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A Ordem dos Advogados do Brasil tem a mis-

são de ser interlocutora da sociedade com a Jus-

tiça na busca por seus direitos. O cidadão encon-

tra na OAB o amparo para fazer valer o que lhe é 

garantido por lei. Nosso trabalho é pautado não 

somente nas prerrogativas dos advogados, mas 

principalmente pelo bem-estar da sociedade. 

 

Dentre nossas propostas de gestão, o direito 

do consumidor se confi gurou como um desafi o: 

o de levar a informação de forma direta a todos. 

Agora, com a elaboração desta cartilha, conquis-

tamos mais um importante objetivo.

 

Priorizamos um material que pudesse ser um 

guia rápido de consultas para os cidadãos que 

precisam de alguma orientação acerca da maté-

ria do direito do consumidor, com uma lingua-

gem bastante clara e objetiva, sem termos técni-

cos e tentando ser o mais esclarecedora possível. 

 

Este material tem ainda o papel de instruir 

o cidadão para armazenar provas que poderão 

ser úteis para um eventual processo judicial, 

caso não consiga resolver o problema junto à 

empresa. 

 

O objetivo maior deste trabalho é esclarecer 

as dúvidas mais frequentes dos consumidores, 

para que os mesmos, ao fi nal da leitura, se tor-

nem pessoas com maior conhecimento da ma-

téria, e possam exigir que seus direitos sejam 

respeitados.

Júlio Cesar Souza Rodrigues
Presidente da OAB/MS

Ordem dos Advogados do Brasil
Seccional de Mato Grosso do Sul

PALAVRA DO PRESIDENTE 
I N T R O D U Ç Ã O
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REFLEXÃO AO CONSUMIDOR

O direito do consumidor é uma das únicas 

ferramentas eficazes para mudar para melhor 

a qualidade dos serviços oferecidos pelas em-

presas, visto que muitas vezes não há interes-

se das grandes empresas em investir na me-

lhoria do atendimento e na qualificação de 

seus funcionários.

 Desse modo, uma forma de pressionar 

para que essa melhoria aconteça é exigir que 

os direitos do consumidor sejam respeitados, 

e isso é plenamente possível de ser feito sem 

causar maiores constrangimentos para todos 

os envolvidos, conforme será demonstrado 

ao longo desta cartilha.

 Infelizmente, ainda somos cidadãos 

que lutamos pouco pelos nossos direitos, 

muitas vezes até mesmo por falta de conhe-

cimento da matéria “direito do consumidor”, 

e essa omissão acaba por incentivar as em-

presas a continuarem prestando um mau 

serviço no atendimento ao consumidor, 

pois, se ninguém reivindica melhoras, elas 

continuam na zona de conforto em que se 

encontram.

 Pensando nisso, a presente cartilha 

buscou abordar os mais diversos temas da 

área do direito do consumidor, com exemplos 

de utilidade pública e assuntos que sempre 

geram maiores curiosidades para que, ao fi-

nal da leitura, possamos exigir com conheci-

mento de causa que os nossos direitos sejam 

respeitados; pois, se não o forem, podemos 

pedir socorro ao judiciário que cada vez mais 

tem sido justo nas causas consumeristas, pu-

nindo as empresas que lesaram seus consu-

midores, de forma exemplar.
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 Temos absoluta certeza que quando 

cada consumidor exigir seus direitos de modo 

individual, ingressando com uma ação judi-

cial nos casos cabíveis, os resultados serão 

extremamente benéficos para a relação de 

consumo de uma forma ampla, pois algumas 

empresas só passarão a investir em qualida-

de de atendimento quando este investimento 

for mais barato do que pagar as sentenças a 

favor do consumidor. E só chegaremos neste 

nível quando a maioria exigir obediência aos 

direitos do consumidor.

Leandro Amaral Provenzano
Presidente da Comissão de

Defesa do Direito do Consumidor
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ONDE POSSO PROCURAR MEUS
DIREITOS DE CONSUMIDOR?

Basicamente há 3 caminhos a serem percorri-

dos pelos consumidores lesados, que podem pro-

curar:

1. Procon: O Procon é o órgão de defesa do 

consumidor apto a receber reclamações dos con-

sumidores, registrá-las em seu sistema e tentar 

solucioná-las, caso ambas as partes queiram reali-

zar um acordo. No caso de uma das partes não ser 

favorável ao acordo, o confl ito não será resolvido 

e será então aconselhado ao consumidor procu-

rar a justiça para ver satisfeito o seu direito. O Pro-

con possui ainda poder para aplicar multas às em-

presas que costumam desrespeitar os direitos do 

consumidor, mas esta multa não é revertida para 

o consumidor lesado, e vai para um Fundo criado, 

cujo dinheiro é revertido para fi nanciar projetos e 

campanhas em favor do consumidor.

2. Juizado Especial Central: O Juizado Espe-

cial Central (JEC) é um órgão do judiciário onde 

o cidadão pode realizar sua reclamação, sem que 

precise de um advogado nas causas com valores 

menores do que 20 salários mínimos. Acima desse 

valor, já é necessária a contratação de um advoga-

do para dar andamento no processo. Será marca-

da uma audiência de tentativa de conciliação e, se 

não for realizado um acordo nesta audiência, será 

marcada uma segunda, chamada de instrução e 

julgamento para que se esclareçam os fatos. A 

vantagem do Juizado Especial é que mesmo não 

havendo um acordo, o juiz dará uma sentença 

que deverá ser obedecida pela empresa; logo, o 

consumidor conseguirá resolver seus problemas.

3. Justiça comum: É recomendável quando o 

valor da causa ultrapassar os 40 salários mínimos, 

onde necessariamente o consumidor precisará de 

um advogado ou um defensor público para lhe 

representar em juízo. Na justiça comum, o con-

sumidor terá de pagar as custas processuais, caso 

não seja pobre na forma da Lei. Por outro lado, via 

de regra, o valor das condenações são maiores 

que no juizado, em especial quando envolvem os 

danos morais. No que se refere ao tempo necessá-
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rio para sentença, não há como afi rmar se o juiza-

do especial é mais rápido, pois isso dependerá do 

caso específi co e principalmente em qual vara o 

processo tramitará.

O advogado é o profi ssional competente para 

indicar qual o melhor caminho a ser percorrido 

pelo consumidor. Por isso, antes de tomar qualquer 

decisão, procure um advogado para se aconselhar.

QUANTO TEMPO TENHO PARA 
BUSCAR MEUS DIREITOS DE 
CONSUMIDOR?

5 ANOS. Segundo o artigo 27 do Código de 

Defesa do Consumidor, o consumidor tem até 5 

anos para reivindicar seus direitos nos casos de re-

paração de danos (materiais e morais), a partir do 

dia em que tomou conhecimento, bem como do 

causador do mesmo.

Portanto, do dia em que o consumidor fi cou 

sabendo do dano sofrido, bem como quem lhe 

causou este dano, a partir daí, começa a correr o 

prazo de 5 anos para que ingresse com uma ação 

judicial, para que seja reparado pelo dano e inde-

nizado pela empresa.

Após este prazo, se o consumidor entrar na 

justiça, certamente perderá o processo porque 

seu pedido já estará prescrito, ou seja, porque já 

passou do prazo de entrar com a ação. Portanto, 

assim que souber do dano, procure um advogado 

para ingressar com a ação judicial o mais rápido 

possível.

COMO POSSO JUNTAR PROVAS 
PARA UM EVENTUAL PROCESSO?

Prova é tudo aquilo que pode ser utilizado 

em um processo judicial que comprovará ao juiz 

tudo que foi falado na petição inicial. São provas 

os documentos escritos, fotografi as, fi lmagens, 

testemunhas e quaisquer outros meios onde seja 

possível esclarecer as circunstâncias que geraram 

o processo.

