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Garantia Legal e Contratual 

Neste bloco analisaremos A GARANTIA CONTRATUAL DO ART. 50 DA LEI 

8.078/1990 com base no livro: Manual de Direito do Consumidor - Direito 

Material e Processual - Volume Único - Flávio Tartuce e Daniel Amorim 

Assumpção Neves – 2017. 

 

Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida 

mediante termo escrito. 

  



Garantia Legal e Contratual 

A garantia contratual constitui modalidade de decadência convencional, 

sendo o prazo concedido geralmente pelo vendedor para ampliar o 

direito potestativo dado pela lei ao comprador de determinado bem de 

consumo. A título de ilustração, cite-se a comum garantia estendida, 

fornecida quando da venda de eletrodomésticos ou da prestação de 

serviços cotidianos. 

 

  



Garantia Legal e Contratual 

A categoria está tratada pelo art. 50 da Lei 8.078/1990, consagrando o 

seu caput o caráter complementar da garantia contratual em relação à 

garantia legal. Como bem pontuam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de 

Andrade Nery, é inadmissível substituir a garantia legal pela contratual, 

pois a primeira é obrigatória e inderrogável, enquanto a última é 

meramente complementar. Não se olvide que os prazos de garantia 

legal são aqueles previstos no art. 26 do CDC, ou seja, trinta dias para 

os bens não duráveis e noventa dias para os bens duráveis. 
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O caráter de complementaridade da garantia contratual em relação 

à legal é muito bem explorado por Rizzatto Nunes, que apresenta a 

sua correta interpretação, no sentido de que “complementar 

significa que se soma o prazo de garantia ao prazo contratual”. 
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Apresenta então o magistrado mais um didático exemplo, que auxilia 

em muito na compreensão da categoria consumerista: 

 

“Portanto, não se deve confundir prazo de reclamação com garantia 

legal de adequação. Se o fornecedor dá prazo de garantia contratual 

(até a Copa de 2002, um, dois anos etc.), dentro do tempo garantido 

até o fim (inclusive último dia), o produto não pode apresentar vício. Se 

apresentar, o consumidor tem o direito de reclamar, que se estende até 

30 ou 90 dias após o término da garantia. 
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Observação! 

 

Se o fornecedor não dá prazo, então os 30 ou 90 dias correm do dia da 

aquisição ou término do serviço. Claro que sempre haverá, a hipótese 

de vício oculto, que gera início do prazo para reclamar apenas quando 

ocorre”. 
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Destaque-se a existência de um julgado do STJ, publicado no seu Informativo 

n. 463, que parece dar a correta interpretação da soma dos prazos, conforme 

se depreende da seguinte publicação: A Turma reiterou a jurisprudência deste 

Superior Tribunal e entendeu que o termo a quo do prazo de decadência para 

as reclamações de vícios no produto (art. 26 do CDC), no caso, um veículo 

automotor, dá-se após a garantia contratual. Isso acontece em razão de que o 

adiamento do início do referido prazo, em tais casos, justifica-se pela 

possibilidade contratualmente estabelecida de que seja sanado o defeito 

apresentado durante a garantia. Precedente citado: REsp 1.021.261-RS, DJe 

06.05.2010” (STJ – Resp 547.794-PR – Rel. Min. Maria Isabel Gallotti). 
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Em resumo, conforme se depreende de ementa publicada pelo próprio 

Superior Tribunal de Justiça pela ferramenta Jurisprudência em Teses, 

em setembro de 2015, “o início da contagem do prazo de decadência 

para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o 

encerramento da garantia contratual”. Em suma, de fato, os citados 

prazos devem ser somados. 
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Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida 

mediante termo escrito. 

 

Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado 

e esclarecer, de maneira adequada em que consiste a mesma garantia, 

bem como a forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os 

ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente 

preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de 

manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem 

didática, com ilustrações. 
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Observações importantes! 

 

 
Art. 50.  Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, 

ou omitir informação relevante sobre a 
natureza, característica, qualidade, 
quantidade, segurança, desempenho, 
durabilidade, preço ou garantia de produtos 
ou serviços: 
 
Pena - Detenção de três meses a um ano e 
multa. 
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Observações importantes! 

 

 
Art. 50.  

Art. 74. Deixar de entregar ao 
consumidor o termo de garantia 
adequadamente preenchido e com 
especificação clara de seu conteúdo; 
 
Pena Detenção de um a seis meses ou 
multa. 


