
 DIREITO DO 

CONSUMIDOR 

Prof.  Francisco Saint Clair Neto 

  

Garantia Legal e Contratual 

Parte II 

 



Garantia Legal e Contratual 

Questão de debate refere-se à possibilidade de se cobrar pela 

garantia contratual concedida, o que é usual na prática da garantia 

estendida. O que se entende de forma majoritária é que tal garantia 

contratual somente pode ser cobrada se efetivamente contratada, o 

que não pode ser presumido na espécie, sob pena de 

responsabilização civil do fornecedor. 
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Nessa linha de dedução, vejamos duas recentes ementas de Tribunais 

Estaduais: 

 

“Recurso inominado. Contrato de compra e venda de aparelho de ar 

condicionado. Garantia estendida não contratada. Cobrança indevida. 

Restituição em dobro. Inocorrência de danos morais. Procedência parcial 

dos pedidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

Improvimento do recurso” (TJBA – Recurso 0001911 05.2009.805.0103-1 

– Terceira Turma Recursal – Rel. Juiz Marcelo Silva Britto – DJBA 

14.02.2011). 
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Direito à desconstituição do débito e à devolução dos valores pagos 

indevidamente. 1. Ilegitimidade passiva da recorrente afastada, vez que a 

cobrança indevida foi incluída nas cobranças efetuadas pela ré, logo, figura 

como fornecedor responsável perante o consumidor. Se não é a ré capaz de 

cancelar o serviço não solicitado deve abster-se de incluí-lo em suas faturas. 2. 

Ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a contratação 

da garantia estendida pela parte autora. Aliás, prova de fácil produção para a 

ré, visto que detém grande aporte técnico. 3. Restituição em dobro dos valores 

indevidamente pagos, que se impõe, com base no art. 42, parágrafo único, do 

CDC. Negaram provimento ao recurso” (TJRS – Recurso Cível 71002673820). 
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O caput do art. 50 do CDC ainda prenuncia que a garantia contratual deve ser 

concebida por escrito pelo fornecedor de produtos ou prestador de serviços, o 

que é denominado como termo de garantia. A norma está em sintonia com o 

dever de informar próprio da boa-fé objetiva. Como bem pondera Ezequiel 

Morais, apesar da informalidade que rege os contratos civis ou de consumo 

(art. 107 do CC), a garantia contratual exige forma escrita, o que é 

reconhecido também em outras fontes do Direito Comparado, caso das normas 

italianas. 
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Em complemento, estipula o parágrafo único do art. 50 que o termo de 

garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira 

adequada, em que consiste a garantia, especialmente o seu lapso temporal.  

 

Além disso, deve indicar a forma e o lugar em que pode ser exercitada e os 

ônus a cargo do consumidor. Em suma, as informações constantes do termo 

devem ser completas e precisas, para o seu devido exercício por parte do 

vulnerável negocial. 
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O art. 50, parágrafo único, do CDC ainda preceitua que o termo de 

garantia deve ser efetivamente entregue e preenchido pelo fornecedor, no 

ato do fornecimento, acompanhado de manual de instruções, de instalação 

e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações. O desrespeito a 

tais deveres inerentes à boa-fé objetiva pode gerar a responsabilização do 

fornecedor ou prestador, nas hipóteses de danos causados aos 

consumidores. 
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Para encerrar a análise do tema, cumpre trazer a lume mais um debate 

envolvendo os vícios redibitórios tratados pelo Código Civil, em diálogo das 

fontes. Enuncia o art. 446 do CC/2002 que “Não correrão os prazos do 

artigo antecedente na constância de cláusula de garantia; mas o 

adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes 

ao seu descobrimento, sob pena de decadência”. O dispositivo sempre 

gerou dúvidas, desde a entrada em vigor do Código Civil. Esclareça-se que 

os “prazos do artigo antecedente” são os prazos decadenciais de trinta 

dias, cento e oito dias e um ano para a reclamação dos vícios redibitórios. 
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Em verdade, trata o comando legal de prazo de garantia convencional 

que independe do legal e vice-versa, exatamente como consta do CDC. 

O art. 50 da Lei 8.078/1990 serve perfeitamente para a interpretação 

do preceito privado, por meio de um diálogo de complementaridade.  

 

Assim, na vigência de prazo de garantia (decadência convencional), não 

correrão os prazos legais (decadência legal). 
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Vamos a exemplos ... 

O celular fora de garantia… mesmo? 

Vamos supor que Kiko tem um smartphone em que salva suas músicas, 

contatos, conversas e seus dados pessoais. Em um belo dia quando ela 

está indo trabalhar, o celular para de funcionar sem nenhuma explicação. 

Ao verificar as papeladas da compra, Kiko vê que a garantia fornecida pela 

loja foi de um ano, porém ela tem seu celular há um ano e quinze dias. 

Após ir na assistência técnica, foi informada que o defeito não poderá ser 

arrumado, já que a validade da cobertura já terminou.. 
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Neste caso, Kiko, advogado, estudante do Direito do Consumidor sabe 

que a garantia legal de 90 dias (prevista em lei) e a garantia contratual 

de um ano (fornecida pelo fabricante) são somadas. Sendo assim, a 

garantia do smartphone é de 1 ano e três meses. 
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A garantia o vício oculto 

Agora, vamos pensar que Felipe comprou um óculos de grau novo, 

moderno e do jeito que ele queria. Passaram-se cinco meses desde a 

aquisição. Um certo dia, quando ele foi colocar os óculos, uma das 

hastes caiu. Do mesmo jeito que Kiko, Felipe viu os documentos da 

compra e verificou que a garantia do fabricante era de um mês e, 

mesmo somando com a garantia prevista em lei, não daria para cobrir 

o ocorrido. 
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Felipe sabia que as garantias são somadas, mas faltou a informação 

que o problema do óculos é caracterizado como vício (defeito) oculto. 

Ele tem um prazo de 90 dias após a queda da haste (constatação do 

problema) para reclamar do ocorrido. 

 

Se a pergunta é “Ah, mesmo que o ocorrido tenha sido cinco anos após 

a compra?”, a resposta é não. É levado em consideração a vida útil do 

produto para que ele esteja protegido pela lei. Isto é, não se espera 

que um óculos dure só cinco meses ou um carro dois anos. 