No direito do consumidor há a inversão do 

ônus da prova, ou seja, há a inversão da obriga-

toriedade de produzir provas. Sendo assim, a em-

presa é quem tem dever de provar tudo que for 

por ela alegado; caso contrário, a vitória será do 

consumidor. Apesar de estar protegido pela inver-

são do ônus da prova, é muito importante que o 

consumidor leve ao processo todos os documen-

tos que possam ser úteis para convencer o juiz de 

que o consumidor está falando a verdade. 

Contratos, comprovantes de pagamentos, reci-

bos, e-mails, fotos, extrato de negativação, comu-
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nicados, cobranças, fotos, fi lmagens, senhas de 

atendimento, propagandas, garantias, testemu-

nhas, tudo que for relacionado com a ação deve 

fazer parte do processo.

Todos têm condições de produzir provas que 

ajudarão ao juiz a se convencer de o que foi dito 

pelo consumidor no processo é verdade, aumen-

tando consideravelmente a chance de vitória. Um 

processo bem instruído, com provas bem claras 

sobre o ocorrido, acaba por tornar o curso do pro-

cesso mais rápido e com maior probabilidade de 

vitória, além de contribuir para uma indenização 

mais alta quando, no processo, tiver relacionado 

um dano moral, por exemplo.

PUBLICIDADE E O DIREITO À 
INFORMAÇÃO

O Código de Defesa do Consumidor exige que 

as empresas forneçam todas as informações ne-

cessárias sobre o produto ou serviço que colocam 

no mercado, garantindo ao consumidor o direito 

de comprar algo que realmente esteja desejando 

ou precisando, e não seja enganado por informa-

ções ou publicidade enganosas.

A publicidade realizada pelas empresas obriga 

o fornecedor a cumprir com o que foi publicado, 

de modo que não prejudique o consumidor que 

foi atraído ao estabelecimento comercial por cau-

sa da propaganda.

Apesar de a publicidade obrigar o fornecedor 

a cumprir o que prometeu em propaganda, há 

as exceções nos casos onde há erro evidente de 

digitação ou impressão do anúncio como, por 

exemplo, um carro cuja propaganda diz que cus-

taria R$ 1,00 (um real) e que, na verdade, custa R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Nesse caso, para não 

ocasionar um enriquecimento sem causa do con-

sumidor, os juízes têm entendido que o carro não 

deve ser vendido por R$ 1,00 (um real).

GARANTIAS

Garantia é o tempo em que o fornecedor é obri-

gado a resolver os problemas de produtos ou ser-

viços sem custo para o consumidor.
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Há 3 tipos de garantias de produtos e serviços:

1. Garantia Legal: É aquela garantia mínima 

estabelecida pelo Código de Defesa do Consu-

midor: a) 30 dias para bens não duráveis (aque-

les que se desgastam com o uso regular, como 

alimentos, bebidas, combustíveis, sapatos, etc.);    

b) 90 dias para bens duráveis (aqueles que não 

se desgastam excessivamente com o uso, como, 

computador, carro, televisão, telefone).

2. Garantia Contratual: É aquela garantia 

fornecida pelo fornecedor do produto, que está 

no contrato ou no manual de compra. A maioria 

dos produtos fornece a garantia contratual de 

um ano. Portanto, se o produto comprado ofe-

rece uma garantia contratual maior que a garan-

tia legal, vale a que está no contrato (Art. 50 do 

C.D.C.).

3. Garantia Estendida: É a garantia que o 

consumidor pode comprar para que a garantia 

legal ou contratual seja prorrogada pelo tempo 

determinado no contrato de garantia estendida. 

Jamais pode a loja obrigar o consumidor a com-

prar a garantia estendida de um produto, pois se 

caracterizaria como venda casada, que é ilegal.

TROCA DE PRODUTOS

A troca de produtos é um tema no direito do 

consumidor onde muitos acham que tem um direi-

to, mas que na verdade não o tem. Só há a obriga-

toriedade de a loja fornecedora trocar um produto, 

se o mesmo apresentou defeito, e este defeito não 

foi consertado pela loja no prazo de 30 dias (Art. 18 

§1º, incisos I, II e III do C.D.C.). 

Caso a loja, nesses 30 dias, não conseguir con-

sertar o defeito apresentado pelo produto, o con-

sumidor pode exigir à sua escolha: 

1. Receber um produto novo, igual ou superior 

ao produto comprado; 

2. Receber seu dinheiro de volta, devidamente 

corrigido e atualizado;  



COMISSÃO DE DEFESA DO DIREITO DO CONSUMIDOR - CARTILHA DE DEFESA DO CONSUMIDOR 11

3. Exigir um abatimento do preço do produto 

comprado para fi car com ele, mesmo com o defeito 

apresentado, caso seja a vontade do consumidor.

Algumas lojas, principalmente as que vendem 

roupas, permitem a troca de peças. Trata-se de uma 

liberalidade da loja, que não é obrigada a efetuar a 

substituição da mercadoria por outra. No entanto, 

se a loja permite, a troca deve ser feita em todas as 

peças, inclusive das que estão em liquidação, a não 

ser que haja uma informação contrária exposta em 

local de fácil visualização, próxima ao local onde as 

roupas que não permitem troca estão sendo co-

mercializadas. O mesmo acontece com as peças 

que estão sendo comercializadas “no estado em 

que se encontram”, que muitas vezes são peças que 

apresentam pequenos defeitos, e que por isso são 

vendidas por preço bem abaixo do normal. Nesse 

caso, havendo a devida informação, pode a loja se 

negar a trocar o produto comprado “no estado que 

se encontra”.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Todos os fornecedores são obrigados a ter pe-

ças para substituição e conserto dos aparelhos 

que colocaram no mercado por um tempo razo-

ável, para que os compradores desses produtos 

possam ter o direito de terem peças de reposição 

para eventuais reparos. Apesar de a lei determi-

nar um tempo razoável, não há um prazo especí-

fi co para isso.

DIREITO DE ARREPENDIMENTO

Um direito bastante importante que o consu-

midor pode exigir da empresa que comprou de-

terminado produto por meios não presenciais 

(catálogos, internet, telefone, etc.) é o de arre-

pendimento. O direito de arrependimento, pre-

visto no artigo 49 do Código de Defesa do Con-

sumidor, prevê que o consumidor que comprou 

algum produto fora de uma loja, onde não teve a 

oportunidade de experimentá-lo, tocá-lo, verifi car 

o seu tamanho real, etc., tem o direito de desistir 

da compra em até 7 dias depois do recebimento 

do produto. Evidente que o produto a ser devol-

vido deve estar em plenas condições de funciona-

mento e sem mostrar sinais de uso, de forma que 
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a empresa possa comercializá-lo novamente sem 

prejuízos. No caso de arrependimento, o dinheiro 

deve ser devolvido imediatamente atualizado mo-

netariamente.

Este é um direito muito utilizado por quem faz 

compras pela internet e recebe um produto em 

sua casa, diferente do que parecia na tela do com-

putador.

VENDA CASADA

O Código de Defesa do Consumidor proíbe: 

condicionar o fornecimento de produto ou de ser-

viço ao fornecimento de outro produto ou serviço, 

bem como, sem justa causa, a limites quantitati-

vos (Art. 39, I do C.D.C.). Em outras palavras, não se 

pode obrigar o consumidor a comprar um produto 

para levar outro.

Parece um pouco confuso o texto acima, mas 

na verdade ele se refere à venda casada, muito co-

mum nos dias de hoje, onde várias empresas de-

terminam metas a serem cumpridas aos seus fun-

cionários, que acabam por utilizar-se desta prática 

abusiva ao consumidor. Caso o consumidor perce-

ba que está diante de uma venda casada, pode se 

recusar a realizar o negócio com a empresa e fazer 

valer seu direito de comprar apenas o produto que 

deseja, sem que o outro seja a ele vinculado.

