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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. 
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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”. Apresenta então o magistrado mais um 
didático exemplo, que auxilia em muito na 
compreensão da categoria consumerista: 
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“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. 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, 
como vimos, a hipótese de vício oculto, que gera início do 
prazo para reclamar apenas quando ocorre”. 
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Fica claro, portanto, a ideia de soma dos prazos (garantia 
contratual + garantia legal), conforme igualmente 
defendem Claudia Lima Marques, Herman Benjamin e Bruno 
Miragem. Insta anotar que julgado do Superior Tribunal de 
Justiça deu outra interpretação para a hipótese, 
entendendo não se tratar de soma dos prazos, mas de 
aplicação analógica e em complemento do art. 26 do CDC. 
Na verdade, a solução, ao final, foi exatamente a mesma. 
Vejamos a ementa, que reproduz um bom resumo a 
respeito dos problemas referentes às garantias no sistema 
consumerista: 

 
 



Garantia contratual 

 
 
 

Diferentemente do que ocorre com a garantia legal contra 
vícios de adequação, cujos prazos de reclamação estão 
contidos no art. 26 do CDC, a lei não estabelece prazo de 
reclamação para a garantia contratual. Nessas condições, uma 
interpretação teleológica e sistemática do CDC permite 
integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, 
estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia 
legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o 
consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis) 
dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no 
decorrer do período desta garantia. Recurso especial 
conhecido e provido” (STJ – REsp 967.623/RJ – Terceira Turma 
– Rel. Min. Nancy Andrighi – j. 16.04.2009 – DJe 29.06.2009). 
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Destaque-se a existência de um outro 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: “Prazo. Decadência. 
Reclamação. Vícios. Produto. 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.  
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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 – j. 15.02.2011). 
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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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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. Nessa linha de dedução, vejamos duas 

recentes ementas de Tribunais Estaduais: 
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“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. 

Improvidente 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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“Consumidor. Aquisição de televisão. Cobrança de taxa de 
garantia estendida. Não contratação. Preliminar de 
ilegitimidade passiva afastada. Cobrança indevida. Conduta 
abusiva. 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.  
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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, Porto Alegre – Primeira 
Turma Recursal Cível – Rel. Des. Heleno Tregnago Saraiva – j. 
12.08.2010 –DJERS 19.08.2010). 
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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. A norma visa a dar 
maior segurança aos consumidores, para a tutela efetiva 
dos seus direitos. 
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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). Porém, diante do dever 
anexo de informação, inerente à boa-fé objetiva, o alienante 
deverá denunciar o vício no prazo de trinta dias contados do 
seu descobrimento, sob pena de decadência. A dúvida relativa 
ao dispositivo gira em torno da decadência mencionada ao seu 
final. Essa decadência se refere à perda da garantia 
convencional ou à perda do direito de ingressar com as ações 
edilícias? 
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Na opinião de Flávio Tartuce, a decadência 
referenciada no final do art. 446 do CC está ligada à 
perda do direito de garantia e não ao direito de 
ingressar com as ações edilícias fundadas em vícios 
redibitórios. Sendo assim, findo o prazo de garantia 
convencional, ou não exercendo o adquirente o direito 
no prazo de 30 dias fixado no art. 446 do CC, iniciam-
se os prazos legais previstos no art. 445 do CC. 
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Essa é a melhor interpretação, dentro da ideia de justiça, pois, 
caso contrário, seria pior aceitar um prazo de garantia 
convencional, uma vez que o prazo de exercício do direito é 
reduzido para trinta dias. Interpretando dessa forma, leciona 
Maria Helena Diniz que, “com o término do prazo de garantia 
ou não denunciando o adquirente o vício dentro do prazo de 
trinta dias, os prazos legais do art. 445 iniciar-se-ão”.60 
Anote-se, para encerrar a seção, que essa solução de 
complementaridade dos prazos no sistema civil já é aplicada 
pela melhor jurisprudência nacional (TJRS – Recurso 34989-
90.2010.8.21.9000, Três de Maio – Segunda Turma Recursal 
Cível – Rel. Des. Fernanda Carravetta Vilande – j. 13.04.2011 – 
DJERS 19.04.2011). 
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