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QUESTÕES DE DIREITO DO CONSUMIDOR 

Questão 21  

Resposta correta: letra D 

O item I é falso porque, em regra, em razão do princípio da conservação do contrato, expresso no p. 2º do art. 

51, do CDC, a nulidade de cláusula não invalida o contrato (negócio jurídico). Apenas a cláusula nula deve ser 

afastada. 

O inciso II é correto. Afirma que nos contratos de adesão, é permitida a existência de cláusulas que acarretem 

limitação de direitos consumeristas. A regra, na sistemática do CDC (arts. 1º, 24, 25 e 51, I) é a proibição de 

cláusula limitadora de direitos do consumidor. Todavia, o próprio CDC prevê a possibilidade de limitação no 

art. 51, I, parte final: “nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor-pessoa jurídica, a 

indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis.” Portanto, o item II é verdadeiro. 

O inciso III é correto também, pois estabelece, em outras palavras, o que está disposto no p 2º do art. 53 do 

CDC. 

Portanto, a alternativa correta do gabarito é a letra D já que apenas os itens II e III estão corretos 

Questão 22  

Resposta correta: letra C 

O item I é verdadeiro, considerando a orientação que decorre da Súmula 609 do STJ: “A recusa de cobertura 

securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos 

prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” 

O item II afirma que “Nos contratos de assistência à saúde, é abusiva cláusula contratual que estipule qualquer 

prazo de carência para cobertura de casos urgência e emergência.” A assertiva é falsa porque a sumula 597 se 

refere a prazo máximo de 24 horas e não “a qualquer prazo”, verbis: “A cláusula contratual de plano de saúde 

que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de 

urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da 

contratação.” 

O item III é verdadeiro considerando a orientação que decorre da Súmula 602 STJ: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas” 

Como apenas os itens I e III são verdadeiros, a alternativa correta é a letra C 



Questão 23 –  

Resposta correta: letra B 

Letra A é falsa. Não há na jurisprudência do STJ reconhecimento de danos morais presumidos por cobrança de 

serviço de telefonia “independentemente de efetuada a inscrição do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes. A respeito, registre-se:" 1. A inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em 

cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral. 

Essa solução, porém, não é a mesma aplicável à situação dos autos, em que inexiste qualquer ato restritivo de 

crédito, mas apenas falha na prestação ou cobrança do serviço. Nesse caso, conforme a regra geral, o dano 

moral deve ser demonstrado, não presumido.(AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 05/03/2015)” 

A letra B esta correta já que o STJ já se manifestou nesta linha sobre o tema: “2. No que se refere ao prazo 

prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de 

inadimplentes, promovida por instituição financeira ou assemelhada, como no caso dos autos, por tratar-se de 

responsabilidade extracontratual, incide o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 3. A 

aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos para 

ajuizamento da demanda, restringe-se tão somente às hipóteses de responsabilidade decorrente de fato do 

produto ou do serviço. (AgRg no AREsp 586.219/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014)” 

A letra C é falsa. O STJ já se manifestou no sentido de ser venda casada por via obliqua a conduta da empresa 

de cinema ao proibir o consumidor de ingressar na sala com produtos alimentícios adquiridos em outros 

estabelecimentos (Resp. 744.602, DJ 15.03.2007) 

A letra D é falsa. A responsabilidade na hipótese é solidária e não subsidiária. A propósito, confira-se o 

seguinte julgado do STJ: “Publicidade enganosa por omissão. Aquisição de refrigerantes com tampinhas 

premiáveis. Defeitos de impressão. Informação não divulgada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Dissídio jurisprudencial. Comprovação. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração. Responsabilidade 

solidária por publicidade enganosa. Há relação de consumo entre o adquirente de refrigerante cujas 

tampinhas contém impressões gráficas que dão direito a concorrer a prêmios e o fornecedor do produto. A 

ausência de informação sobre a existência de tampinhas com defeito na impressão, capaz de retirar o direito 

ao prêmio, configura-se como publicidade enganosa por omissão, regida pelo Código de Defesa do 

Consumidor. (...)- É solidária a responsabilidade entre aqueles que veiculam publicidade enganosa e os que 

dela se aproveitam, na comercialização de seu produto. (REsp 327.257/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2004, DJ 16/11/2004)” 

Questão 24  

Resposta correta: letra A 

A letra A está correta. O STJ já se manifestou pela legalidade da exigência de CID por parte das operadoras de 

plano de saúde: “1. Controvérsia estabelecida em sede de ação civil pública movida pelo Ministério Público do 