Para ilustrar melhor a venda casada, vamos dar 3 

exemplos de como elas são feitas sem que muitos 

de nós percebamos:

1. O banco só libera o empréstimo se o cliente 

fi zer um seguro de vida ou de casa: Prática muito 

aplicada por alguns bancos que condicionam um 

serviço, como o de empréstimo, à contratação de 

um seguro de vida ou de casa, por exemplo. Tal 

condicionamento é ilegal.

2. Proibição de entrar nas salas de cinemas 

com comidas compradas em outros lugares: 

Também é caso de venda casada, pois o consumidor 

pode sim entrar com alimentos e bebidas compra-

das fora do cinema, desde que o cinema permita a 

entrada de alimentos e bebidas em suas salas. Pode 

o cinema proibir a entrada de garrafas de vidro, pra-

tos de louça, talheres, latas, por causa da segurança 

de seus clientes. No entanto, se ele permite a entra-

da de alimentos, refrigerantes servidos em copos, 

etc., pode o consumidor adentrar ao estabelecimen-

to com alimentos comprados em outros lugares.

3. Vincular a compra de um produto à compra 

de um seguro de garantia estendida: Jamais um 

vendedor de uma loja poderá exigir a contratação 

de um seguro de garantia estendida para a compra 

de um determinado produto. Para que haja a con-

tratação da garantia estendida, deve haver primei-

ramente a vontade do consumidor em obter uma 
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garantia maior que a contratualmente prevista. Tal 

seguro de garantia estendida deve ser realizado de 

forma autônoma, inclusive com nota fi scal indivi-

dualizada. Neste caso, o consumidor também tem 

o direito de arrependimento (vide tópico “direito 

de arrependimento”), que deve ser exercido em até 

7 dias da assinatura do contrato ou do recebimento 

do bilhete.

ORÇAMENTO
(Art. 40 e parágrafos do C.D.C.)

Orçamento é a previsão de quanto custará o 

serviço a ser executado por uma empresa e deve 

constar: o preço separado do custo da mão de 

obra, materiais e equipamentos a serem emprega-

dos, condições de pagamentos, bem como as da-

tas de início e conclusão dos serviços. 

O orçamento deve ser exigido sempre, mas 

em especial nos casos onde o consumidor con-

trata uma empresa de construção para erguer 

um imóvel, visto que nesses casos é normal que 

o custo da obra extrapole o que está previsto 

no orçamento. No entanto, o consumidor não 

pode ser responsável pelo pagamento do au-

mento do custo previsto no documento. Desta 

forma, se houver aumento de valor, o mesmo 

deverá ser arcado pela construtora.

O prazo de validade do orçamento é defi nido 

pela empresa a ser contratada, mas se não houver 

prazo estipulado no documento, o C.D.C. determina 

que é de 10 dias, logo, até 10 dias após a entrega do 

orçamento ao consumidor, este tem o direito de con-

tratar o serviço pelo preço estipulado no orçamento.

É proibida a execução de serviços sem a prévia 

elaboração de orçamento e autorização expressa 

do consumidor (Art. 39, VI do C.D.C.).

IMÓVEIS NA PLANTA

Aumentou-se muito nos últimos anos o número 

de reclamações de consumidores acerca de imó-

veis comprados na planta. São várias as reclama-

ções a respeito das ilegalidades cometidas pelas 

construtoras, dentre elas:
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1. Taxa de corretagem: É ilegal a taxa de cor-

retagem cobrada do comprador do imóvel, visto 

que o corretor de imóveis que efetuou a venda fora 

contratado pela construtora e, portanto, ela é que 

deve pagá-lo. A justiça tem mandado devolver o di-

nheiro gasto pelo consumidor pelo pagamento da 

taxa de corretagem a ele imposta.

2. Prazo de entrega: Algumas construtoras não 

cumprem com o contrato celebrado e atrasam a 

entrega do imóvel comprado; portanto, devem 

elas arcar com os prejuízos causados aos consumi-

dores.

• Algumas construtoras inserem no contrato 

uma cláusula prevendo o atraso da obra em até 

180 dias, o que é ilegal, visto que se cabe à cons-

trutora atrasar a entrega da obra, caberia também 

ao consumidor atrasar o pagamento das parcelas, 

o que não ocorre. Esta cláusula também está sendo 

judicialmente revertida pelos Tribunais de todo o 

Brasil.

3. Dano material: É todo o prejuízo que deve 

ser ressarcido ao consumidor que teve algum 

dano com o atraso da obra como, por exemplo, o 

pagamento de aluguel. Portanto, se a obra demo-

rou um ano além do estipulado em contrato para 

ser entregue, deve a construtora arcar com todo 

o prejuízo fi nanceiro suportado pelo consumidor, 

ressarcindo-o de todos os aluguéis pagos desde o 

dia em que a obra deveria ter sido entregue até a 

data efetiva da entrega. Despesas de condomínio 

também só devem ser cobradas quando o consu-

midor já tiver recebido o imóvel.

4. Dano moral: O abalo psicológico sofrido 

pelo consumidor com o atraso da obra também 

deve ser ressarcido, tendo em vista que as pessoas 

fazem planos com a compra do imóvel, algumas 

até se casam em determinado período por causa 

da promessa da entrega do imóvel naquela data. 

Essa frustração também é protegida pelo Código 

de Defesa do Consumidor.

DANO MORAL
(Art. 6º, VI e VII)

Dano moral, segundo o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ), é aquele que afeta a personalidade 

e, de alguma forma, ofende a moral e a dignidade 

da pessoa. É o dano de natureza não econômica 

sofrido pelo consumidor. Para que haja uma inde-

nização em favor do consumidor, deve-se provar 

o dano moral sofrido. Porém, em alguns casos, 

o dano moral se presume, ou seja, não se precisa 

provar o dano, que já é o próprio fato. Vários são os 

casos de dano moral presumido, dentre eles:

1. Negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes: Quando o nome do consumidor 
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vai parar no (SCPC/SERASA) injustamente. A própria 

negativação indevida já acarreta o dever de indeni-

zar por parte da empresa que inseriu os dados in-

devidamente nos cadastros dos “maus pagadores”.

2. Atraso de voo ou overbooking. Tanto quan-

do ocorre atraso de voo e o consumidor perde seus 

compromissos quanto nos casos de overbooking 

(quando a empresa aérea vende mais assentos do 

que os existentes nos voos), o dano moral se presu-

me; logo, não há a necessidade de se provar o dano.

3. Extravio de bagagem. Quando o consumi-

dor chega ao destino de sua viagem e sua mala é 

encaminhada para outra localidade. Nesse caso,  

pelo transtorno suportado, o consumidor faz jus ao 

recebimento de uma indenização por danos morais.

4. Diploma sem reconhecimento do Minis-

tério da Educação, sem que haja a prévia infor-

mação da instituição educacional. Neste caso, o 

dano moral se presume pelo fato de o “profi ssional” 

fi car impedido de exercer a profi ssão que cursou.

5. Apreensão pela instituição fi nanceira de 

veículo já quitado. Portanto, apreensão inde-

vida.

6. Corte de serviços (água, luz, telefone) inde-

vidos. Quando ocorre o corte mesmo com as con-

tas pagas e sem débitos em nome do consumidor.

7. Abertura de processo criminal por parte de 

concessionária de serviço público (água e luz) 

contra consumidor por suposto furto de energia 

elétrica ou água, onde, ao fi nal, o consumidor é 

inocentado.

8. Recusa indevida de plano de saúde. Ocorre 

quando o usuário do plano de saúde tem algum 

tratamento, exame ou cirurgia negada pelo plano 

de saúde, ainda que solicitadas pelo médico espe-

cialista. Nesse caso, o plano de saúde responde pe-

los danos morais causados ao paciente que teve o 

procedimento negado e, ainda, por suas eventuais 

complicações.

PLANOS DE SAÚDE

A saúde é um direito de todos e um dever do Es-

tado: é o que garante o artigo 196 da Constituição 

Federal. Dessa forma, todo cidadão brasileiro tem 
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direito à saúde de forma gratuita por meio do S.U.S. 

