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A GARANTIA LEGAL   

ART. 24 DA LEI 8.078/1990 

 
 



Princípios Gerais 

 
 
 

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou 

serviço independe de termo expresso, vedada a 

exoneração contratual do fornecedor. 
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Quando o fornecedor presta um serviço ou coloca um 

produto no mercado, deve garantir que os mesmos 

correspondam às expectativas do consumidor, tanto 

em sua qualidade, como em quantidade, eficiência e 

informação. 
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Essa garantia independe de termo expresso já que não 

decorre da vontade das partes, mas da lei. A garantia legal 

existe naturalmente, sendo interna ao produto ou ao 

serviço fornecido. Mesmo que o fornecedor não garanta a 

adequação do produto e do serviço, a lei o faz, sendo, por 

isso, nula qualquer cláusula exonerativa. Nesse sentido, 

dispõe o art. 51 do CDC: 
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"São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: I -impossibilitem, exonerem ou atenuem 

a responsabilidade do fornecedor por vícios de 

qualquer natureza dos produtos e serviços ou 

impliquem renúncia ou disposição de direitos”: 
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Conforme veremos, o art. 50 estipula que a garantia 

contratual será complementar à garantia legal e será 

conferida mediante termo escrito. Assim, a garantia 

legal do produto, por exemplo, através da 

adequabilidade de suas peças e componentes, não é 

excluída nem reduzida pela garantia do fabricante, que 

tem caráter meramente complementar. 
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O Código de Defesa do Consumidor estabelece que a 

contagem do prazo de decadência de 90 dias, para 

reclamar pelos vícios ocultos em produtos duráveis, 

inicia-se no momento em que ficar evidenciado o 

defeito (art. 26). 
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Indaga-se: sendo o prazo de 90 dias para o 

consumidor apresentar a sua reclamação, qual é o 

prazo da garantia legal? Em outras palavras, até 

quando perdura a responsabilidade do fornecedor pelo 

vício oculto nos produtos duráveis? O vício oculto que 

se manifesta no produto dois, três anos ou mais após a 

sua aquisição ensejaria a responsabilidade do 

fornecedor prevista no art. 18 do CDC? 
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Na doutrina encontramos três posições sobre a questão. 

Paulo Jorge Scartezzini Guimarães defende a aplicação 

subsidiária do Código Civil, que estabelece o prazo de 

180 dias durante o qual o vício oculto poderia se 

manifestar (art. 445, caput e § 1º), argumentando que 

este limite é suficiente para “descoberta de qualquer 

falta de qualidade ou quantidade no produto” .  
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Paulo Luiz Netto Lôbo, por sua vez, ensina que o prazo de 
garantia legal deve ser o mesmo prazo da garantia contratual 
concedido pelo fabricante, que “pressupõe a atribuição de vida 
útil pelo fornecedor que o lança no mercado e é o que melhor 
corresponde ao princípio da equivalência entre fornecedores e 
consumidores . Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin 
inaugura outro entendimento, ao defender o critério da vida útil 
do produto como dado relevante para definição do limite temporal 
da garantia legal, sustentando que o legislador evitou fixar “um 
prazo totalmente arbitrário para a garantia, abrangendo todo e 
qualquer produto”, prazo este que seria “pouco uniforme entre os 
incontáveis produtos oferecidos no mercado”. 



Garantia legal 

 
 
 

A própria realidade do mercado de consumo nos mostra a 

dissonância das duas primeiras correntes doutrinárias. 

Frequentemente constata-se a existência de vícios ocultos depois 

dos 180 dias da sua efetiva comercialização e até mesmo depois 

do prazo da garantia contratual concedido pelo fabricante.  
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Por exemplo, basta a leitura dos anúncios de recall publicados 
pelas montadoras de automóveis para verificarmos que os vícios 
ocultos anunciados em alguns componentes (vícios de fabricação) 
abrangem veículos adquiridos pelos consumidores há dois ou três 
anos, e que ainda sequer se manifestaram, mas que futuramente 
poderiam comprometer o funcionamento do bem ou ainda causar 
um acidente de consumo. Algumas fabricantes de eletrônicos, 
para citar mais um exemplo, além de disponibilizarem a garantia 
contratual, oferecem, mediante pagamento pelo consumidor, um 
prazo adicional de cobertura denominada de garantia estendia ou 
permanente, demonstrando que o prazo de garantia contratual 
concedido inicialmente não revela o verdadeiro prazo de vida útil 
do bem como se supõe. 
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É compreensível a preocupação dos mencionados 
doutrinadores que buscam definir um prazo limite para a 
garantia legal, evitando deixá-lo em aberto, prestigiando a 
segurança jurídica nas relações entre consumidores e 
fornecedores. Entretanto, entendemos que o critério de vida 
útil é realmente o que melhor atende aos interesses dos 
consumidores, que adquirem produtos com uma expectativa 
legítima de durabilidade e bom funcionamento por um certo 
período. E para que o prazo de vida útil de determinado 
produto durável não seja objeto de controvérsias, compete ao 
próprio fabricante defini-lo, já que dispõe da tecnologia 
necessária para tanto, e informá-lo ao consumidor, nos termos 
dos arts. 6º, III e 31 do CDC. 
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