	
buscando	indenização	por	danos	morais.	Ausência	de	nexo	causal	entre	o	fato	e	uma	
conduta	ilícita	da	Ré,	restando	excluída	a	responsabilidade.	Fatos	que	fazem	parte	do	

a	 tradicional	 perspectiva	 do	 nexo	 de	 causalidade	 como	 a	
conduta	 capaz	de	 implicar	diretamente	na	produção	de	um	
evento	 danoso,	 não	 se	 admitindo	 a	 responsabilidade	 da	
prestadora	que	 termina	por	propiciar	 condições	para	que	o	
dano	 ocorresse,	 o	 que	 fortalece	 a	 prestação	 deficiente	 dos	
serviços	avençados.	

	

3.	CONCLUSÃO		

O	nexo	de	causalidade	é	o	elemento	central	na	configuração	
da	responsabilidade	civil	objetiva	fundada	na	“teoria	do	risco”	e	
na	preservação	da	idoneidade	dos	contratos	de	consumo	deve	
ser	objeto	de	interpretação	extensiva,	somente	sendo	afastado	
naquelas	situações	onde	o	prestador	do	serviço	tenha	provas	
cabais	 de	 que	 não	 contribuiu	 para	 o	 resultado	 danoso.	
Interpretar	estritamente	a	existência	deste	liame	é	colidir	com	
standards	comportamentais	ínsitos	às	partes	contratantes.		

Não	se	questiona	os	fundamentos	teóricos	que	permitem	o	
reconhecimento	das	excludentes	do	nexo	de	causalidade,	mas	
sim	sua	ampla	incidência	sobre	os	fatos	danosos	geradores	da	
responsabilidade	civil	objetiva	e	neste	cenário,	o	desestímulo	à	
																																																																																										
cotidiano	do	cidadão,	sendo	caracterizados	como	mero	aborrecimento,	não	
justificando	indenização	por	dano	moral.	NEGADO	SEGUIMENTO	AO	RECURSO	
(grifou-se).	Relatora	Des.	Leila	Albuquerque	-	Julgamento:	09/03/2015	-	Vigésima	
Quinta	Câmara	Cível	do	TJ/RJ.	Disponível	em	http://www.tjrj.jus.br/scripts,	acesso	em	
13	de	Julho	de	2015.				
 

 



adoção	 de	 medidas	 eficazes	 para	 a	 melhoria	 dos	 serviços	
prestados	pelas	concessionárias	e	que	terminam	por	impactar	
desfavoravelmente	não	apenas	o	destinatário	direto	do	serviço,	
mas	toda	a	cadeia	produtiva	na	qual	ele	se	encontra	inserido.		

Nas	 decisões	 judiciais	 trazidas	 à	 colação	 neste	 trabalho,	
percebe-se	 uma	 dissociação	 dos	 fundamentos	 e	 princípios	
contratuais	 com	 a	 teoria	 da	 responsabilidade	 civil	 objetiva.	
Evidencia-se	 um	 distanciamento	 dos	 valores	 previstos	 na	
legislação	civil	e	no	Código	de	Defesa	do	Consumidor	para	a	
proteção	das	partes	contratantes	e	a	perpetuação	de	padrões	
decisórios	 que	 visam	 afastar	 eventual	 “enriquecimento	 sem	
causa”	do	consumidor	diante	das	demandas	promovidas	em	
face	 das	 concessionárias	 dos	 serviços	 de	 transporte.	 A	
manutenção	destes	padrões	decisórios	certamente	enfraquece	
as	tentativas	de	se	proporcionar	aos	cidadãos	um	transporte	
limpo,	adequado	e	seguro,	elementos	mínimos	para	o	efetivo	
cumprimento	da	prestação	pactuada.	
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