(Sistema Único de Saúde). No entanto, quem não 

deseja ser submetido ao tratamento público pode 

se valer de planos de saúde particulares, para ter 

a opção de ser tratado de forma diferenciada, por 

uma rede de profi ssionais, clínicas, laboratórios e 

hospitais mais abrangentes.

Os planos de saúde são regulados pela ANS 

(Agência Nacional de Saúde Suplementar), que de-

termina a abrangência dos mais diversos tipos de 

planos de saúde, reajustes, prazos de atendimentos e 

carências, bem como possui um espaço destinado a 

reclamações por meio do site, ou pelo 0800 701 9656.

Apesar dos vários tipos de planos e cobertu-

ras, os contratos estabelecidos entre consumidor 

e plano de saúde devem ser respeitados e livres 

de cláusulas abusivas. No caso do plano de saúde 

negar um procedimento previsto em contrato ou 

não cumprir com o que fora avençado entre as par-

tes, pode o consumidor se valer da justiça para que 

seus direitos sejam respeitados.

São várias as ações envolvendo planos de saú-

de, onde o judiciário determina a realização de ci-

rurgias negadas, exames e, até mesmo, restituição 

de valores gastos pelos usuários do plano que tive-

ram que arcar do próprio bolso com o procedimen-

to que deveria ter sido pago pelo plano de saúde.

ALIMENTOS

Produtos comercializados fora dos padrões 

podem apresentar riscos à saúde do consumidor. 

Para que isso não aconteça, deve o consumidor 

fi car atento aos sinais de perigos apresentados 

por alguns produtos dispostos nos supermerca-

dos. O primeiro passo é verifi car o prazo de vali-

dade dos alimentos comprados para que possa 

ter certeza de que o mesmo não lhe trará riscos 

à saúde.

Todo consumidor tem o direito de visitar a cozi-

nha do estabelecimento que realiza a venda de ali-

mentos para se certifi car acerca da higiene do local 

como, por exemplo, restaurantes e lanchonetes.

Caso o consumidor se depare com algum estabe-

lecimento comercial que vende alimentos em más 
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condições de higiene e manuseio ou até mesmo 

alimentos com prazo de validade vencido, ou que 

estão armazenados de forma que permita o contato 

com animais e insetos, deve entrar em contato com 

a vigilância sanitária para realizar uma denúncia, 

para o fi m de que aquele órgão adote as providên-

cias cabíveis, como retirar os alimentos com prazos 

de validade vencidos e até mesmo a interdição do 

estabelecimento. 

Em Campo Grande/MS, o telefone da Vigilância 

Sanitária é o 3314-9955.

BANCOS

Os bancos brasileiros são livres para estipular o 

preço de seus serviços, e isso varia de banco para 

banco. Para que o consumidor possa escolher qual 

banco oferece as melhores tarifas e serviços de 

acordo com a sua necessidade, o Banco Central do 

Brasil possui em seu site na internet uma lista com 

as taxas praticadas por cada banco, bem como 

quais os serviços essenciais devem ser fornecidos 

ao consumidor de forma gratuita. Tal lista pode ser 

conferida no site: www.bcb.gov.br.

No que se refere ao direito do consumidor ban-

cário, vários são os temas onde ocorrem irregula-

ridades, pois os bancos devem garantir não só a 

comodidade a seus clientes, mas também a segu-

rança e o bom atendimento. Vamos tratar os direi-

tos lesados onde existem os maiores índices de re-

clamações e ações na justiça:

1. Fraude bancária: Muito comum nos dias de 

hoje é um correntista se deparar com um saque ou 

uma transferência em seu extrato que não tenha 

sido realizada por ele. Neste caso, o consumidor 

deve informar ao banco a respeito da fraude e exi-

gir o seu dinheiro de volta. Caso o banco não re-

solva tal problema, cabe ao consumidor ingressar 

com uma ação judicial, requerendo seu dinheiro de 

volta e ainda danos morais por todo o transtorno 

passado.

2. Greve dos bancos: Os bancos devem pres-

tar um serviço de forma contínua para seus clien-

tes, inclusive em época de greve, ocasião em que 

o consumidor não pode ser punido por um pro-

blema enfrentado pelo banco. Desta forma, caso o 

consumidor seja prejudicado por causa da greve, 

pode exigir a reparação dos seus danos, sejam eles 

materiais ou morais.

3. Descontos indevidamente realizados: Tudo 

que for descontado da conta do consumidor, sem 

que haja autorização expressa para isso, deve ser 

devolvido imediatamente ao cliente. Os bancos ja-

mais podem cobrar por serviços não contratados, 

muito menos exigir o pagamento destes.
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4. Juros abusivos: Muito cuidado quando o 

assunto for juros abusivos, pois muitas pessoas 

pensam que podem exigir juros de 1% ao mês, o 

que não é verdade, pois juros abusivos são aqueles 

praticados pelos bancos, cujos valores ultrapassam 

a média nacional. Nesses casos, os juros podem ser 

revistos judicialmente, pois não são raros os casos 

onde o consumidor paga juros de mais de 150% ao 

fi nal do contrato celebrado.

5. Envio de cartão de crédito não solicitado: 

É bastante comum recebermos em casa cartões de 

crédito que, para serem usados, basta entrar em 

contato com o banco para desbloqueá-los. O envio 

de cartão sem solicitação é uma prática abusiva, e 

para que o consumidor não seja prejudicado, deve 

ele quebrar o cartão em vários pedaços e não re-

alizar o desbloqueio. Para uma maior segurança, 

pode ainda o consumidor entrar em contato com o 

banco que enviou o cartão para cancelá-lo, anotan-

do o número do protocolo da ligação para exigir 

futuramente a gravação.

6. Fila de banco: Devido a alta tecnologia em-

pregada pelos bancos, é incabível que uma pessoa 

fi que por horas esperando atendimento em uma 

agência bancária. Pensando nisso, alguns municí-

pios editaram leis que regulamentam o assunto, 

impondo um tempo máximo para que um consu-

midor seja atendido dentro de uma agência ban-

cária. No caso de Campo Grande/MS, essa lei é a 

nº 4.303, que determina que o tempo máximo de 

espera para que um consumidor seja atendido na 

agência bancária é de 25 minutos. Há, inclusive, 

decisões judiciais condenando o banco que não 

obedece a lei a pagar uma indenização por danos 

morais. 

• Uma prova fundamental para entrar com uma 

ação é ter consigo a senha fornecida pelo banco 

na entrada do cliente, pois nela está a hora exata 

em que o consumidor entrou na agência. Ao sair, 

caso o caixa se recuse a assinar o documento com 

a hora do atendimento, pode ainda o consumidor 

retirar uma senha igual a que lhe foi entregue no 

momento da entrada, mas que servirá no processo 

para comprovar o horário de saída do banco.

7. Furto ou roubo nas dependências do ban-

co: Como os bancos devem zelar pela seguran-

ça de seus clientes, qualquer roubo ou furto que 

aconteça dentro das agências, estacionamentos 
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ou nas proximidades da agência, deve ser de res-

ponsabilidade do banco. O banco tem que garantir 

que o seu cliente efetue saques sem ser visto, de 

modo que não se torne alvo de algum criminoso 

que está dentro da agência somente para repassar 

informações a algum comparsa do lado de fora. 

Desta forma, se o consumidor for vítima de algum 

roubo ou furto nessas situações, pode ele exigir a 

restituição da quantia e até mesmo dano moral em 

uma ação judicial.

8. Direito de obter descontos mediante pa-

gamento antecipado de parcelas: É um direito 

do consumidor ao realizar qualquer contrato, exi-

gir o abatimento dos juros das parcelas que ainda 

não venceram, o que é chamado de amortização, 

quando o banco retira juros e taxas decorrentes do 

parcelamento. É muito comum em fi nanciamentos 

de imóveis e veículos que o consumidor efetue pa-

gamentos das últimas parcelas dos boletos, nestes 

casos, deve-se exigir um desconto pela antecipa-

ção dos pagamentos.