Rio de Janeiro em torno da exigência de indicação da CID (Classificação Internacional de Doenças) como 

condição para realização de exames e pagamento de honorários médicos por parte das operadoras de planos 

de saúde. (...)  6. A Lei 9.656/98 estreita sobremaneira a relação entre a prestação dos serviços de saúde pelas 

operadoras às doenças classificadas no CID, devendo aqueles preverem procedimentos, observadas as normas 

legais e contratuais limitativas, de acordo com a segmentação do plano celebrado, que se voltem ao 

tratamento das doenças catalogadas pela OMS. 7. O condicionamento da indicação da CID nas requisições de 

exames e serviços de saúde ao deferimento da cobertura destes decorre, razoavelmente, do fato de as 

operadoras de planos de saúde estarem obrigadas a prestar os serviços relacionados no plano-referência 

celebrado com o respectivo usuário. 8. Inocorrência de abusividade no procedimento, não se tonalizando 

como iníqua e nem colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ou incompatível com a boa-fé ou a 

eqüidade, a exigência de indicação da CID pelo profissional que requisita a realização de exames médicos. 

(REsp 1509055/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, 

DJe 25/08/2017)” 

A letra B está incorreta, considerando decisão do STJ sobre o tema. A propósito, destaque-se informativo do 

STJ e julgado sobre o tema (Informativo nº 0507, Período: 18 a 31 de outubro de 2012.) “TERCEIRA TURMA 

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. ILICITUDE NA NEGATIVA DE CONTRATAR SEGURO DE VIDA. A negativa pura e 

simples de contratar seguro de vida é ilícita, violando a regra do art. 39, IX, do CDC. Diversas opções poderiam 

substituir a simples negativa de contratar, como a formulação de prêmio mais alto ou ainda a redução de 

cobertura securitária, excluindo-se os sinistros relacionados à doença preexistente, mas não poderia negar ao 

consumidor a prestação de serviços. As normas expedidas pela Susep para regulação de seguros devem ser 

interpretadas em consonância com o mencionado dispositivo. Ainda que o ramo securitário consubstancie 

atividade de alta complexidade técnica, regulada por órgão específico, a contratação de seguros está inserida 

no âmbito das relações de consumo, portanto tem necessariamente de respeitar as disposições do CDC. A 

recusa da contratação é possível, como previsto na Circular Susep n. 251/2004, mas apenas em hipóteses 

realmente excepcionais. REsp 1.300.116-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/10/2012.” 

 

A letra C está incorreta. A cláusula que prevê cobrança de juros durante a construção do imóvel é, atualmente, 

permitida pelo STJ. A propósito, registre-se:  “1. A Segunda Seção, no julgamento do EREsp “670.117/PB, 

decidiu que não é abusiva a cláusula de cobrança de juros compensatórios incidentes em período anterior à 

entrega das chaves nos contratos de compromisso de compra e venda de imóveis em construção sob o regime 

de incorporação imobiliária (Rel. para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13.6.2012). (AgInt 

no AREsp 144.732/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 

21/09/2016)” 

A letra D está incorreta. A cobrança de tarifa básica na telefonia fixa gerou, no passado, muitos 

questionamentos. O STJ entende ser possível tal cobrança. Há, inclusive, sumula a respeito: "É legítima a 

cobrança de tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa.” (Súmula 356. 



Questão 25 

Resposta correta: letra B 

A letra A é falsa já que o prazo de 90 dias previsto no CDC (art. 26,II) é expressamente decadencial (e não 

prescricional) e dirigido especificamente às três tradicionais alternativas conferidas ao consumidor (devolução 

do valor, abatimento proporcional do preço, recebimento do produto). 

A letra B é a correta. Na responsabilidade por vício do produto, conforme disciplina do art. 18 do CDC, há 

responsabilidade solidária de todos integrantes da cadeia, ou seja, de todos fornecedores (art. 3º, caput). Tal 

responsabilidade abrange os deveres estabelecidos na lei em favor do consumidor, entre os quais está o 

reparo do produto no prazo de 30 dias (p. 1º do art. 18). 

A letra C está incorreta. O reparo pode ser exigido diretamente do comerciante, mas a justificativa (“por ser 

subsidiária a responsabilidade do fabricante”) está incorreta. A responsabilidade é solidaria entre todos os 

fornecedores (art. 18, caput) 

A letra D está incorreta. O prazo para reparo é de 30 dias. Além disso, quando o produto for considerado 

essencial, sequer cabe a providência de conserto do bem, nos termos do p. 3º do art. 18. O dispositivo 

estabelece expressamente a possibilidade de exigência imediata da troca, substituição ou abatimento 

proporcional, quando se trata de produto essencial.  

Leonardo Bessa – Procurador de Justiça do DF 
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