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Conceitos 

  

 

    CONSUMIDOR 

 

 Como bem define Cavalieri “não há, portanto, qualquer 
originalidade em afirmar que é acirrada a divergência conceitual 
em torno do vocábulo consumidor e da ideia de consumir, e que, 
na busca por uma exata conceituação, as diversas correntes 
doutrinárias que se ocupam dessa tarefa seguem critérios de 
índole objetiva e/ou subjetiva.” 

 

  



Conceitos 

  

    Para melhor compreensão sobre o assunto, analisaremos algumas 
questões de concursos públicos.  

 

    Ressalta-se, por oportuno que este assunto (conceito de 
consumidor) tende a mudar conforme as interpretações 
jurisprudências e que hoje, no Congresso Nacional tramitam 
alguns Projetos de Leis sobre o assunto. Pode-se destacar, os PLs 
281; 282 e 283. 

  



Conceitos 
 

Aplicada em: 2017. Banca: TRF - 2ª Região. Órgão: TRF - 2ª REGIÃO. Prova: Juiz Federal Substituto 

Leia as assertivas abaixo e, ao final, assinale a opção correta: 

 
I — As vítimas dos acidentes de consumo são consumidoras por equiparação. 
 

II — Existente vício redibitório, há casos nos quais os prazos decadenciais para a reclamação, no 
Código Civil, são melhores, para o consumidor, do que os da Lei 8.078 e, em tais hipóteses, aplicar-se-
á o Codigo Civil. 

 

III — O prazo prescricional da pretensão à reparação de dano, no Código Civil, é de três anos, 
enquanto no Código de Defesa do Consumidor (CDC) o prazo é de cinco anos, iniciando-se a partir do 
conhecimento do dano e de sua autoria. 

 



Conceitos 
 

IV - A disciplina da desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito do CDC, abarca mais 
hipóteses do que as previstas no Código Civil e, em seu teor literal, poderá incidir sempre que a 
personalidade jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados 
aos consumidores. 

 

a) Todas as assertivas estão corretas.  

b) Apenas a assertiva I é falsa.  

c) Apenas a assertiva II é falsa. 

d) Apenas a assertiva III é falsa.  

e) Apenas a assertiva IV é falsa 

 



Conceitos 

 

Gabarito: A 

     Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do 
evento. 

 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo 
de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já 
estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. § 1o Quando o vício, por 
sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele 
tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e 
de um ano, para os imóveis. § 2o Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por 
vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, 
aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a 
matéria. 

 



Conceitos 
 

CDC - Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, 
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua 
autoria. 

 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 206. Prescreve:   

2o Em dois anos, a pretensão para haver prestações alimentares, a partir da data em que se 
vencerem.  

 

V - a pretensão de reparação civil; 

 



Conceitos 
 

CDC Art. 28 § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que 
sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos 
causados aos consumidores. 

 

CC Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da 
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens 
particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

 
 



Conceitos 

Aplicada em: 2017. Banca: CESPE. Órgão: SEDF. Prova: Analista de Gestão 
Educacional - Direito e Legislação 

 

Acerca do inadimplemento das obrigações e do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), julgue o próximo item. 

 

De acordo com o CDC, o que diferencia a figura do consumidor daquela do 
fornecedor é que o primeiro é toda pessoa física que adquire ou utiliza 
produtos ou serviços, enquanto que o segundo é toda pessoa jurídica que 
comercializa ou distribui produtos ou serviços. 

 

(   ) CERTA     (   ) ERRADA  

 



Conceitos 

 

Gabarito: ERRADA 

     

     Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 
ou serviço como destinatário final. 
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

 
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade 
de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 
serviços. 



Conceitos 

 

Aplicada em: 2016. Banca: IADHED. Órgão: Prefeitura de Araguari – MG. 
Prova: Procurador Municipal 

Em relação ao conceito de consumidor, assinale a opção correta: 

 

a) Consumidor é toda pessoa física que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final; 

b) Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, exceto as 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo;  

c) Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo;  

d) A pessoa jurídica não pode ser consumidora de produtos ou serviços, pois 
utiliza-os como insumos para sua atividade principal  

 



Conceitos 

 

Gabarito: C 

 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 
serviço como destinatário final. 

 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 
indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

 



Conceitos 

 

Aplicada em: 2014. Banca: MPE-SC. Órgão: MPE-SC. Prova: Promotor de 
Justiça - Vespertina 

 

Analise o enunciado da Questão abaixo e assinale se ele é Certo ou Errado. 

 

Atividades que, embora fornecidas no mercado de consumo, não sejam 
remuneradas, nem de forma indireta, não são consideradas serviços para os 
efeitos do Código de Defesa do Consumidor. 

 

(   ) CERTA     (   ) ERRADA  

 

 



Conceitos 

 

Gabarito: CERTA  

 

Art. 3° § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações de caráter trabalhista. 