9. Margem consignável do servidor público: 

Todo servidor público tem facilidades de conse-

guir empréstimos, na forma de crédito consignado, 

onde o banco já debita todo mês uma quantia do 

salário do servidor para o pagamento do emprésti-

mo. O que acontece em alguns casos é que o ban-

co extrapola o limite consignável, que é de 30% do 

salário bruto do servidor. Nesses casos, o consu-

midor deve ingressar com uma ação judicial para 

limitar os descontos em 30% e exigir a devolução 

de todos os valores que foram consignados acima 

desta porcentagem.

SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO

É muito comum para se realizar empréstimos 

e parcelamentos que a empresa vendedora faça 

uma consulta nos serviços de proteção ao crédito 

para verifi car a capacidade de pagamento do con-

sumidor em questão; por isso, para quem faz com-

pras parceladas, bem como precisa levantar em-

préstimos, a negativação do nome é um pesadelo.

Muito embora os serviços de proteção ao crédito 

sejam legalizados, eles também devem obedecer 

algumas regras, e a primeira delas é a obrigação de 

enviar uma notifi cação ao consumidor que será ne-

gativado, informando-o quem estará lhe negativan-

do, bem como o valor da suposta dívida. Caso não 

haja esta notifi cação, a negativação passa a ser ilegal.

Prazo para limpar o nome: Independente do 

pagamento da dívida, o nome do consumidor só 

pode fi car na lista dos maus pagadores, por no má-

ximo 5 anos, a contar da data do vencimento da dí-

vida. Após esse prazo, o consumidor tem o direito 

de exigir que seu nome fi que livre destas restrições, 
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mesmo que não tenha pago a dívida. Caso contrá-

rio, poderá entrar com uma ação para receber uma 

indenização por danos morais.

Negativação indevida: É cada vez mais co-

mum nos dias atuais nos depararmos com uma 

negativação indevida, seja por uma conta já paga 

ou por um simples erro cometido por alguma em-

presa. Nesses casos, o consumidor deve entrar com 

uma ação judicial para obter uma indenização pe-

los danos morais sofridos, pois a negativação sem 

fundamento é ilegal. As indenizações variam em 

média de R$ 1.000,00 até R$ 15.000,00, dependen-

do do caso.

COMPRAS COLETIVAS

As empresas que vendem produtos e serviços 

pela internet muitas vezes se utilizam de sites de 

compras coletivas para aumentarem as vendas. 

Nesse caso, ambas as empresas devem responder 

em casos de prejuízo ao consumidor. Portanto, tan-

to o site de compra coletiva quanto a empresa que 

vende seu produto ou serviço por meio deste site 

são responsáveis por ressarcir qualquer prejuízo 

causado ao consumidor, seja ele material ou moral. 

Todos os envolvidos na venda são responsáveis 

e garantidores das promessas realizadas por meio 

de publicidade, seja em uma compra de um sim-

ples produto, até mesmo a compra de um pacote 

turístico com vários serviços inclusos. Em outras 

palavras: quem ganhou dinheiro com a venda tam-

bém deve arcar com os prejuízos advindos da mes-

ma venda.

Dessa forma, sempre é recomendável que o 

consumidor imprima todos os documentos do ne-

gócio realizado por meio do site de compra coleti-

va, em especial o contrato, comprovantes de paga-

mento e a prova do não cumprimento do que fi cou 

estabelecido em contrato. De posse de todos esses 

documentos, o consumidor deve procurar fazer va-

ler seus direitos, até mesmo com a distribuição de 

um processo na justiça.

VIAGENS AÉREAS

Com a popularização das viagens aéreas, au-

mentaram também as reclamações acerca das 

empresas aéreas. Vários são os problemas enfren-

tados pelos consumidores que lhes prejudicam, 

seja em uma viagem profi ssional ou a lazer. Em 

ambos os casos, os abusos cometidos pelas em-

presas prejudicam diretamente a vida do consu-

midor, causando-lhe além de estresse, muito pre-

juízo. São exemplos de irregularidades cometidas 

pelas empresas:

Overbooking: Ocorre quando a empresa aérea 
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vende mais lugares do que poltronas disponíveis 

nos aviões, impedindo o consumidor de viajar na-

quele voo, que muito provavelmente será remane-

jado para o próximo.

Atrasos ou cancelamento de voos: Todo atra-

so ocorrido que gerar prejuízos ao consumidor de-

verá ser pago pela empresa aérea, tendo em vista 

que, seja a trabalho ou lazer, o viajante terá preju-

ízos materiais e morais. No caso de viagem profi s-

sional, é importante juntar provas de compromis-

sos agendados em outra cidade. Todas as despesas 

de acomodação (hotel) e alimentação devem ser 

arcadas pelas empresas aéreas, até que o consumi-

dor consiga embarcar ao seu destino.

Extravio de bagagem: Ocorre quando as malas 

despachadas vão para local diverso daquele onde 

deveria. Uma dica bastante útil ao consumidor é 

sempre guardar os objetos de maior valor na baga-

gem de mão, bem como colocar nome completo e 

endereços de origem e destino em todas as baga-

gens. Nos casos onde não é possível guardar os ob-

jetos de valor na bagagem de mão, o consumidor 

pode fazer uso da declaração de valores das baga-

gens despachadas, que provará o valor dos objetos 

que estão guardados na mala.

Caso o consumidor tenha sua mala extraviada, 

deve imediatamente comunicar a empresa aérea, 

preenchendo um RIB (Registro de Irregularidade 

de Bagagem), e realizar um Boletim de Ocorrência 

para documentar o ocorrido, o que será de grande 

valia no caso de uma ação judicial.

Em todos os exemplos acima citados, cabe ao 

consumidor ser reparado fi nanceiramente e mo-

ralmente pelos prejuízos sofridos por meio de uma 

ação judicial.

CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO 
PÚBLICO

Concessionárias de serviço público são empre-

sas que desempenham atividades que deveriam 

ser realizadas pelo Estado, como por exemplo, for-

necimento de água/esgoto e luz. Essas empresas 

devem obedecer às Resoluções de suas agências 

reguladoras, que determinam regras bastante rígi-

das na forma de atuação das concessionárias.
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Vamos abordar aqui os temas que geram maio-

res reclamações por parte do consumidor:

Multa indevidamente aplicada pela empre-

sa: Toda multa aplicada pela concessionária de ser-

viço público deve obedecer a uma série de requisi-

tos para que a aplicação desta multa seja legal. Para 

isso, deve ter provas de que fora prejudicada pelo 

consumidor e, assim, possa buscar o ressarcimento. 

Ocorre que muitas das vezes essas empresas não 

conseguem provar judicialmente a legalidade da 

multa imposta ao consumidor e, desta forma, o juiz 

determina o cancelamento da multa e em alguns 

casos (quando ocorreu o corte do serviço ou nega-

tivação do nome do titular da conta nos serviços de 

proteção ao crédito), o pagamento de uma indeni-

zação por danos morais ao consumidor.

Corte indevido do serviço: O corte indevido 

também acarreta no dever de indenizar da conces-

sionária. Portanto, quem teve seu serviço cortado, 

mesmo com as contas pagas, tem direito a exigir na 

justiça uma indenização pelos danos morais sofridos.

Queima de produtos elétricos: Quem teve 

prejuízo com equipamentos eletrônicos que quei-

maram após uma perturbação no sistema elétrico 

ou após uma forte chuva, tem direito a requerer o 

valor desses equipamentos queimados ou o seu 

conserto. A concessionária de energia elétrica tem 

o dever de realizar investimentos e a manutenção 

de suas linhas. Por isso, a empresa deve ressarcir 

qualquer prejuízo causado ao consumidor.

