
E-mail para contato: alan.matos@ig.com.br IES: ESTÁCIO BH

Autor(es) Alan de Matos Jorge; João Paulo Brandão Ihancis; Jéssica Crispim Pontes; Maira Diniz Câmpara de Jesus; Rodinei Crispim 
de Oliveira

Palavra(s) Chave(s): Direito do Consumidor. Eficácia. Casos concretos.

Título: ANÁLISES DO LABORATÓRIO DO DIREITO DO CONSUMIDOR

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) constitui base indispensável na organização da sociedade civil em defesa de seus próprios 
direitos, representando legislação que faz parte do dia a dia do cidadão. Assim, o presente trabalho apresenta como tema geral o estudo do 
Direito Consumerista Brasileiro, tendo como problema a análise da eficácia da Lei nº 8.078/90 em inúmeras áreas da relação de consumo. No 
campo dos objetivos, o presente trabalho apresenta como objetivo geral a ampliação do conhecimento da Lei nº 8.078/90. Na seara dos objetivos 
específicos, busca-se, com o presente trabalho, possibilitar o maior domínio dos institutos jurídicos presentes no CDC, permitindo a correta 
interpretação e aplicação dos mesmos a situações de ordem prática, verificando, assim, a eficácia da Lei nº 8.078/90 aos inúmeros casos 
concretos estudados. Na perspectiva relativa ao estado da arte, tem-se que o presente trabalho está em consonância com os princípios da Política 
Nacional de Relações de Consumo que estabelece a EDUCAÇÃO e INFORMAÇÃO de fornecedores e consumidores. No que diz respeito à 
metodologia, foram empregados a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Para permitir a necessária adequação entre a teoria e a 
prática, foram utilizados casos concretos do mercado de consumo (e realizadas pesquisas de campo) para análise pormenorizada dos mesmos à 
luz do CDC, obtendo-se os seguintes resultados/conclusões: Caso envolvendo a análise da dúvida sobre o valor de troco máximo nos ônibus de BH 
e Região Metropolitana – Resultado/conclusão: há em BH (e em várias Cidades de MG) legislação específica (no caso de BH, a Lei Municipal nº 
6.851/95) que disciplina que o valor máximo de troco nos coletivos não pode ser inferior a 10 (dez) vezes o valor da tarifa da respectiva linha. 
Considerando, por exemplo, uma tarifa no valor de R$ 3,70 (três reais e setenta centavos), as empresas deverão ter o troco necessário para os 
consumidores que estejam portando notas de até R$ 50,00 (cinquenta reais), pois não existe em nosso país nota de R$ 37,00 (trinta e sete reais). 
Com base no CDC e na Lei Municipal nº 6.851/95, as empresas são obrigadas a informar ao consumidor (em local visível) qual o valor máximo 
para troco nos coletivos, o que não tem sido cumprido por algumas empresas, conforme pesquisa de campo realizada. Constatou-se, ainda, que 
várias empresas estão informando o consumidor de maneira equivocada. Caso envolvendo a análise do acúmulo das funções de motorista e 
cobrador no transporte coletivo municipal e sua repercussão nos direitos do consumidor/usuário do transporte coletivo – Resultado/conclusão: 
Ao analisar-se os impactos desse acúmulo de função sob a ótica da Lei nº 8.078/90, concluiu-se que vários direitos básicos do consumidor usuário 
do transporte coletivo estão sendo desrespeitados, como a proteção de sua vida e segurança, bem como a adequada e eficaz prestação dos 
serviços públicos em geral. Tais aspectos foram amplamente comprovados através de pesquisa de campo. Caso envolvendo a costumeira prática 
dos empresários de Minas Gerais de diferenciação de preço para pagamento em dinheiro e em cartão – Resultado/conclusão: Após a pesquisa 
feita, constatou-se que tal prática pode ser considerada abusiva, nos termos do art. 39 do CDC, bem como uma infração à ordem econômica, com 
base na Lei nº 12.529/2011, isso porque o pagamento com cartão pode ser considerado uma modalidade de pagamento à vista. Assim, conclui-se 
que não pode haver qualquer diferenciação. Caso envolvendo as diferenças técnicas entre vício e defeito do produto – Resultado/conclusão: 
Dúvida comum entre os operadores do Direito e os consumidores em geral, a diferenciação técnica entre vício e defeito sempre foi considerada 
assunto de grande importância no CDC. Após os estudos feitos, conclui-se que tais institutos têm grandes diferenças técnicas, inclusive no campo 
da responsabilização dos sujeitos, extensão dos danos e exteriorização dos problemas.
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