Todas as falhas de serviço mencionadas podem 

trazer consequências e prejuízos fi nanceiros e morais 

ao consumidor, que, portanto, deve ser ressarcido.

PORTABILIDADES

Portabilidade é o direito garantido ao consumi-

dor de trocar de empresa que lhe presta serviço, 

sem que para isso perca os benefícios já adquiridos 

na empresa da qual pretende sair. 

A portabilidade é uma das mais importantes fer-

ramentas disponível nas mãos do consumidor que 

não está satisfeito com a qualidade do serviço. 

Elencaremos aqui as 3 portabilidades mais fre-

quentes e quais os benefícios que tem o consumi-

dor em cada uma delas:

1. Portabilidade bancária: A portabilidade 

bancária permite que o consumidor transfi ra seu 

fi nanciamento ou empréstimo para um novo ban-

co que lhe ofereça juros mais baratos. É extrema-

mente importante saber detalhadamente quais 

são as novas taxas que serão cobradas para a rea-

lização da portabilidade, para que a realização da 

mesma não a torne menos atrativa, mesmo com 
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juros mais baratos. Nem só de juros são compostas 

as prestações.

2. Portabilidade telefônica: Permite que o con-

sumidor mantenha seu número mesmo trocando 

de empresa. Dessa forma, sempre que o consumi-

dor estiver descontente com sua operadora, seja 

por causa do sinal, seja por causa do preço cobrado, 

poderá realizar a portabilidade. Esta portabilidade 

é muito benéfi ca ao melhoramento constante das 

empresas de telefonia, pois à medida em que uma 

empresa começa a perder cliente para outra opera-

dora, ela se verá obrigada a melhorar seus serviços 

para recuperar seus clientes insatisfeitos.

3. Portabilidade de plano de saúde: No caso 

da portabilidade de planos de saúde, a vantagem 

que o consumidor tem é a de manter a carência de 

seu plano antigo. Portanto, muitas das vezes não é 

preciso sequer aguardar o prazo de uma nova ca-

rência para se benefi ciar das vantagens do novo 

plano de saúde. Dessa forma, o consumidor está 

livre para escolher o plano que melhor lhe atende, 

além de poder futuramente trocar de plano caso 

essa situação se alterar.

DIREITO DO CONSUMIDOR NA 
HORA DO LAZER

Até mesmo na hora do lazer o direito do consu-

midor deve ser respeitado e exigido pelo cliente. 

Vários também são os direitos não respeitados pe-

las empresas que se propõem a atuar no mercado 

do entretenimento e lazer. Desta forma, tentaremos 

abordar os temas mais polêmicos no que se refere 

ao direito do consumidor na hora do lazer:

1. Couvert artístico: É permitido às empresas 

cobrarem o couvert artístico. No entanto, no caso 

de haver uma banda tocando músicas ao vivo, por 

exemplo, para que esta cobrança seja feita, deve o 

estabelecimento fi xar logo na entrada um cartaz 

com as informações dos artistas que tocarão na 

ocasião, tal como nome do(s) artista(s), duração do 

espetáculo, horário de início e término, horário das 

pausas para descanso, preço cobrado, além de per-

mitir uma tolerância para que o consumidor possa 

sair sem pagar o preço do couvert. 

2. Perda da comanda: É muito comum que al-

guns bares e boates cobrem uma multa no caso da 

perda da comanda (aquela fi cha individual que re-

gistra o consumo). O valor desta multa via de regra é 

muito alta, para compensar até mesmo um eventual 

consumo exagerado do consumidor. No entanto, tal 

prática é ILEGAL, pois cabe ao estabelecimento co-

mercial contabilizar o consumo individual de cada 
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cliente. Caso seja vítima de uma cobrança ilegal por 

ocasião da perda da comanda, não pague a multa, 

exija o pagamento apenas daquilo que foi consumido.

3. Consumação mínima: A consumação míni-

ma também é algo ILEGAL frequentemente encon-

trada pelo consumidor em boates que exigem o 

consumo mínimo de seus clientes. Tal prática ilegal 

é considerada Venda Casada, tendo em vista a obri-

gatoriedade de consumo forçado por parte do esta-

belecimento. Pode a boate cobrar uma entrada de 

seus clientes, pode ela também oferecer gratuita-

mente uma consumação para quem compre cama-

rote por exemplo, mas jamais pode exigir a consu-

mação mínima de um frequentador daquele local.

4. Filas: A maioria das boates possuem fi las para 

entrar, as vezes duas fi las são formadas, sendo uma 

para pista e outra para o camarote, o que facilita o 

cadastro, bem como o acesso do consumidor para 

o espaço comprado. O que não pode, neste caso, é 

o consumidor que está na fi la da pista, por exem-

plo, ser preterido por outro que chegou depois - 

o famoso “fura fi la” - que entra na frente de todos 

porque é amigo do segurança, amigo da hostess, 

ou até mesmo do proprietário da boate. Tal prática, 

apesar de ser muito comum, é ilegal e vai contra 

os princípios do Código de Defesa do Consumidor, 

visto que acaba por tratar os consumidores de for-

ma desigual, o que pode inclusive ocasionar um 

processo por danos morais a favor do consumidor, 

visto que tal evento lhe diminui perante os outros, 

ocasionando uma situação vexatória e humilhante.

5. Couvert / entradas: Alguns restaurantes ofe-

recem a seus clientes, logo que entram no local, o 

couvert, que nada mais é do que uma entrada ou 

aperitivos que são servidos antes do pedido prin-

cipal. O que muitos deles não informam é que esta 

entrada é paga, nem mesmo seu valor. Desta forma, 

esta cobrança é indevida, pois tudo que é oferecido 

ao consumidor sem pedido deve ser considerado 

como amostra grátis (Parágrafo único do artigo 39 

do C.D.C.).

6. Taxa de serviço: É o famoso 10% do garçom. 

A referida prática apesar de frequente é ILEGAL, 

pois não pode o estabelecimento cobrar um valor 

como taxa de serviço, pois o consumidor paga os 

10% se ele tiver a vontade de fazê-lo. Caso contrá-

rio, ele não é obrigado, muito menos pode sofrer 

qualquer reprimenda por tal motivo.
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• Caso o estabelecimento comercial impeça 

a saída do consumidor do local onde foi feita al-

guma cobrança indevida (como por exemplo no 

caso do couvert, 10% do garçom, perda da co-

manda e da consumação mínima), pode o consu-

midor ligar para a polícia informando o ocorrido, 

exigindo inclusive a realização de um Boletim de 

Ocorrência, enquadrando o estabelecimento por 

cárcere privado, para que depois ingresse com 

uma ação na justiça requerendo uma indenização 

por danos morais.

ESTACIONAMENTOS

Todos os locais que disponibilizam estaciona-

mento são responsáveis não só pelo veículo, mas 

também por qualquer objeto dentro dele (apesar 

dos diversos comunicados de que o estaciona-

mento não se responsabiliza por qualquer objeto 

de valor deixado dentro do veículo). Dessa forma, 

provando-se o prejuízo, deve o estacionamento 

ressarcir o consumidor.

Importante esclarecer que inclusive os estacio-

namentos gratuitos (como os de supermercados) 

são responsáveis pelos danos ocorridos nos veícu-

los que lá estavam estacionados. Logo, se houve 

dano, o estabelecimento deve arcar com o mesmo.

Em Campo Grande/MS há a Lei nº 5.166/2012 

que regulamenta o serviço de estacionamento, es-

tabelecendo, dentre outras coisas, que:

a) É proibida a cobrança mínima de horas não utili-

zadas nos estacionamentos. Em outras palavras: não 

se pode cobrar um pacote mínimo de horas a serem 

utilizadas nos estacionamentos, pois é ilegal perante 

a lei, apesar de ser muito comum nos shoppings.

b) É permitido o arredondamento de horas em 

até ¼ de hora (15 minutos). Por exemplo: se o con-

sumidor permaneceu por 10 minutos, poderá ser 

cobrado por no máximo 15; se fi cou 35 minutos, 

poderá ser cobrado por no máximo 45 minutos, e 

assim sucessivamente.

c) O estacionamento deve manter registro de 

horas de cada veículo que entrou no local, para que 

os casos de perda de ticket, que muitas vezes tra-

zem inúmeros transtornos e constrangimento, não 

prejudiquem o consumidor.
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DIREITOS DOS DOADORES DE 
SANGUE

Além de estar ajudando a salvar vidas, os doa-

dores de sangue possuem diversos benefícios que 

servem para incentivar a doação. No Brasil, esses 

benefícios variam de cidade para cidade e de Esta-

do para Estado. Em Campo Grande/MS, o doador 

tem vários benefícios, dentre eles:

1. Preferência em fi las de bancos (assim como 

os idosos);

2. Prioridade em processos judiciais;

3. Descontos de 50% em casas de diversão, es-

petáculos musicais, esportivos, teatros, circos, ci-

nemas, estádios, atividades culturais e quaisquer 

outras que proporcionem lazer, cultura e entrete-

nimento;

4. Para os funcionários públicos, além da dis-

pensa do ponto no dia da doação, o servidor pode 

escolher outro dia para tirar uma folga;

5. Atendimento prioritário junto aos hospitais, 

postos de saúde e semelhantes;

6. Garantida a matrícula nas escolas municipais 

e estaduais, independente de seleção;

7. Prioridade de seleção em programas assisten-

ciais.

DIREITO DO CONSUMIDOR NAS 
GREVES

Apesar de a Constituição Federal garantir o direi-

to de greve aos trabalhadores, devem as empresas 

continuar atendendo seus clientes de modo a não 

prejudicá-los. Não importa se o serviço prestado é 

bancário ou de entrega de correspondência, o con-
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sumidor não pode ter seus direitos feridos com o 

pretexto de greve. Portanto, todo o prejuízo sofrido 

pelo cliente deve ser reparado pela empresa cujos 

funcionários fi zeram greve.

No caso dos bancos, por exemplo, as multas e 

juros arcados pelo cliente que não conseguiu pagar 

suas contas em dia devem ser ressarcidos pelos ban-

cos, tendo em vista que este deu causa ao atraso.

O mesmo ocorre no caso de greve da empresa 

de transporte de correspondência, caso esta der 

causa ao atraso na entrega de correspondências - 

como faturas de cartões de crédito, contas de te-

lefone, etc - deverá arcar com os prejuízos supor-

tados pelos consumidores que tiverem que pagar 

juros e multa por atraso.

No caso de a empresa credora fornecer a opção 

de se obter a segunda via da fatura de modo ele-

trônico, por exemplo, não há desculpas para que 

o consumidor atrase o pagamento. Logo, não será 

ressarcido por eventuais prejuízos, segundo enten-

dimento dos mais diversos Tribunais nacionais.

PAGAMENTOS COM CARTÃO DE 
CRÉDITO

Alguns estabelecimentos comerciais cobram 

preços diferenciados dependendo do produto a 

ser comprado ou estipulam um valor mínimo para 

pagamento em cartões de crédito, por exemplo. 

Não são raras as denúncias nos Procons que re-

latam que lojas de materiais de construção, por 

exemplo, não permitem o pagamento de cimento 

com cartão de crédito, ou que determinada loja só 

permite o pagamento com cartão de crédito nas 

compras acima de determinado valor. Tais exigên-

cias são ILEGAIS.

Os motivos que levam os vendedores a reali-

zar tais exigências é a baixa margem de lucro de 

alguns produtos, como o cimento, somado a taxa 

que a empresa paga à fi nanceira da máquina de 

cartão, que é sempre uma porcentagem do preço 

da venda. No entanto, estas desculpas não devem 

ser aceitas pelos consumidores.

Se o estabelecimento comercial permite o paga-

mento com cartão de crédito, deve ser permitido 

o pagamento de TODOS os produtos por meio de 

cartão e não somente de alguns. Da mesma forma, 

deve ser dado o desconto de preço à vista nas com-

pras pagas por meio de cartão em parcela única. 

ATENDIMENTO PRIORITÁRIO
(Lei nº 10.048)

Todos os estabelecimentos públicos ou pri-

vados devem oferecer atendimentos prioritários 
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para: 1 - Pessoas com defi ciência (temporária ou 

permanente); 2 - Idosos (pessoas com 60 anos ou 

mais); 3 - Gestantes (grávidas); 4 - Lactantes (mu-

lheres que estão amamentando); 5 - Pessoas que 

estejam com crianças de colo.

O atendimento pode ser prestado de várias for-

mas diferentes, como senha preferencial, privilégio 

nas fi las, guichê com atendimento exclusivo, cadei-

ras reservadas especiais, etc., tudo para garantir o 

bom atendimento a todos.

Importante diferenciar os caixas de atendimen-

to preferencial dos exclusivos. Caixas preferenciais 

podem ser usados por qualquer pessoa, indepen-

dente de qualquer fator acima exemplifi cado. Cai-

xas exclusivos só podem ser usados por pessoas 

classifi cadas na lei, numeradas acima.

Dar prioridades às pessoas elencadas na lei, 

mais do que direito é uma questão de respeito com 

o próximo. Portanto, se estivermos em uma fi la pre-

ferencial, por exemplo, e chegar uma pessoa que 

tem direito ao atendimento prioritário, devemos 

ceder nosso lugar na fi la para que a mesma seja 

atendida primeiro. É uma questão de bom senso.

8 DIREITOS QUE O CONSUMIDOR 
ACHA QUE TEM, MAS NÃO TEM

1. Trocar peças de roupa que não tenham de-

feito: A maioria das lojas permite a troca de roupas 

compradas, mesmo quando não apresentam de-

feito, mas isso se trata de uma liberalidade da loja 

e não uma obrigação estabelecida pelo Código de 

Defesa do Consumidor. Portanto, não pode o con-

sumidor exigir a troca de produto que não apre-

sente defeito quando este produto foi comprado 

diretamente em uma loja e o consumidor teve a 

oportunidade de pegar a roupa, experimentar, etc. 

No entanto, se a loja fi xa cartazes informativos de 

que permite a troca, deve cumprir com o prometi-

do sob pena de publicidade enganosa. Neste caso, 

é bom solicitar à vendedora que insira tal informa-

ção na nota fi scal.

2. Erro na propaganda: Exigir o cumprimento 

de uma determinada propaganda que foi veicula-

da com erro evidente e grosseiro como, por exem-

plo, a venda de um carro de luxo por R$ 1,00 (um 

real), mas que na verdade custa R$ 100.000.00 (cem 
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mil reais). O erro claro e evidente na veiculação de 

uma propaganda não obriga o vendedor a realizar 

a venda pelo preço vinculado com defeito, confor-

me diversas sentenças já prolatadas por juízes de 

todo o Brasil, por caracterizar o enriquecimento 

sem causa do consumidor.

3. Exigir nos contratos de fi nanciamento e 

empréstimos juros de 1% ao mês: Muito embo-

ra o judiciário esteja reduzindo os juros de alguns 

contratos que se mostram abusivos, não há nada 

que impeça os bancos de cobrarem juros acima de 

1% ao mês. Para ser declarado um juro como abusi-

vo, deverá estar acima da média do que é praticado 

pelos bancos no Brasil. Portanto, esse valor é bem 

maior que 1% ao mês.

4. Troca imediata de produto com defeito: No 

caso de defeitos apresentados pelos produtos, a loja 

não é obrigada a trocá-los imediatamente, pois ela 

tem até 30 dias segundo o Código de Defesa do Con-

sumidor para consertar o defeito. Somente no caso 

do reparo não ser realizado em 30 dias é que o con-

sumidor passa a ter o direito a trocar o produto por 

um novo ou, até mesmo, pedir seu dinheiro de volta.

5. Comprar com cheque e cartão (de crédito ou 

de débito) em qualquer loja: As lojas não são obri-

gadas a aceitar pagamentos com cheques ou cartões 

de crédito, mas, se aceitam, também não podem co-

brar mais caro por um produto pago com cartão de 

crédito sob a alegação de que uma porcentagem de 

seu lucro irá para os bolsos da operadora do cartão.

6. Reclamar no Procon sobre pessoa física: 

O Código de Defesa do Consumidor foi elabora-

do para defender o consumidor dos fornecedores 

que cometem ilegalidades. Sendo assim, no caso 

de compras realizadas de pessoa física deve-se in-

gressar com uma ação civil para ter seus direitos 

garantidos. Desta forma, o Procon não pode atuar 

no caso de compra entre pessoas físicas.

7. Isenção da assinatura de telefone fi xo: 

Muitas pessoas confundem a tarifa social com a 

isenção de assinatura. O que ocorre é que pessoas 

legalmente classifi cadas como de baixa renda têm 

o direito de pagar por um plano básico um preço 

diferenciado, mais barato do que os praticados pe-

las operadoras.

8. Cancelamento ou diminuição do limite: Os 

bancos são livres para cancelar ou diminuir o limite 

dos cartões de crédito ou cheque especial de seus 

correntistas quando quiserem. A validade de um 

limite é por volta de 90 dias. Depois disso, o banco 

pode alterar o valor do limite e até mesmo cancelá-lo.
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16  DIREITOS QUE O CONSUMIDOR 
NÃO SABE QUE TEM

1. Indenização por atraso na entrega de 

imóvel comprado na planta. Quando uma em-

presa construtora é contratada para entregar 

um imóvel na data combinada, em caso de atra-

so deve ser responsabilizada, podendo acarretar 

uma indenização por danos materiais e morais ao 

consumidor.

2. Nome limpo em no máximo 5 dias após o 

pagamento de débitos: Quando o nome do con-

sumidor for negativado, e este pagar a dívida que 

ocasionou a negativação, deve haver a exclusão de 

seu nome dos serviços de proteção ao crédito em 

no máximo 5 dias, a contar da data do pagamento. 

Caso este prazo não seja respeitado, pode o con-

sumidor exigir uma indenização por danos morais 

perante a justiça.

3. Os bancos devem oferecer alguns serviços 

gratuitos ao consumidor: São os serviços consi-

derados essenciais, como cartão de débito, quatro 

saques e até duas transferências mensais feitas em 

caixas eletrônicos, guichês ou via internet, forneci-

mento de até dois extratos e de até dez folhas de 

cheques por mês, segundo regulamentação do 

Banco Central.

4. Não existe valor mínimo para compra no car-

tão de crédito: Diferente do que algumas empresas 

alegam, não pode se exigir do consumidor um valor 

mínimo para pagamento com cartão de crédito, tal 

prática é considerada abusiva perante o C.D.C.

5. Direito de arrependimento: Compras reali-

zadas por meios não presenciais (internet, catálo-

go, telefone, etc.) podem ser canceladas em até 7 

dias da entrega sem que o consumidor tenha que 

dar qualquer satisfação para a empresa vendedora. 

Para isso, basta comunicar a empresa sobre o ar-

rependimento para receber o valor pago de volta, 

mediante a entrega do produto da forma em que 

foi entregue.

6. Pausa de alguns serviços: Uma vez por ano 

o consumidor pode solicitar a suspensão dos servi-

ços de água, luz, telefone, tv a cabo, por exemplo, 

por até 120 dias sem custo algum. Desta forma, 

se for passar uma temporada fora de casa, pode o 

consumidor requerer a suspensão destes serviços 

sem custo.

7. Devolução em dobro: Toda cobrança realiza-

da indevidamente e paga pelo consumidor deve ser 

devolvida em dobro e corrigida monetariamente.

8. Seguro do cartão: O consumidor, diferente 

do que alguns bancos informam, não precisa con-

tratar o seguro do cartão de crédito, pois, mesmo 

sem o seguro, o banco é responsável por tomar 
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as atitudes cabíveis em casos de perda ou roubo. 

Dessa forma, acaba por se tornar um seguro sem 

utilidade prática.

9. Taxa SATI: A SATI (Serviço de Assessoria Téc-

nico Imobiliária) muitas vezes é vendida junto com 

contrato de compra e venda de imóveis. Algumas 

construtoras exigem a contratação de tal serviço 

por parte do consumidor, o que não é legal, visto 

se tratar de uma venda casada. Coagir o consumi-

dor a contratar o referido serviço pode ocasionar a 

restituição do valor pago em dobro a favor do com-

prador.

10. Passagens de ônibus têm validade de um 

ano: Um ano é o prazo que o consumidor que não 

pôde realizar uma viagem, comunicando em tem-

po hábil à empresa que vendeu os bilhetes, tem 

para remarcar a viagem comprada.

11. DPVAT de pedestre: Muita gente não sabe, 

mas o pedestre também pode requerer o seguro 

DPVAT nos casos de danos causados por acidentes 

de trânsito, que pode ser solicitado administrativa-

mente sem a necessária intervenção de advogado. 

No entanto, caso o consumidor encontre proble-

mas para o recebimento de tal seguro, é recomen-

dável consultar um advogado.

12. 10% do Garçom: A taxa de serviço cobrada 

pelos restaurantes, bares e lanchonetes, muitas ve-

zes já inserida na conta, não é obrigatória. Paga o 

consumidor que concordar que foi bem atendido 

e deseja bonifi car o profi ssional que o atendeu. Em 

outros países, a “gorjeta” é questão de tradição cul-

tural, mas aqui no Brasil não há este costume, logo, 

paga quem quer.

13. O consumidor não é obrigado a pagar 

uma multa pela perda da comanda: O estabele-

cimento comercial é que deve ter o controle do que 

foi consumido em seu interior, não o consumidor.

14. Conta salário: Os bancos são obrigados a 

transferir gratuitamente o dinheiro da conta salário 

do trabalhador para o banco de escolha do mes-

mo, sem a cobrança de tarifa para isso.

15. Indenização por danos morais: Todo con-

sumidor que teve seus serviços cortados (água, luz, 

telefone, etc.) ou que teve seu nome negativado 

indevidamente tem direito a lutar por uma indeni-

zação na justiça. 

16. Estacionamentos: Todos os estacionamen-

tos (pagos ou gratuitos) são responsáveis pela segu-

rança dos veículos estacionados. Aquelas placas que 

dizem que o estabelecimento não é responsável por 

furtos de pertences de valor deixados no interior do 

veículo não têm validade jurídica alguma. Portanto, 

o estacionamento é responsável por qualquer dano 

ocasionado nos veículos ali estacionados.
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PROCON:

Rua13 de Junho, 930, Centro • Campo Grande/MS

Fone: (67) 3316-9800 • Disque Denúncia: 151

www.procon.ms.gov.br

DECON:

Rua 13 de Junho, 930, Centro • Campo Grande/MS

Fone: (67) 3316-9805

JUIZADO ESPECIAL CENTRAL:

Rua Antônio de Oliveira Lima, 28, esquina com a Joaquim Murtinho

Campo Grande/MS

Fone: (67) 3313-5061 / 3313-5062

MINISTÉRIO PÚBLICO:

Av. Ricardo Brandão, 232, Itanhangá Park • Campo Grande/MS

Fone: (67) 3317-4060 / 3317-4061

DEFENSORIA PÚBLICA:

Rua Antônio Maria Coelho, 1668, Centro • Campo Grande/MS

Fone: (67) 3317-8757

VIGILÂNCIA SANITÁRIA:

Rua Bahia, 280, Centro • Campo Grande/MS

Fone: (67) 3314-9955

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR:

Fone: 0800-701-9656 • www.ans.gov.br

ENDEREÇOS E TELEFONES DOS ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR






