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RESUMO 

 

 

O presente trabalho busca demonstrar os sujeitos e requisitos de uma relação 

consumerista, elencados com elementos do setor turístico, cujo objetivo é esclarecer 

quanto às atividades realizadas pelas agências de turismo e a responsabilidade 

imputada a elas. Visto que as agências exercem papel de meras intermediárias entre 

o consumidor e o prestador do serviço, ainda assim o Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), prevê uma responsabilidade excessiva às agências, fazendo com 

que a relação fique desequilibrada em decorrência das indenizações. Esse fato, de 

certa forma, contribui para falência de pequenas empresas que não suportam tal ônus, 

reduzindo as opções de escolha do consumidor, assim como a qualidade dos serviços 

prestados, já que diminui a concorrência e dá margem ao monopólio do mercado por 

grandes empresas. Ao final do trabalho, é demonstrada a solução encontrada pela 

legislação portuguesa frente ao mesmo problema.  

 

Palavras-chave: Agências de viagens; Código de Defesa do Consumidor; 

Responsabilidade Civil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Viajar costuma ser um dos projetos que compõe a rotina de muitas 

pessoas, seja individualmente, seja em grupos familiares ou em grupos com 

afinidades, como terceira idade, religioso, sustentável. Neste projeto são investidos 

economias, expectativas e sonhos. A efetivação desse projeto conta não raras vezes 

com a intermediação feita por agências de turismo em razão da expertise e das 

melhores condições oferecidas. Quando tudo corre bem ficam os registros dos bons 

momentos e uma nova programação se inicia. Quando não corre bem e a partir desse 

projeto decorrem prejuízos, a insegurança do ponto de vista jurídico em face daquele 

que oportunizou a viagem exsurge.  

Ocorre que devido a evolução do turismo no Brasil, cada vez mais as 

pessoas têm buscado pelos serviços prestados através das agências, e em 

consequência disso, cabe ao Direito, regulamentar tal relação a fim de proporcionar 

maior segurança jurídica ao consumidor, acompanhando a evolução turística visando 

o equilíbrio entre as partes.  

Todavia, a responsabilidade atribuída às agências acaba sendo grande 

pois arcam com os prejuízos causados, inclusive por terceiros. Significa dizer, que as 

agências são responsabilizadas por todos os serviços contratados, ainda que seja 

meramente intermediária.  

Veja que em decorrência do desenvolvimento turístico, outros setores 

também são impulsionados, quais sejam, economia, educação, cultura, isto é, o país 

acaba por se desenvolver quando tem o setor do turismo também desenvolvido.  

Em Portugal, por exemplo, criou-se uma lei no qual instituiu a 

arrecadação de fundos para custear danos causados aos turistas durante suas 

viagens. Esse foi um meio que o governo local encontrou para melhorar a relação 

entre agências e consumidores. 

No entanto, dentro da área jurídica brasileira, as agencias são 

responsáveis por ligar diretamente o consumidor ao objetivo final, ficando vinculada 

ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que ela seja apenas uma intermediária. 

Daí decorre a necessidade de equilibrar a atividade econômica 

intermediária à realidade das agências de turismo, que por vezes é responsabilizada 

como se atividade fim prestasse, tendo um alcance bem mais amplo do que deveria 
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ser. Até porque, é compreensível que exista a proteção do consumidor, visto se tratar 

de um direito fundamental previsto no art. 5, XXXII da Constituição Federal. Contudo, 

o título VII da Carta Maior em seu art. 170, assegura que a ordem econômica está 

fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, inclusive prevendo o 

favorecimento das pequenas empresas. 

Dessa forma, apesar da Lei 12.974/2014 tratar exclusivamente da 

regulamentação das agências, tratou também de vetar os artigos no qual afastava a 

responsabilidade solidária e objetiva das agências de turismo pelos vícios e defeitos 

dos serviços prestados pelos fornecedores, portanto, é interessante a regulamentação 

de normas que sejam ajustadas à realidade do setor, até porque, mesmo no setor de 

serviços existem outros segmentos, como por exemplo, a corretagem de imóveis, e 

nesse caso quem responde pelos erros é o fornecedor e não o varejista. 

Sendo assim, a presente pesquisa tem como escopo fazer um paralelo 

entre as responsabilidades atribuídas às agências de turismo e as atividades 

desenvolvidas por ela, a fim de demonstrar que em decorrência do papel de 

intermediárias, a responsabilidade atrelada às agências, deveriam ser de acordo com 

a atividade desenvolvida.  

Cumpre ressaltar, que o presente trabalho não tem como finalidade 

tentar eximir as agências de sua responsabilidade, apenas busca mostrar a atual 

realidade das agências que muitas vezes são oneradas por vícios de terceiros, 

podendo resultar em insatisfação, prejuízos, quebra, falência, insuficiência da 

reparação diante dos danos causados/suportados tanto por parte das agências quanto 

dos consumidores. 
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2 RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 

Spondeo é a palavra latina que dá origem à responsabilidade, no qual 

vinculava-se o devedor aos contratos verbais do direito romano. E dentre as várias 

acepções é importante destacar a noção de responsabilidade como aspecto da 

realidade social (GONÇALVES, 2010, p. 19).  

Veja que o problema da responsabilidade é decorrente de toda atividade 

que ocasione prejuízo e ela tem como objetivo a harmonização moral e patrimonial do 

dano suportado pela vítima. Significa dizer que a responsabilidade denota a ideia de 

contraprestação, reparação (GONÇALVES, 2010, p. 19).   

No que tange ao conceito da Responsabilidade Civil, Maria Helena Diniz 

(2008, p. 35) dispõe que: 

 

A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem 
uma pessoa a reparar o dano moral ou patrimonial causado a 
terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa 
por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou 
de simples imposição legal. 

 

A ideia tem como base o princípio do neminem laedere, significa “a 

ninguém se deve lesar”, que reflete uma das primeiras regras do direito natural. Diante 

disso há uma preocupação em preservar a integridade das pessoas em sua acepção 

mais ampla, como personalidade, como dignidade humana (GAGLIANO, 2011, p. 48).  

Para Sergio Iglesias (2002, p. 97), o direito da personalidade tem como 

fundamento a essencialidade e a humanização dos valores mais necessários à 

integridade física, moral e intelectual nas mais variadas manifestações.  

Significa dizer que, caso uma conduta gere um prejuízo a alguém, e esse 

prejuízo for decorrente de qualquer esfera jurídica, seja patrimonial ou moral, haverá 

também o dever jurídico de reparação do dano, em decorrência da responsabilidade 

civil. Perceba que não se trata apenas do dano patrimonial, mas também de dano 

moral. 

Diante da afirmativa é possível perceber que os danos patrimoniais não 

são os únicos passíveis de prejuízo, embora apenas esses sejam reparáveis com a 

possibilidade de ser revertido ao status quo ante, já que do outro lado, tem-se o dano 

moral, no qual não há possibilidade de ser desfeito, dessa forma, ele será apenas 
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compensado; a reparação em pecúnia para os danos extra patrimoniais será apenas 

como uma tentativa de amenizar a dor ou sofrimento causado pelo dano moral.  

Fernandes (2013, p. 11), dispõe que o ressarcimento pode ser de duas 

formas: reparação natural ou reparação pecuniária. 

A primeira, também chamada específica, é dividida em reparação natural 

propriamente dita ou reparação econômica. No caso da reparação natural será com a 

própria coisa através da reconstituição da situação ou pela recuperação do objeto em 

caso de bem perdido. Já no caso da reparação econômica, o ressarcimento será de 

igual gênero ou espécie (FERNANDES, 2013, p. 11). 

Quanto a segunda forma de reparação, a pecuniária, que ocorre por 

meio do pagamento de indenização, no qual o quantum a ser pago será decidido 

através de avaliação judicial (FERNANDES, 2013, p. 11).  

A partir daí, tem-se a chamada responsabilidade civil, instituto no qual 

seu embasamento é a solidariedade constitucional, que abrange os princípios gerais 

do direito e em consequência vedam o enriquecimento ilícito.  

Até porque, o termo responsabilidade vem do latim, respondere, no 

sentido de que existe uma obrigação em decorrência de uma atividade e alguém deve 

assumir essa responsabilidade (GAGLIANO, 2011, p. 43). 

No direito o sentido é o mesmo, no entanto, o termo responsabilidade 

civil pode ser compreendido de duas formas, amplo e estrito. Veja o que diz Fernandes 

(2013, p. 12): 

 

Em sentido amplo, a responsabilidade civil denota uma situação 
jurídica em que alguém tem o dever jurídico de indenizar outrem em 
virtude de obrigação que decorre de uma dada situação fática; 
podendo significar, também, nesse sentido, instituto jurídico regrado 
pelas normas que disciplinam o conteúdo e o cumprimento da aludida 
obrigação de indenizar. 
Em sentido estrito, responsabilidade civil é tomada como o específico 
dever de indenizar oriundo de um dado fato lesivo imputável a um 
determinado agente. Nesse raciocínio, já se percebem regras relativas 
a atos ilícitos e à praticas que violam comandos normativos. 

 

Do referido conceito, é possível retirar que ainda que ocorra a violação 

de algum dever jurídico, a indenização não será devida se a parte não verificar 

nenhum prejuízo. Em outras palavras, a indenização somente será obrigatória se, em 

decorrência de uma atividade, ocorrer a violação de um direito e houver a existência 

de um dano, já que a ideia é de restauração, reparação de um dano.  
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2.1 ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Após breve esclarecimento acerca do tema é oportuno, neste momento, 

a apresentação dos elementos básicos da responsabilidade civil. Veja que ao analisar 

o art. 186 do Código Civil é possível extrair os seguintes pressupostos: a) conduta 

humana; b) culpa em sentido amplo; c) nexo de causalidade; d) dano.    

 

2.1.1 Conduta Humana 

 

A conduta humana é o primeiro elemento, pois não há que se falar em 

responsabilidade civil sem a conduta humana.  

Em termos de conceito, tal elemento deve ser uma ação (conduta 

positiva) ou omissão (conduta negativa) que gere de alguma maneira influencias no 

âmbito do direito. Sendo que a conduta será voluntária ou por negligência, 

imprudência ou imperícia, ou seja, o dolo e a culpa.  

Tartuce explica: 

 

A regra é a ação ou conduta positiva; já para a configuração da 
omissão é necessário que exista o dever jurídico de praticar 
determinado ato, bem como a prova de que a conduta não foi 
praticada. Em reforço, para a omissão é necessária ainda a 
demonstração de que, caso a conduta fosse praticada, o dano poderia 
ter sido evitado (2011, p. 412). 

 

A título de exemplo quanto à omissão, pode-se citar o entendimento 

majoritário dos tribunais, no qual aplica-se a regra de que o condomínio, em linhas 

gerais, não tem responsabilidade perante roubo ou furto de veículo no seu interior, 

visto que não há por parte deste o dever legal de impedir o ilícito. Significa dizer que 

o condomínio responderá apenas quando houver um comprometimento com a 

segurança, pois trata-se de segurança pública, e em regra, quem deve responder é o 

Estado (TARTUCE, 2011, p. 412).  

Por fim, cabe salientar que, em tese, o agente responde com o seu 

patrimônio pela conduta ou ato próprio, entretanto a pessoa pode responder também 

por ato de terceiro, conforme previsto no art. 9321 do Código Civil.  

                                                           
1Art. 932, Código Civil: “São também responsáveis pela reparação civil: 
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2.1.2 Culpa em sentido amplo 

 

Quando se trata de responsabilidade com ou sem culpa, deve-se ter em 

mente a culpa em sentido amplo ou a culpa genérica, que abrange o dolo e a culpa 

em sentido estrito, pressuposto no qual será considerado na fixação da indenização 

de acordo com o grau de importância na configuração do dano (TARTUCE, 2011, p. 

413).  

 

2.1.2.1 Dolo 

 

Trata-se da vontade de cometer uma violação de direito; violação 

intencional, consciente do dever jurídico com intuito de prejudicar outrem. É aquela 

ação ou omissão voluntária prevista no art. 186 do Código Civil. Vale salientar que 

conforme art. 944 do mesmo dispositivo, quando houver dolo, haverá também a regra 

do princípio da reparação dos danos, isto é, a vítima será indenizada por todo dano 

suportado visto a intenção do agente e a ausência de culpa concorrente da vítima ou 

de terceiros. Bem como, caso a vítima tenha culpa concorrente com o evento danoso, 

a fixação da indenização será levada em conta a sua culpa juntamente com a do autor 

(TARTUCE, 2011, p. 413). 

Para TARTUCE (2011, p. 414), dentro da responsabilidade civil, o dolo 

será tratado do mesmo modo que a culpa grave ou gravíssima. E ainda completa: 

“Para o Direito Civil não interessa o estudo da classificação do Direito Penal quanto 

ao dolo e, consequentemente, dos conceitos de dolo eventual2, dolo não eventual ou 

                                                           
I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; 
II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; 
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho 
que lhes competir, ou em razão dele;  
IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo 
para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; 
V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia”. 

 
2 Dolo eventual: “o agente anui ao advento desse resultado, assumindo o risco de produzi-lo, em vez 
de renunciar à ação” (BITENCOURT, 2007, p. 70). 
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preterdolo3”. O fato é que em qualquer caso, desde que presente o dolo, a vítima terá 

seus prejuízos arcados integralmente pelo agente causador. 

 

2.1.2.2 Culpa estrita 

 

No que tange à culpa stricto sensu ou aquiliana vale lembrar que ela 

abrange a imprudência, a negligencia e a imperícia. Significa dizer que não há 

propriamente uma intenção de violar o dever jurídico. Enquanto no dolo o agente 

pratica o ato de forma consciente tanto na conduta quanto no resultado, de forma 

diversa ocorre na culpa, no qual a causa e a consequência não ultrapassam da ação 

ou omissão, pois o agente deseja a conduta, contudo, não o resultado.  

Conforme Tartuce (2011, p. 414), a culpa dentro do código civil é 

relacionada com os modelos jurídicos retirados do Código Penal. Veja o que diz 

Gonçalves (2010, p. 317), a imprudência (conduta positiva) consiste “em uma ação da 

qual o agente deveria abster-se”, a título de exemplo é o caso do condutor de transfer 

que ingere bebidas alcoólicas antes de dirigir. Já a negligência (conduta omissiva), 

significa não tomar o devido cuidado pela natureza da obrigação ao praticar uma ação. 

Por exemplo, a empresa que não treina o empregado para exercer determinada 

função. Por fim, a imperícia, “é a incapacidade técnica para o exercício de uma 

determinada função, profissão ou arte”. Como exemplo, tem-se o condutor do transfer 

que não tem habilitação para dirigir.   

Vale ressaltar que para o Direito Civil não importa se houve dolo ou culpa 

por parte do autor, de toda forma haverá imputação do dever de reparação do dano 

ou indenização dos prejuízos. 

 

2.1.2.3 Nexo de causalidade 

 

O terceiro elemento da responsabilidade civil nada mais é que “a ligação 

entre o comportamento humano, comissivo ou omissivo, e o prejuízo provocado, que 

deverá ser provado pelo prejudicado, caso isso seja necessário” (PIVA, 2012, p. 180). 

A partir do conceito é possível perceber que é indispensável que haja um nexo entre 

                                                           
3 Crime preterdoloso: “tem recebido o significado de crime cujo resultado vai além da intenção do 
agente, isto é, a ação voluntária inicia dolosamente e termina culposamente, porque, afinal, o resultado 
efetivamente produzido estava fora da abrangência do dolo (BITENCOURT, 2007, p. 72). 
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o resultado danoso e o agente infrator para que se possa chegar a uma conclusão 

pela responsabilidade civil. Bem como, a ocorrência do dano sem relação com o 

suposto agente infrator não há que se falar em nexo de causalidade, e 

consequentemente, não há obrigação de indenizar. 

 

Na responsabilidade subjetiva o nexo de causalidade é formado pela 
culpa genérica ou lato sensu, que inclui o dolo e a culpa estrita. 
Na responsabilidade objetiva o nexo de causalidade é formado pela 
conduta, cumulada com a previsão legal de responsabilização sem 
culpa ou pela atividade de risco (TARTUCE, 2011, p. 421). 

 

A partir da diferenciação acima, conforme Tartuce (2011, o. 421), é 

interessante citar três teorias que justificam o nexo de causalidade: 

a) Teoria da equivalência das condições ou do histórico dos 

antecedentes (sine qua non): “enuncia que todos os fatos relativos ao evento danoso 

geram a responsabilidade civil”. Ou seja, não haveria dano sem cada uma das 

condições identificadas ao resultado danoso. Entretanto, veja que essa teoria não é 

adotada no ordenamento jurídico brasileiro pois amplia o nexo de causalidade. 

b) Teoria da causalidade adequada: teoria que se deve identificar a 

possível causa que gerou o evento danoso, isto é, “somente o fato relevante ao evento 

danoso gera a responsabilidade civil, devendo a indenização ser adequada aos fatos 

que a envolvem”.  

c) Teoria do dano direto e imediato ou teoria da interrupção do nexo 

causal: significa que “havendo violação do direito por parte do credor ou do terceiro, 

haverá interrupção do nexo causal com a consequente irresponsabilidade do suposto 

agente”. Sendo assim, os danos a serem reparados serão apenas aqueles 

decorrentes de efeitos necessários da conduta do agente. 

As duas ultimas teorias integram de forma expressa o Código Civil de 

2002. A teoria da causalidade adequada foi introduzida pelos arts. 9444 e 9455 do 

                                                           
4 Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. 
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz 
reduzir, eqüitativamente, a indenização. 
5 Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será 
fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. 
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dispositivo e a teoria do dano direto e imediato já constava no código de 1916 e foi 

reproduzida pelo art. 4036 em 2002 (TARTUCE, 2011, p. 423). 

Por fim, cabe abordar o tema das excludentes totais do nexo de 

causalidade que deverão ser analisadas de acordo com cada caso concreto. São elas: 

 A culpa exclusiva ou o fato exclusivo da vítima; 

 A culpa exclusiva ou o fato exclusivo de terceiro; 

 O caso fortuito e a força maior.  

Antes de adentrar em cada excludente é importante destacar que em 

caso de culpa ou fato concorrente, da vítima ou de terceiro, subsiste o dever de 

indenizar. Isto significa que a culpa concorrente apenas diminui o nexo de 

causalidade. É o caso do passageiro de uma excursão que chega atrasado ao local 

combinado ao mesmo tempo em que o guia sai do local com antecedência. Então veja 

que tanto consumidor quanto fornecedor tem condutas que ensejam o dano.  

Sobre caso fortuito e força maior, Tartuce (2011, p. 423), define o 

primeiro como “evento totalmente imprevisível decorrente de ato humano ou de evento 

natural”, e o segundo, “um evento previsível, mas inevitável ou irresistível, decorrente 

de uma ou outra causa”. Isto significa que determinada reserva que foi efetuada com 

antecedência tem a possibilidade de ser cancelada se houver chuvas muito fortes e 

inundam a região do região.  

Quanto à culpa exclusiva ou o fato exclusivo da vítima, Tartuce (2014, p. 

147) explica que é “a autoexposição da própria vítima ao risco ou ao dano, por ter ela, 

por conta própria, assumido as consequências de sua conduta, de forma consciente 

ou inconsciente”. Ou seja, a vítima não respeita as normas de utilização de um 

brinquedo em um parque aquático, por exemplo.  

Por fim, tem-se a culpa exclusiva ou o fato exclusivo de terceiro, é a 

última possibilidade de excludente do nexo de causalidade. Tartuce (2014, p. 145) 

ressalta que esse terceiro deve ser totalmente estranho à relação jurídica, não pode 

haver qualquer relação de confiança ente terceiro e fornecedor, caso contrário o último 

deverá responder.  

 

                                                           
6 Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 
prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na 
lei processual. 
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2.1.2.4 Dano 

 

O dano, em regra, é a principal causa da responsabilidade civil, visto que 

sem o primeiro inexiste o segundo, contudo cabe ao autor da demanda a prova do 

dano, seja patrimonial ou extrapatrimonial, até porque é possível a cumulação de 

pedido de reparação material e moral.  

Sendo assim, Tartuce (2011, p. 425), divide os danos em: 

 Danos clássicos ou tradicionais: danos materiais e danos morais. 

 Danos novos ou contemporâneos: danos estéticos, danos morais 

coletivos, danos sociais e danos por perda de uma chance. 

A partir da divisão acima, parte-se para uma breve explicação dessas 

modalidades de danos. 

 

a) Danos patrimoniais ou materiais 

 

São os prejuízos que abrangem o patrimônio corpóreo de alguém. Veja 

que a reparação pelo dano hipotético necessita de prova efetiva, conforme arts. 1867 

e 4038 do Código Civil. Já o art. 4029 do mesmo Código supracitado, os danos 

materiais podem ser subclassificados: 

 Danos emergentes ou danos positivos: trata-se do dano que 

efetivamente se perdeu. Por exemplo, o estrago em uma mala 

que foi despachada no balcão de check-in da companhia aérea.  

 Lucros cessantes ou danos negativos: este por sua vez, trata-se 

daquilo que razoavelmente se deixou de lucrar. Por exemplo, 

aquilo que um hotel deixou de lucrar em decorrência de um 

acidente de transito que o motorista bateu na parede do hotel e 

abalou toda a estrutura.  

 

b) Danos morais 

                                                           
7 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
8 Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os 

prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na 
lei processual. 
9 Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor 

abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 



17 
 

 

Quanto aos danos morais, TARTUCE (2011, p. 428) dispõe que essa 

modalidade se tornou pacífica com a Constituição Federal de 1988, sendo 

conceituada como “lesão a direitos da personalidade”. Vale destacar que para a 

reparação não há necessidade de se determinar um ‘preço’ para a dor ou o sofrimento, 

entretanto um meio para diminuir o prejuízo imaterial. Por esse motivo é que se utiliza 

o termo ‘reparação’ e não ‘ressarcimento’.  

Veja as principais classificações, conforme Tartuce (2011, p. 428):  

 

I) Quanto ao sentido da categoria: 

- Dano moral em sentido próprio: dor, tristeza, humilhação. Aquilo que a 

pessoa sente ou dano moral in natura. 

- Dano moral em sentido impróprio ou em sentido amplo: trata-se de 

qualquer lesão aos direitos da personalidade. Para sua caracterização não é 

necessário a prova do sofrimento. 

II) Quanto à necessidade ou não de prova: 

- Dano moral provado ou dano moral subjetivo: é a regra geral, onde há 

necessidade de comprovação pelo autor da demanda. 

- Dano moral objetivo ou presumido (in re ipsa): não há necessidade de 

prova, como por exemplo nos casos de lesão estética. 

III) Quanto à pessoa atingida: 

- Dano moral direto: “é aquele que atinge a própria pessoa, a sua honra 

subjetiva (autoestima) ou objetiva (repercussão social da honra)”. 

- Dano moral indireto ou dano moral em ricochete: atinge a pessoa de 

forma reflexiva. Por exemplo, morte de uma pessoa da família. 

 

c) Danos estéticos: 

 

Segundo Tartuce (2011, p. 435), essa modalidade tem sido considerada 

separada de dano extrapatrimonial, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. 

Perceba que o dano estético significa uma lesão à beleza física, contudo, o conceito 

de belo é relativo, dessa forma, ao analisar um prejuízo estético, deve-se levar em 

consideração a modificação sofrida em relação ao que a pessoa era antes do dano.  
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Significa dizer que para a caracterização de dano estético, basta que a 

pessoa tenha sofrido uma ‘mudança’, que em regra, são traduzidas em cicatrizes, 

feridas, perda de órgãos, cortes profundos na pele e outros exemplos que atenuam a 

dignidade humana (TARTUCE, 2011, 435).  

Por fim, vale destacar que o dano estético é diverso do dano moral, visto 

que o primeiro denota alteração morfológica, deformidade; e o segundo está 

localizado na mente, diz respeito à dor psíquica (TARTUCE, 2011, p. 435).    

 

d) Danos sociais 

 

O conceito de danos sociais pode ser considerado como lesões à 

sociedade, seja no que tange à rebaixamento do patrimônio moral como também a 

piora na qualidade de vida. Significa dizer que tais danos são decorrentes de condutas 

não aprovadas pelo ponto de vista social, são aqueles exemplos de comportamentos 

negativos.  

Veja que os danos sociais são difusos onde as vítimas são 

indeterminadas ou indetermináveis. Veja o que diz Tartuce (2011, p. 438): “A grande 

dificuldade do dano social, sem dúvida, refere-se à questão da legitimidade, ou seja, 

para quem deve ser destinado o valor da indenização”. 

Tartuce (2011, p. 438) finaliza ao explicar que além da indenização, parte 

do valor deve ser destinado a um fundo de proteção ou à uma instituição de caridade. 

O importante é que os valores sejam revertidos para os prejudicados, ainda que 

indiretamente.  

 

e) Danos por perda de uma chance 

 

Trata-se de uma chance séria e real: “a perda de uma chance está 

caracterizada quando a pessoa vê frustrada uma expectativa, uma oportunidade 

futura, que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas seguissem o seu curso 

normal” (TARTUCE, 2011, p. 439).  

Savi (2009, p. 31), após profundo estudo sobre o tema, verificou que 

será indenizável determinada chance perdida nos casos em que houver prova de que 

a probabilidade de conseguir êxito na vantagem esperada era superior a 50%. Até 
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porque é considerada uma lesão a uma legítima expectativa suscetível de ser 

indenizada bem como em lesões de outras espécies.  

 

A chance implica necessariamente em uma incógnita – um 
determinado evento poderia se produzir (as vitórias na corrida de 
cavalos e na ação judicial, por exemplo), mas a sua ocorrência não é 
passível de demonstração (SAVI, 2009, p. 111). 

 

Isto é, houve um fato que interrompeu o curso normal do evento que 

poderia ser origem de uma fonte de lucro, contudo, em decorrência da interrupção não 

mais será possível descobrir o resultado.   

 

2.2 ESPÉCIES 

 

Conforme Gagliano (2011, p. 51), em decorrência de peculiaridades no 

campo dogmático, é importante constituir uma classificação sistemática tendo como 

base a culpa e em consequência a norma violada. Dessa forma, veja abaixo uma 

breve explicação acerca da classificação de acordo com o autor citado. 

 

2.2.1 Responsabilidade civil subjetiva x Responsabilidade civil objetiva 

 

A responsabilidade decorrente de dano por ato doloso ou culposo é a 

chamada subjetiva. Ela é caracterizada pelo ato negligente ou imprudente por parte 

do agente causador, assim a doutrina interpreta o artigo 186 do Código Civil de 2002: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 

ilícito” (GAGLIANO, 2011, p. 55).  

A partir do artigo supratranscrito, a doutrina subjetiva retira a noção 

básica da responsabilidade civil, no qual tem como princípio norteador a frase 

unuscuique sua culpa nocet, significa dizer que cada um responde pela própria culpa. 

E perceba que, por se tratar de fato constitutivo à pretensão reparatória, o ônus da 

prova cabe ao autor (GAGLIANO, 2011, p. 56). 

O ordenamento jurídico ainda traz a hipótese da responsabilidade civil 

indireta, onde essa responsabilidade é atribuída a uma terceira pessoa, isto é, este 

alguém não é o causador direto do dano, mas um terceiro com quem mantém alguma 
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relação jurídica. Nesse caso, a culpa é presumida em decorrência da função de 

vigilância em que o réu está obrigado. 

Dentro das responsabilidades ainda existe a responsabilidade civil 

objetiva, onde não há necessidade da caracterização da culpa. Veja o que diz 

Gagliano (2011, p. 55): 

 

Segundo tal espécie de responsabilidade, o dolo ou culpa na conduta 
do agente causador do dano é irrelevante juridicamente, haja vista que 
somente será necessária a existência do elo de causalidade entre o 
dano e a conduta do agente responsável para que surja o dever de 
indenizar. 

 

Ainda que tal teoria seja utilizada, a regra geral adotada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro foi a teoria subjetivista, como é possível perceber da 

leitura do artigo 159 do Código Civil de 1916, que atualmente corresponde ao artigo 

186 do Código Civil de 2002. 

Dessa forma, entende-se que no Brasil, vige uma regra dual de 

responsabilidade civil, onde tem-se a responsabilidade objetiva e a subjetiva, que 

decorre do princípio de que ninguém deve ser lesado pela conduta do outrem. Ou 

seja, um hotel deverá responder por culpa quando restar provada. Para exemplificar 

é o caso dos hóspedes que se intoxicam por envenenamento dos alimentos servidos 

no café da manhã que não foram higienizados.  

 

2.2.2 Responsabilidade civil contratual x Responsabilidade civil 

extracontratual ou aquiliana 

 

Falar de responsabilidade civil contratual e extracontratual, significa 

dizer que a diferença entre ambas ocorre, “quando a lesão decorre do 

descumprimento de uma obrigação espontaneamente assumida pelo infrator, em 

função da celebração de um negócio jurídico”, assim diferencia Gagliano (2011, p. 

58).  

E o mesmo supracitado autor explica: 

 

Assim, se o prejuízo decorre diretamente da violação de um 
mandamento legal, por força da atuação ilícita do agente infrator (caso 
do sujeito que bate em um carro), estamos diante da responsabilidade 
extracontratual, a seguir analisada. Por outro lado, se, entre as partes 
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envolvidas, já existia norma jurídica contratual que as vinculava, e o 
dano decorre justamente do descumprimento de obrigação fixada 
neste contrato, estaremos diante de uma situação de responsabilidade 
contratual (GAGLIANO, 2011, p. 58). 

 

Dessa forma, é possível separar a responsabilidade civil em contratual e 

extracontratual ou aquiliana, sendo a primeira aquela decorrente do descumprimento 

de uma obrigação que estava prevista em um contrato, e a segunda, é aquela em que 

há uma violação direta de uma norma legal; não há um contrato vinculante entre as 

partes (GAGLIANO, 2011, p. 59).  

Então veja, aquele agente que infringe um dever jurídico fica obrigado a 

reparar o dano causado, e esse dever pode ser advindo de uma obrigação imposta 

por um dever do Direito ou até mesmo por um dever proveniente de contrato.  

Para a diferenciação, existem três elementos básicos, a saber: 

necessária preexistência de uma relação jurídica entre o agente causador do dano e 

aquele que sofreu o dano; o ônus da prova quanto à culpa; e a diferença quanto à 

capacidade (GAGLIANO, 2011, p. 60).  

Na responsabilidade civil contratual é imprescindível que tanto aquele 

que sofreu quanto o que causou o dano, tenham se aproximado anteriormente e que 

tenham formado um vínculo para o cumprimento de uma ou mais prestações. Assim 

a culpa contratual será a violação de um desses deveres previstos no contrato que é 

justamente o objeto do negócio jurídico, enquanto na culpa aquiliana, o dever violado 

é negativo, isto é, a obrigação é de não causar dano a ninguém (GAGLIANO, 2011, 

p. 60).  

Exatamente por isso, é que na responsabilidade civil aquiliana, a vítima 

é quem deve provar a culpa, em contrapartida, na contratual, em regra, presume-se, 

e há a inversão do ônus da prova, devendo a vítima comprovar o não cumprimento da 

obrigação, e cabe ao devedor provar alguma excludente ou que não agiu com culpa. 

(GAGLIANO, 2011, p. 60).  

Por exemplo, ao efetuar uma reserva em um hotel, houve um contrato 

obrigando as partes, dessa forma, caso o hotel não cumpra a obrigação em 

decorrência de overbooking10, restará configurada a responsabilidade civil contratual. 

                                                           
10 Overbooking: expressão em inglês que significa ‘excesso de reservas’, que acontece quando a venda ou reserva 
de bilhetes ou passagens fica acima do número de lugares realmente disponíveis no veículo ou lugar. 
Normalmente, os hotéis e companhias aéreas costumam usar o overbooking para preencher prováveis 
desistências em suas viagens.  
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Por outro lado, imagine que houve a má conservação de um prédio e este chega a 

desabar ao ponto de danificar um carro estacionado na frente de um hotel, estará 

configurada a responsabilidade extracontratual.  
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3 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 

A Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXII, traz de forma 

expressa, a defesa do consumidor. Este por sua vez, consta como hipossuficiente na 

relação jurídica, fazendo-se necessária a criação de uma lei específica para sua 

proteção.  

Com isso, surgiu o Código de Defesa do Consumidor – CDC, com a 

finalidade de proteger a parte mais frágil da relação jurídica para que haja um equilíbrio 

entre as partes e consequentemente assegura a defesa do consumidor, garantida na 

Constituição Federal. 

O Código de Defesa do Consumidor veio como uma lei específica que 

regulamenta o consumo de uma forma geral, trazendo as partes, objeto, 

responsabilidade, tendo como base a defesa do consumidor, visando o equilíbrio da 

economia brasileira.  

 

3.1 PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO 

 

3.1.1 Consumidor 

 

Para o professor Thierry Bourgaine, não existe uma única definição para 

o termo ‘consumidor’. Contudo, conforme artigo 2º da Lei 8.078/90, consumidor é, 

“toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final”. Significa dizer que basta que o cidadão utilize o produto ou serviço 

como destinatário final, não há necessidade que ele retire o produto do mercado. Ou 

seja, um determinado indivíduo que não tenha efetuado a compra de um produto, 

ainda assim ele será considerado destinatário final  (1992, p. 15). 

Vale ressaltar que quanto à pessoa física, não há nenhum tipo de 

estranhamento. Diferentemente da pessoa jurídica, onde ainda existem algumas 

resistências. É o caso do comerciante no qual não será considerado consumidor, 

tendo em vista que o produto que ele adquire é para revenda tornando-o intermediário.  

No Brasil, o conceito de consumidor é qualificado como ‘destinatário 

final’, entretanto, na União Europeia, o conceito faz referência ao ‘uso não 

profissional’.  
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Ora, destinatário final de um produto ou serviço só pode ser aquele 
que o adquire para um fim não profissional. Isto porque a destinação 
final pressupõe não só a destinação fática, que é simples retirada do 
bem ou serviço do mercado, mas também a destinação econômica, 
que se revela no consumo sem intenção de lucro; o consumo que 
coloca um fim na circulação do produto ou serviço no mercado 
(KHOURI, 2006, p. 43). 

 

Então veja que no uso profissional não há a destinação econômica, 

desta forma percebe-se a finalidade da aquisição do bem ou serviço, que é 

profissional.  

No que tange ao fim não profissional, Khouri explica: “É aquisição de 

qualquer produto ou serviço para uso pessoal, sem qualquer objetivo profissional”. 

Sendo assim, fica mais tranquila a identificação de que o cidadão, ao adquirir um 

produto ou serviço fora de sua atividade profissional, trata-se uso não profissional, ou 

seja, é consumidor destinatário final (2006, p. 43).  

De uma forma mais prática, é preciso entender que o ordenamento 

consumerista brasileiro regula situações no qual produtos ou serviços são oferecidos 

para que qualquer pessoa possa consumir como destinatária final. Nunes explica que 

a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, dependerá do tipo de 

produto ou serviço, independentemente de estar sendo usado ou não para a produção 

de outros produtos ou serviços (2012, p. 126).  

 

3.1.1.1 Pessoa Jurídica como consumidora 

 

Esse é um assunto de controvérsias visto que nem todas as legislações 

consideram a pessoa jurídica como sendo titular de direitos na condição de detentora 

do direito do consumidor, pois consideram que a pessoa jurídica tem força econômica 

suficiente para se proteger, não havendo necessidade da intervenção do Estado.  

Entretanto, no Brasil, o que prevaleceu, foi a pessoa jurídica como 

consumidora desde que seja como destinatária final dos produtos e serviços; tais 

produtos e serviços não podem ser insumos para o exercício da atividade lucrativa da 

pessoa jurídica.   

Neste sentido, é interessante dizer que existem duas grandes teorias, a 

saber: Maximalista e Finalista (TARTUCE, 2014, p. 70). 
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Para os maximalistas, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire bens, independentemente da força econômica ou não; se o produto ou serviço 

foi adquirido para sua atividade ou cadeia produtiva. Isto é, na corrente maximalista, 

a força econômica e a finalidade da compra não influenciam em nada, até porque o 

legislador não excepcionou a pessoa jurídica como consumidora, e dessa forma, não 

caberia ao interprete excepciona-la (KHOURI, 2006, p. 45).  

Ou seja, a teoria Maximalista entende que as normas do Código 

Consumerista não são orientadas para proteger somente o consumidor não 

profissional. Aliás, essa teoria enxerga nas normas do Código o novo regulamento do 

mercado de consumo brasileiro, ou seja, aquela pessoa que retira do mercado produto 

ou serviço e utiliza consumindo (TARTUCE, 2014, p. 71). 

Já os finalistas, defendem a ideia de que o consumidor não pode ser 

toda pessoa jurídica, inserindo dessa forma o requisito da vulnerabilidade11. Para eles, 

a interpretação deve se aproximar do conceito econômico de consumidor, ou seja, é 

o ponto final da produção do bem ou serviço (KHOURI, 2006, p. 45). 

Em outras palavras, para a teoria Finalista, o intuito do artigo 2º do 

Código de Defesa do Consumidor, é trazer o consumidor como aquele que utiliza ou 

adquire um bem ou serviço para si, de forma não profissional, sendo impedido de 

utilizar em uma atividade produtiva. Isto é, aquela pessoa que adquire bens ou 

serviços para consumo próprio, para sua satisfação sem se falar em lucro (TARTUCE, 

2014, p. 71). 

Significa dizer que, conforme Khouri (2006, p. 46), a pessoa jurídica será 

considerada consumidora, quando, por exemplo adquirir um ar condicionado para 

uma loja de calçados. Veja que neste caso, o ar condicionado nada tem a ver com a 

atividade fim da empresa. Dessa forma, conclui-se que, uma empresa, quando 

adquire produtos ou serviços relacionados com a atividade-fim a exclui do conceito de 

consumidora.  

Vale dizer que ambas as correntes entendem que pode ser possível a 

proteção das pessoas jurídicas pelo Código de Defesa do Consumidor, desde que 

destinatárias finais do bem ou serviço, e em nenhuma hipótese podem ser 

                                                           
11 Significa que o consumidor é a parte fraca da relação jurídica de consumo. Essa fraqueza, essa fragilidade, é 
real, concreta, e decorre de dois aspectos: um de ordem técnica e outro de cunho econômico. O primeiro está 
ligado aos meios de produção, cujo conhecimento é monopólio do fornecedor. (...) O segundo aspecto, o 
econômico, diz respeito à maior capacidade econômica que, por via de regra, o fornecedor tem em relação ao 
consumidor (NUNES, 2012, p. 179).   
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reaproveitados no sistema de produção, ainda que a teoria adotada pelo Código de 

Defesa do Consumidor tenha sido a finalista.  

 

3.1.1.2 Consumidor equiparado do parágrafo único do art. 2º do Código de Defesa do 

Consumidor 

 

Primeiramente, vale dizer que o Código Consumerista traz ainda três 

conceitos de consumidor, são os equiparados. O primeiro a ser tratado será aquele 

previsto no parágrafo único do art. 2º, conforme título acima, os outros dois conceitos 

serão tratados na sequência.  

Veja o que diz tal dispositivo: “equipara-se a consumidor a coletividade 

de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de 

consumo”.  

Ou seja, significa que a proteção dos direitos do consumidor não poderia 

ficar apenas dentro da esfera da concepção clássica do direito civil no qual trata 

apenas do direito subjetivo individual. Isto é, o direito estaria sempre atrelado a apenas 

um titular individual e somente este poderia exercê-lo (KHOURI, 2006, p. 49). 

Entretanto, os contratos já não têm mais aquela pessoalidade no qual 

ligava um contratante a outro. Atualmente, os contratos são em massa e os danos 

causados pelo consumo de um produto atingem além de um consumidor específico, 

indo até uma coletividade de consumidores.  

Foi neste contexto que o legislador passou a tratar o consumidor de 

forma coletiva, ao dispor no parágrafo único do artigo 2º, que se equipara a 

consumidor a coletividade de pessoas, ainda que seja indeterminável. 

 

3.1.1.3 Consumidor equiparado do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor 

 

O art. 17 traz outro conceito de consumidor equiparado, “equiparam-se 

aos consumidores todas as vítimas do evento”, todavia, tal afirmação diz respeito à 

responsabilização civil do fornecedor por fato do produto ou serviço. Novamente 

houve a preocupação do legislador em identificar a relação de consumo, ainda que 

fora da relação contratual (KHOURI, 2006, p. 54).  

É o caso, por exemplo, de uma senhora que adquiriu um produto 

contaminado em um mercado, e posteriormente é consumido por um terceiro.  
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Antes do Código de Defesa do Consumidor, o terceiro, poderia acionar 

o fabricante propondo uma ação indenizatória decorrente de ato ilícito previsto nos 

artigos 186 e 927 do Código Civil. Contudo, deveria comprovar a culpa do fabricante, 

e se para a contaminação causada pelo produto o fabricante não houvesse 

contribuído com nenhuma conduta culposa, o terceiro deveria suportar o dano sofrido 

(KHOURI, 2006, p. 54).  

Tendo essa problemática como base é que o legislador instituiu o art. 17 

do Código Consumerista, isto é, equipara o não-contratante que foi vítima de um 

acidente de consumo ao consumidor, podendo, desta forma, ajuizar ação face ao 

fornecedor, independentemente de qualquer conduta culposa (KHOURI, 2006, p. 54).  

Em outras palavras, tem-se o exemplo do indivíduo que compra um bolo 

para servir em uma festa, todos que comerem o bolo serão considerados 

consumidores. São os consumidores por equiparação, previstos no artigo 17 do 

Código de Defesa do Consumidor onde, “todas as vítimas do evento danoso” são 

consideradas consumidoras.  

 

3.1.1.4 Consumidor equiparado do art. 29 do Código de Defesa do Consumidor 

 

Esse artigo equipara a consumidor todas as “pessoas determináveis ou 

não, expostas às práticas nele previstas”, ou seja, o consumidor em potencial. 

É evidente que neste caso, não é exigida a efetiva aquisição de bens ou 

serviços. O simples fato da possibilidade de contratação, estando exposto a uma 

prática abusiva, é suficiente para merecer a proteção (KHOURI, 2006, p. 51). 

Veja que o art. 29 do Código de Defesa do Consumidor traz que “para 

fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se a consumidores...”. Neste caso, tal 

artigo está alocado no capítulo V da referida lei que trata da proteção do consumidor 

ainda na fase pré-contratual pois cuida da oferta e da publicidade. Ou seja, não houve 

a contratação, contudo, está exposto a possíveis práticas abusivas. Já o capítulo VI, 

trata de proteger o consumidor que contratou através da aquisição de bens e serviços.   

Então veja, para que haja uma proteção da maioria social, o legislador, 

de forma preventiva, buscou equiparar a consumidor aquele que não consumiu, 

entretanto poderá consumir, constituindo assim o consumidor potencial (KHOURI, 

2006, p. 51).  

Khouri, explica: 
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Ao lançar anúncio de venda de unidades residenciais na planta, o 
incorporador dizia que metade do valor do imóvel seria financiado pelo 
sistema financeiro da habitação com 15, 20 anos de prazo para 
pagamento. No momento da celebração do contrato, com muita 
frequência, não constava do contrato tal condição, que tinha motivado 
o consumidor a adquirir o imóvel. Em seu lugar, uma clausula dizendo 
que a obtenção do financiamento era de inteira responsabilidade do 
adquirente. Como aquela mensagem passada não gerava vinculo 
jurídico algum, perante o Código Civil valia o que estava no contrato: 
pacta sunt servanda (2006, p. 52).  

 

Sendo assim, o Código de Defesa do Consumidor emprestou vínculo 

jurídico a qualquer tipo de negociação preliminar, inclusive à proposta. É o que traz o 

art. 30 no qual diz que toda informação ou publicidade veiculada, com relação a 

produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor. 

Desta forma, conclui-se que basta que o consumidor esteja exposto às 

praticas comerciais abusivas para que seja alvo de tutela, pois de certa forma proíbe 

a publicidade enganosa e impede que os consumidores sejam induzidos a erro ao 

adquirir bem ou serviço (ALMEIDA, 2015, p. 64).  

 

3.1.2 Fornecedor 

 

O artigo 3º, caput, do Código de Defesa do Consumidor, trata de 

conceituar a outra parte da relação jurídica em estudo, o fornecedor, veja:  

 

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 (BRASIL, 
1990). 

 

 Ou seja, o fornecedor é visto em sentido amplo, seja como fornecedor 

de produtos, ou como o prestador de serviços.  

O dispositivo aumenta o número de pessoas a serem consideradas 

fornecedoras ou mesmo prestadoras de serviços, visto que pode ser uma pessoa 

física, como exemplo, aquele que fabrica algo em sua casa e vende pelas ruas de 

uma cidade, visando o lucro direto, bem como pode ser uma pessoa jurídica, que é o 

caso da grande maioria das empresas atuantes no mercado de consumo. Por fim, e 
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não menos importante, é considerado fornecedor também um ente despersonalizado 

ou despersonificado, como é o caso da massa falida de uma sociedade irregular 

(TARTUCE, 2014, p. 69).  

No que tange à finalidade lucrativa ou não da pessoa jurídica 

fornecedora, o Superior Tribunal de Justiça, entende que para que haja a aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento de uma pessoa física ou 

jurídica como fornecedora de serviços acontecerá quando atender aos critérios 

objetivos. Desta forma é irrelevante a natureza jurídica, inclusive quando se tratar de 

uma sociedade civil, sem fins lucrativos, sendo necessário apenas o desempenho de 

determinada atividade no mercado de consumo mediante remuneração.  

Significa dizer que, sendo assim, as entidades beneficentes também 

podem ser consideradas como fornecedoras ou prestadoras, sem qualquer obstáculo. 

Isto é, o que caracteriza o fornecedor ou prestador do serviço é o fato de 

ele desenvolver uma atividade, essa por sua vez, é “a soma de atos coordenados para 

uma finalidade específica”, como dispõe Tartuce (2014, p. 67).  

Dessa forma, é imprescindível dizer que a atuação em um único ato, não 

é considerado fornecimento ou prestação de serviço, até mesmo as atuações 

esporádicas, seja com ou sem intuito de lucro.  

José Fernando Simão explica que existe na relação de consumo deve 

existir o requisito da habitualidade. Veja o exemplo: 

 

O sujeito que, após anos de uso do carro, resolve vende-lo, 
certamente não será fornecedor nos termos do Código de Defesa do 
Consumidor. Entretanto, se o mesmo sujeito tiver dezenas de carros 
em seu nome e habitualmente os vender ao público, estaremos diante 
de uma relação de consumo e ele será considerado fornecedor (2003, 
p. 38). 

 

Seguindo o raciocínio, aquele que vende coisas usadas isoladamente 

com o intuito de desfazer-se delas, tampouco será considerado fornecedor ou 

prestador, conforme os moldes do artigo 966 do Código Civil: “Considera-se 

empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços”, isso significa que não há que se 

falar em atividade quando dá existência de ato ocasional. 
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Outra característica bastante importante é quanto à profissionalidade, ou 

seja, a atividade deve ser tipicamente profissional, com finalidade de lucro direto ou 

vantagens indiretas (TARTUCE, 2014, p. 67).  

Por fim, cabe esclarecer quanto à ideia do fornecedor por equiparação. 

É a figura do intermediário na relação de consumo, tem a posição de auxiliar o 

fornecedor, como nos casos de empresas que mantem e administram bancos de 

dados dos consumidores. Claudia Lima Marques explica: 

 

A figura do fornecedor equiparado, aquele que não é fornecedor do 
contrato principal de consumo, mas é intermediário, antigo terceiro, ou 
estipulante, hoje é o ‘dono’ da relação conexa (e principal) de 
consumo, por deter uma posição de poder na relação outra com o 
consumidor. É realmente uma interessante teoria, que será muito 
usada no futuro, ampliando – e com justiça – o campo de aplicação do 
Código de Defesa do Consumidor (2010, p. 105).  

 

Exemplos de fornecedor equiparado são os bancos de dados, o 

empregador no caso de seguros de vida, bem como as agências de viagens. 

Considera-se a atividade desenvolvida pelo indivíduo, não havendo necessidade de 

cumprir os requisitos do art. 3º, isto porque um dos objetivos da lei é alcançar as 

situações de vulnerabilidade (BESSA, 2011, p. 94).  

Bessa ainda esclarece que a figura do fornecedor equiparado surgiu 

quando o Código de Defesa do Consumidor elencou deveres específicos, sem se 

preocupar com quem os cumpre. A intenção era a regulamentação de direitos e 

deveres e não a identificação daquele que exerce (2011, p. 102). 

Dessa forma, pode-se concluir o estudo do fornecedor como elemento 

subjetivo da relação de consumo.  

 

3.2 CONCEITO DE PRODUTO E SERVIÇO  

 

3.2.1 Produto 

 

Produto está definido no Código de Defesa do Consumidor no artigo 3º, 

§1º, como: “Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial”.  

Veja que tal conceito é universal, e está diretamente ligado à ideia de 

bem, sendo o resultado de um processo de produção mercantil de consumo capitalista 

(NUNES, 2012, p. 140). 
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Consoante ao conceito, o legislador diz ‘qualquer bem’, sendo este 

“móvel ou imóvel, material ou imaterial’, no entanto os dois primeiros (móvel e imóvel) 

são remetidos aos conceitos advindos do direito civil12. 

Ao falar em materialidade e imaterialidade do bem, fica o 

questionamento do que seria um produto imaterial passível de ser vendido pelo 

vendedor e adquirido pelo consumidor. 

Neste sentido, é importante esclarecer que o legislador quis dar 

segurança de que toda e qualquer compra e venda pudesse ser realizada, por este 

motivo o conceito é o mais amplo e abrangente possível. Visto que pode ser 

considerado um produto, as transações bancárias, por exemplo, como uma aplicação 

em renda fixa, uma caução de títulos, etc (NUNES, 2012, p. 141). 

O conceito em estudo, o produto, ainda abrange os termos durável e não 

durável, este por sua vez, será estudado posteriormente.  

No entanto o produto durável é aquele que não se extingue com o uso, 

ele leva tempo para se desgastar. Todavia, deve-se atentar ao fato de que nenhum 

produto é eterno, inclusive um imóvel construído, salvo o terreno. Significa dizer que 

os produtos têm um desgaste natural, e neste caso não se trata de vício, visto que 

não há proteção legal contra o desgaste, exceto os casos em que o fabricante assuma 

determinado prazo de funcionamento. Caso contrário, a lei protege o produto durável 

por prazo determinado em decorrência de vicio, a fim de garantir a finalidade e 

qualidade (NUNES, 2012, p. 141).  

Contrariamente, o produto não durável é aquele em que se acaba com 

o uso, não tem durabilidade. Como exemplo tem-se os alimentos, os remédios, etc., 

que em regra, a sua extinção é imediata ou sequencial ao consumo, como é o caso 

do sabonete. 

                                                           
12 Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. 

Art. 80. Consideram-se imóveis para os efeitos legais: I – os direitos reais sobre imóveis e as ações 
que os asseguram; II – o direito à sucessão aberta. 
Art. 81. Não perdem o caráter de imóveis: I – as edificações que, separadas do solo, mas conservando 
a sua unidade, forem removidas para outro local; II – os materiais provisoriamente separados de um 
prédio, para nele se reempregarem. 
Art. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem 
alteração da substancia ou da destinação econômico-social. 
Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: I – as energias que tenham valor econômico; II – 
os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; III – os direitos pessoais de caráter 
patrimonial e respectivas ações. 
Art. 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam 
sua qualidade de móveis; readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. 
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Não durável também, são os produtos in natura, que são os produtos 

hortifrutigranjeiros, cereais, legumes. Note que o fato de todo o produto não se 

extinguir de uma só vez não se retira a condição não durável (NUNES, 2012, p. 142). 

Por último, o estudo faz um breve esclarecimento quanto ao produto 

gratuito ou “amostra grátis”, ou seja, aquilo que a lei se refere como “sem 

remuneração”.  

O produto gratuito pode ser também o serviço, e aqui interessa saber 

que, embora não haja qualquer remuneração, está submetido a todas as exigências 

legais, seja de qualidade, durabilidade, defeitos, etc (NUNES, 2012, p. 143). 

 

3.2.2 Serviço  

 

Nos moldes do artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, 

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”. Daí é possível perceber que 

o legislador buscou apresentar um conceito da forma mais completa, contudo, assim 

como ocorre com os princípios, é importante ressaltar que a enumeração é 

exemplificativa, por tal motivo, usa-se o pronome “qualquer” (BRASIL, 1990). 

No que tange à atividade bancária, financeira, de crédito e securitária, é 

oportuno dizer que o legislador se precaveu ao deixar claro que tais serviços são 

tratados pelo Código de Defesa do Consumidor (NUNES, 2012, p. 144). 

 

Ninguém duvida que esse setor da economia presta serviços ao 
consumidor e que a natureza dessa prestação se estabelece 
tipicamente numa relação de consumo.  
(...) 
Apesar da clareza do texto legal, que coloca, com todas as letras, que 
os bancos prestam serviços aos consumidores, houve tentativa judicial 
de se obter declaração em sentido oposto (NUNES, 2012, p. 144). 

 

O serviço é tipicamente uma atividade que se esgota logo que praticada. 

Dessa forma poderia existir somente serviço não durável. Entretanto, o mercado 

criando os “serviços duráveis”, que são os serviços contínuos, como por exemplo, os 

serviços de convenio de saúde, os serviços educacionais regulares, etc. Diante disso, 
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o Código de Defesa do Consumidor acabou por definir os serviços como duráveis e 

não duráveis. Veja o que diz Nunes: 

 

Serviços duráveis serão aqueles que: 
 
a) Tiverem continuidade no tempo em decorrência de uma 
estipulação contratual. São exemplos a prestação dos serviços 
escolares, os chamados planos de saúde, etc., bem como todo e 
qualquer serviço que no contrato seja estabelecido como continuo; 
b) Embora típicos de não durabilidade e sem estabelecimento 
contratual de continuidade, deixarem como resultado um produto. Por 
exemplo, a pintura de uma casa, a instalação de um carpete, o serviço 
de buffet, a colocação de um boxe, os serviços de assistência técnica 
e de consertos (o conserto de um veículo) etc (2012, p. 149).  

 

Por outro lado, os serviços não duráveis serão aqueles que se exercem 

uma vez prestados, como ocorre nos serviços de transporte, por exemplo.  

Vale dizer que não se vende produto sem serviço. Eis que ao vender um 

produto, primeiramente, existe uma prestação de serviço. Como exemplo, veja o caso 

da venda de um par de sapatos. Nesse caso, o vendedor presta serviço antes da 

venda, visto que deverá fazer o atendimento, trazer os sapatos escolhidos para a 

prova, dizer a forma de pagamento, etc. Ao passo que, em uma consulta médica, 

existe apenas a prestação do serviço (NUNES, 2012, p. 150). 

Por fim, a lei fala em atividade fornecida mediante remuneração.  

Antes de tudo, é interessante esclarecer que praticamente nada é 

gratuito no mercado consumerista. Tudo tem um custo, inclusive o café pós-almoço 

cortesia nos restaurantes. Por certo seu valor está embutido em outros produtos. 

Desta forma, ao se referir como remuneração, a lei não se refere apenas 

àquilo que tem um preço expresso, que é cobrado, mas também àquilo que é pago de 

forma indireta, que houve um repasse (NUNES, 2012, p. 168).  

A prestação de serviço gratuito de fato, seria por exemplo, o caso do 

médico que atende uma pessoa que está passando mal na rua e nada cobra pelo 

serviço. Diferentemente do estacionamento do mercado ou do shopping, que muitas 

vezes não se paga diretamente pelo uso do estacionamento, no entanto seu valor está 

embutido em outros produtos ou serviços prestados no local. 
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3.3 RESPONSABILIDADE CIVIL NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: AS 

QUATRO HIPÓTESES EM RELAÇÃO AO PRODUTO E AO SERVIÇO 

 

Para o Código de Defesa do Consumidor não importa se a 

responsabilidade civil decorre de um contrato ou não, visto que a diferenciação se 

refere aos produtos e serviços. 

A partir desse contexto, surge a responsabilidade pelo vício ou pelo fato 

(defeito), sendo assim, Tartuce diferencia 4 (quatro) situações básicas de 

responsabilidade civil tratadas no Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: 

responsabilidade pelo vício do produto; responsabilidade pelo fato (defeito) do 

produto; responsabilidade pelo vício do serviço; responsabilidade pelo fato (defeito) 

do serviço (2014, p. 110). 

Essa divisão é imprescindível para uma melhor compreensão acerca da 

responsabilidade civil dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços, dessa 

forma, o assunto será abordado de forma mais profunda nos tópicos seguintes. 

 

3.3.1 Responsabilidade civil pelo vício do produto 

 

A responsabilidade sobre vício do produto está prevista no artigo 18 da 

lei consumerista brasileira, veja: 

 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não 
duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou 
quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a 
que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 
decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas (BRASIL, 1990). 
 

Significa dizer que, o vício estará presente quando da existência de um 

vício oculto13 ou aparente/de fácil constatação14 no produto, tornando-o improprio para 

uso ou que diminua seu valor. Perceba que não extrapola o limite do produto, não 

                                                           
13 Vícios ocultos são aqueles que só aparecem algum ou muito tempo após o uso e/ou que, por estarem 
inacessíveis ao consumidor, não podem ser detectados na utilização ordinária (NUNES, 2012. p. 233).  
14 O vício de constatação, como o próprio nome diz, é aquele que aparece no singelo uso e consumo 
do produto (ou serviço) (NUNES, 2012. p. 233). 
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havendo responsabilização por danos morais, estéticos ou materiais, ressalvado o 

valor da coisa. No vício, o problema permanece no produto. 

Como exemplo, o §6º do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, 

traz algumas situações de vicio do produto, isto é, são impróprios para uso e consumo: 

 

I – os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 
II – os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 
falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, 
perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas 
regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; 
III – os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao 
fim a que se destinam (BRASIL, 1990). 

 

Há que destacar que os vícios do produto não podem ser confundidos 

com as deteriorações normais do produto. Portanto, para que haja a caracterização 

ou não do vício deve-se considerar a vida útil do produto adquirido. O próprio Superior 

Tribunal de Justiça – STJ, em seu Informativo 506 afirma que, o fornecedor é 

responsável pelo vício oculto do produto durável, desde decorrente da fabricação e 

não do desgaste natural gerado pelo uso. Ainda faz ressalva que deve haver 

reclamação dentro do prazo previsto em lei, isto é, noventa dias após a verificação do 

defeito, “ainda que o vício se manifeste somente após o termino do prazo de garantia 

contratual” (TARTUCE, 2014, p. 116).   

Outra característica bastante importante no vício do produto é quanto a 

existência da solidariedade entre todos os envolvidos na cadeia de fornecimento, 

desde o fabricante até o comerciante. Da mesma forma que o STJ responsabiliza a 

instituição financeira juntamente com a construtora, nos casos de vícios em 

determinada construção de imóvel (TARTUCE, 2014, p. 115).  

Conforme Tartuce, no que tange a solidariedade no vício do produto, a 

lei estabelece duas exceções, a saber: 

 

A primeira exceção tem relação com os produtos fornecidos in natura, 
respondendo perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto 
quando identificado claramente seu produtor (art. 18, § 5º, do Código 
de Defesa do Consumidor). Para concretizar a norma, se alguém 
adquire uma maçã estragada em uma feira livre, a responsabilidade, 
em regra, será do feirante. Porém, se na maçã constar o selo do 
produtor, o que é bem comum, o último responderá pelo vício.  
Como segunda exceção, determina o § 2° do art. 19 que o fornecedor 
imediato – no caso, o comerciante – será responsável pelo vício de 
quantidade quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento 
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utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. O 
desrespeito à lealdade negocial, à boa-fé objetiva, acaba por gerar a 
sua responsabilidade pessoal, afastando o dever de reparar o 
fabricante. A título de exemplo, se há um problema na balança do 
mercado, que está adulterada, a responsabilidade será do 
comerciante e não do produtor ou fabricante (2014, p. 116). 

 

Veja ainda que o artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, 

trata dos vícios da qualidade do produto, como ocorre na compra de um veículo e este 

não funciona como se espera. Já o artigo 19 do mesmo ordenamento jurídico, trata 

dos vícios de quantidade: 

 

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de 
quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações 
decorrentes de sua natureza, seu conteúdo liquido for inferior às 
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de 
mensagem publicitária (BRASIL, 1990). 

 

Como exemplo, Tartuce afirma que é o que ocorre com um pacote de 

rolos de papel higiênico com menor metragem do que o previsto (2014, p. 116). 

Contudo, no que diz respeito aos vícios de qualidade, o §1º, do artigo 

18, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que caso o vício não seja sanado 

pelo fornecedor em até 30 dias, o consumidor poderá exigir, alternativamente, entre: 

I – substituir o produto por outro da mesma espécie; II – pedir a restituição da quantia 

paga; III – abatimento do preço. 

Cabe lembrar que tal prazo é decadencial, e caso o consumidor não 

respeite o período estipulado, de acordo com José Fernando Simão, a corrente 

majoritária da doutrina afirma que o consumidor perderá o direito de se utilizar de uma 

das medidas citadas acima (2003, p. 102). 

Ainda no artigo 18, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que as partes podem convencionar o prazo decadencial previsto no parágrafo anterior, 

desde que não seja inferior a sete e nem superior a cento e oitenta dias. Já nos 

contratos de adesão, essa clausula deve ser convencionada a parte, através de 

manifestação expressa do consumidor.  

Assim como ocorre no vicio de qualidade, a lei dá ao consumidor 

alternativas para a resolução da lide também no vicio de quantidade, que estão 

dispostas no artigo 19, do Código de Defesa do Consumidor. Veja o que diz Tartuce: 
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I – o abatimento proporcional do preço; 
II – a complementação do peso ou medida; 
III – a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou 
modelo, sem os aludidos vícios. Mais uma vez, não sendo possível a 
substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, 
marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição 
de eventual diferença de preço (art. 19, §1º que manda aplicar o art. 
18, §4º, do Código de Defesa do Consumidor); 
IV – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente 
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Novamente, a 
hipótese é de resolução do negócio com a devolução das quantias 
pagas, valores que compõe as perdas e danos. Repise-se que a 
norma faz menção às perdas e danos em separado, o que deve ser 
visto com ressalvas, pois, presentes outros prejuízos, haverá fato do 
produto e não vício (2014, p. 119). 

 

Quanto ao vício de quantidade, o Superior Tribunal de Justiça entende 

que quando houver abatimento do preço de um produto, ainda assim, o fornecedor 

deverá responder por vício de quantidade caso haja a redução do volume da 

mercadoria diversa do que fornecia no mercado, salvo se informar na embalagem a 

diminuição do conteúdo. 

Ao se tratar dos prazos para reclamar por vício do produto, seja de 

quantidade ou de qualidade, ambos são decadenciais, conforme artigo 26 do Código 

de Defesa do Consumidor. Isto é, finalizado os prazos, ocorrerá a extinção da ação 

com resolução do mérito. Veja os prazos conforme Tartuce (2014, p. 119): 

- Trinta dias, quando se tratar de produtos não duráveis. Ex: os 

alimentos. 

- Noventa dias, quando se tratar de produtos duráveis. Ex: os imóveis. 

Um aspecto importante é quanto à dúvida do produto, ou seja, se é ou 

não durável. Neste caso deve-se aplicar o prazo maior de 90 dias, baseado no 

princípio do protecionismo do consumidor. 

No que se refere ao início da contagem do prazo, existem duas 

possibilidades. A primeira acontece quando o vício é aparente ou de fácil constatação, 

nesse caso o início será a partir da entrega efetiva do produto ou tradição real15. Para 

ilustrar, ao comprar um faqueiro e o produto estiver faltando uma das peças, o vício é 

de fácil constatação. A segunda possibilidade ocorre no chamado vício oculto, e o 

prazo terá início a partir do momento em que ficar evidenciado o problema. Ainda que 

seja após a garantia contratual, sem, contudo, deixar de lado a vida útil do bem. Como 

                                                           
15 Tradição real denota a entrega física do bem (LISBOA, 2012, p. 38). 
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exemplo, o barulho de um carro em que somente é perceptível após uma determinada 

velocidade atingida (TARTUCE, 2014, p. 120).  

Para finalizar o estudo do capítulo, é imprescindível deixar claro que “a 

ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos 

não o exime de responsabilidade”, assim explica Tartuce. Significa dizer que o 

fornecedor tem o dever de evitar o vício (2014, p. 123).  

 

3.3.2 Responsabilidade civil pelo fato do produto ou defeito 

 

Como explanado brevemente, no fato do produto, diferentemente do 

vício, existem outras consequências que extrapolam o limite do produto e os danos 

são suportados pelo consumidor, o que gera a responsabilidade direta do fabricante, 

é o que dispõe o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda no artigo 13 

do mesmo ordenamento, existe a previsão da responsabilidade subsidiária16 do 

comerciante ou de quem o substitua. 

Veja também o que diz o parágrafo único do artigo 13, do Código de 

Defesa do Consumidor: “Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá 

exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua 

participação na causação do evento danoso”. Em outras palavras, se houve o fato do 

produto, a lei assegura o regresso daquele que ressarciu o dano, podendo ser 

exercido em processo autônomo ou nos mesmo autos da ação proposta pelo próprio 

consumidor, contudo, em momento posterior ao recebimento pelo consumidor 

(BRASIL, 1990).  

Conforme dispõe o §1º do artigo 12 do Código de Defesa do 

Consumidor, o produto será defeituoso quando não oferecer a segurança esperada, 

tendo em conta as seguintes circunstancias: a) sua apresentação; b) o uso e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; c) a época em que foi colocado em circulação.  

Para Bruno Miragem, isso significa que existem 3 (três) modalidades de 

defeitos: 

 

                                                           
16 A responsabilidade subsidiária é a que vem reforçar ou suplementar a responsabilidade principal. A 

corresponsabilidade dos interessados diferencia-se (da solidariedade) porque na subsidiariedade há 
uma estratificação vertical, que implica o chamamento sucessivo dos responsáveis; primeiro o principal, 
depois o subsidiário. É o chamado benefício de ordem (ENGELKE; BELMONTE, 2010). 
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- Defeitos de projeto ou concepção: aqueles que atingem a própria 
apresentação ou essência do produto, que gera danos 
independentemente de qualquer fator externo. Exemplo citado pelo 
jurista é o do remédio talidomida, “cujo uso em pacientes grávidas, 
para minorar efeitos de indisposição, deu causa a deformações físicas 
da criança”.  
- Defeitos de execução, produção ou fabricação: relativos a falhas do 
dever de segurança quando da colocação do produto ou serviço no 
meio de consumo. A título de ilustração, cite-se a hipótese em que o 
veículo é comercializado com um problema no seu cinto de segurança, 
sendo necessário convocar os consumidores para o reparo (recall). 
- Defeitos de informação ou comercialização: segundo Bruno 
Miragem, “aqueles decorrentes da apresentação ou informações 
insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição ou risco”. Para 
concretizar, imagine-se a hipótese em que um brinquedo foi 
comercializado como dirigido para uma margem de idade inadequada, 
podendo causar danos às crianças (apud TARTUCE, 2014, p. 124).  

 

No entanto, não será considerado defeituoso o produto, nos casos em 

que houver a colocação de outro produto de melhor qualidade no mercado. 

Ato contínuo, ao perceber o fato do produto ou defeito, o consumidor 

pode acionar a justiça em busca de uma reparação por danos contra o causador do 

prejuízo, baseado no princípio da reparação integral. O prazo prescricional está 

positivado no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, onde prevê o prazo de 

cinco anos, a contar da ocorrência do evento danoso ou do conhecimento de sua 

autoria, o que ocorrer por último (TARTUCE, 2014, p. 125).  

Para que haja uma melhor compreensão do prazo, Tartuce cita um 

exemplo bastante claro: imagine um ferro de passar roupa que explode quando em 

uso pelo consumidor. Embora tenha ocorrido a explosão, entretanto não houve 

feridos, diz-se que é um vício do produto, sendo assim, o consumidor poderá pleitear 

um novo aparelho do fabricante ou do comerciante no prazo de noventa dias. Contudo, 

imagine que atinja o consumidor, causando danos morais e estéticos, neste caso 

haverá o fato do produto ou defeito. E nesse caso, a ação de indenização deverá ser 

proposta em face do fabricante, “no prazo prescricional de cinco anos a partir da 

ocorrência do fato ou da ciência de uma séria deformidade pelo consumidor” (2014, 

p. 125).  

 

3.3.3 Responsabilidade civil pelo vício do serviço 
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No vício do serviço também é aplicada a regra da solidariedade entre 

todos os envolvidos na prestação. Ou seja, na hipótese de má prestação de um 

serviço, todos os envolvidos respondem. 

Nos moldes do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, aquele 

que presta o serviço responde pelos vícios de qualidade quando os tornam impróprios 

ao consumo ou se diminuir o seu valor, bem como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as ofertas ou mensagem publicitária. Ainda no mesmo dispositivo, o 

§2º dispõe que: “são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins 

que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as 

normas regulamentares de prestabilidade”.  

Para tanto, nos casos de má prestação do serviço, o mesmo artigo 20, 

assegura ao consumidor a possibilidade de exigir, alternativamente:  

 

I – A reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível. 
A título de exemplo, se o conserto de um eletrodoméstico foi mal feito, 
poderá ser pleiteado que o serviço seja realizado novamente. Nos 
termos do §1º do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, a 
reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente 
capacitados, por conta e risco do fornecedor. Tal atribuição a terceiro 
poderá ocorrer no plano judicial ou extrajudicial. Na última hipótese, o 
consumidor pode, dentro do bom-senso, pagar o serviço a terceiro 
habilitado e cobrar do prestados original. 
II – A restituição imediata da quantia paga, monetariamente 
atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Trata-se da 
resolução do negócio, voltando-se à situação anterior. Mais uma vez, 
a menção às perdas e danos deve ser vista com ressalvas, eis que, 
havendo outros prejuízos além do valor do bem, estará presente o fato 
do serviço ou defeito. 
III – O abatimento proporcional do preço, nos casos em que do serviço 
se tem menos do que se espera (BRASIL, 1990).  

 

Assim como no vício do produto, o fornecedor não se exime da 

responsabilidade por ignorância dos problemas (TARTUCE, 2014, p. 128). 

No que se refere aos prazos para reclamar dos vícios do serviço, esses 

estão tratados no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, sendo decadenciais. 

Ou seja, os prazos serão de trinta dias para serviços não duráveis, e de noventa dias 

para serviços duráveis. Sendo contados da execução do serviço (vício aparente) ou 

do seu conhecimento (vício oculto). Para melhor entendimento veja o exemplo da 

lavagem de um carro, no qual considera-se um serviço não durável. No entanto será 

considerado durável o serviço de conserto do carro (TARTUCE, 2014, p. 129). 
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Vale dizer que na prática há certa dificuldade em apontar se o serviço é 

durável ou não. Nesses casos, aplica-se a interpretação mais favorável ao consumidor 

e o princípio do protecionismo, tendo como prazo noventa dias.  

 

3.3.4 Responsabilidade civil pelo fato do serviço ou defeito 

 

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, trata sobre o fato do 

serviço ou defeito, gerando a responsabilidade civil objetiva e solidária entre os 

envolvidos com a prestação do serviço. Importante salientar que a responsabilidade 

civil dos profissionais liberais no fato do serviço, somente existirá se houver culpa de 

sua parte. Ou seja, a responsabilidade civil dos profissionais liberais17 é subjetiva.  

Igualmente como ocorre no produto, será defeituoso o serviço quando 

não fornecer a segurança esperada dele, tendo em consideração o modo de seu 

fornecimento, o resultado e os riscos que se esperam, além da época em que foi 

fornecido (TARTUCE, 2014, p. 130).  

Novamente como ocorre no produto, veja o que traz o §2º do artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor: “O serviço não é considerado defeituoso pela 

adoção de novas técnicas”. Ou seja, a prestação de um serviço utilizando uma nova 

técnica, não significa que as prestações anteriores eram defeituosas. 

Outro fator importante é que no fato do serviço ou defeito, existe a 

solidariedade entre os envolvidos, não havendo diferenciação como ocorre no fato do 

produto, visto a dificuldade em diferenciar quem é prestador direto e o indireto na 

cadeia de prestação. Até porque, a busca pela identificação do prestador direto ou 

não, poderia impossibilitar a tutela jurisdicional da parte vulnerável (TARTUCE, 2014, 

p. 131).  

No que tange ao prazo prescricional, veja o que dispõe o artigo 27 do 

Código de Defesa do Consumidor: 

 

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos 
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste 

                                                           
17 As características do trabalho desse profissional são: autonomia profissional, com decisões tomadas 

por conta própria, sem subordinação; prestação do serviço feita pessoalmente, pelo menos nos seus 
aspectos mais relevantes e principais; feitura de suas próprias regras de atendimento profissional, o 
que ele repassa ao cliente, tudo dentro do permitido pelas leis e em especial da legislação de sua 
categoria profissional.  
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Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento 
do dano e de sua autoria (BRASIL, 1990).  

 

Como exemplo, imagine o caso do consumidor que deixa o carro no valet 

de um restaurante, e por um descuido do manobrista o carro é furtado. Nesse caso, 

considera-se fato do serviço, e respondem de forma solidaria o restaurante, a empresa 

de estacionamento e o próprio manobrista. Contudo, os dois primeiros terão 

responsabilidade objetiva, enquanto o último terá responsabilidade subjetiva, pois se 

trata de profissional liberal. O prazo será de cinco anos, contados a partir do evento 

danoso (TARTUCE, 2014, p. 133). 

Partindo dessa premissa do fato do serviço, abaixo será dado 

continuidade ao assunto pertinente à responsabilidade civil no que tange às agências 

de turismo. 

 

3.4 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

Segundo Nunes, se o Código do Consumidor tivesse apenas os sete 

primeiros artigos, o consumidor ainda teria uma proteção bastante ampla, pois tratam 

justamente dos princípios constitucionais. No entanto o trabalho trará uma visão mais 

específica em relação ao consumidor (2012, p. 177). 

Veja que o estudo dos princípios é de extrema importância pois permite 

uma melhor compreensão do sistema adotado pelo Código de Defesa do Consumidor 

no qual protege os mais vulneráveis na relação consumerista.  

Ato continuo, os princípios são as regras básicas que são aplicadas a 

uma determinada categoria, no qual são retirados das “normas, dos costumes, da 

doutrina, da jurisprudência e de aspectos políticos, econômicos e sociais”, assim 

dispõe Tartuce (2014, p. 37).  

Para Miguel Reale: 

 

Os princípios são ‘verdades fundantes’ de um sistema de 
conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem 
sido comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de 
caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas 
necessidades da pesquisa e da práxis (1994, p. 299).  
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Para os consumeristas, os princípios são diretrizes que norteiam o 

aplicador da norma, até porque, muitas vezes os princípios não estão positivados no 

sistema normativo, mas principalmente, tem como função, auxiliar o juiz no 

preenchimento de lacunas. 

Vale salientar que embora seja sua principal função, não é a única, eis 

que também tem a função de corrigir normas injustas em determinados casos 

concretos.  

Veja abaixo os princípios fundamentais do Código de Defesa do 

Consumidor, conforme classificação de Tartuce (2014, p. 38). 

 

3.4.1 Princípio do protecionismo do consumidor 

 

Esse princípio está previsto no artigo 1º da Lei 8.078/90. Ele trata de uma 

das questões mais básicas que justificam a existência da lei, atingindo inclusive a 

intervenção do Estado no domínio econômico, que é a necessidade de proteger o 

consumidor no que tange a aquisição de certos produtos e serviços (NUNES, 2012, 

p. 177).  

É o caso, por exemplo, de medicamentos únicos para doenças graves, 

onde justifica-se a intervenção para que seja garantido ao consumidor. O princípio 

garante o suprimento das necessidades do consumidor e é aplicado juntamente com 

o princípio constitucional da liberdade de agir e escolher.  

Desta forma, o princípio garante ampla proteção moral e material ao 

consumidor, inclusive em relação à melhoria da qualidade de vida, o que resulta em 

conforto material, ou seja, a possibilidade de adquirir produtos e serviços, e também 

conforto essencial, que diz respeito ao serviço público, água, gás, etc., mas sem deixar 

de lado o lazer e bem-estar psicológico (NUNES, 2012, p. 178).  

 

3.4.2 Princípio da vulnerabilidade do consumidor  

 

Dispõe o artigo 4º, inciso I que o consumidor é vulnerável. A partir de tal 

afirmação surge a realização da isonomia assegurada na Constituição Federal. Isso 

significa que o consumidor é a parte mais fraca de uma relação jurídica consumerista, 

resultando em uma fragilidade real e concreta que decorre de dois aspectos, a ordem 

técnica e cunho econômico (NUNES, 2012, p. 177). 
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A ordem técnica está relacionada aos meios de produção, no qual o 

conhecimento pertence ao fornecedor. Significa dizer, que quando se trata de meios 

de produção, não se fala apenas de aspectos técnicos e administrativos na fabricação 

e distribuição de produtos e prestação de serviços que o fornecedor detém, mas se 

trata também de decisão, ou seja, é o fornecedor que escolhe o que, quando e de que 

maneira produzir, assim, o consumidor fica vulnerável às decisões do fornecedor, 

daquilo que é produzido (NUNES, 2012, p. 177).  

Desta maneira, pode-se concluir que a escolha do consumidor é 

reduzida, pois ele somente pode escolher entre aquilo que existe e está no mercado. 

Decisão esta que foi escolhida de forma unilateral pela empresa, visando apenas o 

lucro. 

E quanto ao cunho econômico, trata-se da maior capacidade econômica 

que, em regra, pertence ao fornecedor. Por suposto haverá consumidores com maior 

capacidade econômica frente ao pequeno fornecedor, entretanto, é exceção da regra 

geral (NUNES, 2012, p. 178). 

 

3.4.3 Princípio da hipossuficiência do consumidor  

 

O princípio da hipossuficiência do consumidor está previsto no artigo 6º, 

inciso VIII e tem como base a discrepância existida em cada caso concreto. Diz-se 

que todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente. Tendo 

em vista que a palavra hipossuficiente deve ser analisada dentro do conceito de 

discrepância econômica/financeira, não separadamente.  

Tartuce explica:  

 

A hipossuficiência, conforme ensina a doutrina, pode ser técnica, pelo 
descobrimento em relação ao produto ou serviço adquirido, sendo 
essa a sua natureza perceptível na maioria dos casos.  
(...) 
Também caracteriza hipossuficiência a situação jurídica que impede o 
consumidor de obter a prova que se tornaria indispensável para 
responsabilizar o fornecedor pelo dano verificado (2014, p. 42). 

 

Significa dizer que o consumidor nem sempre consegue demonstrar o 

nexo de causalidade para a fixação da responsabilidade do fornecedor, visto que ele 

não possui todas as informações e conhecimento técnico do produto ou serviço. 



45 
 

Sendo assim, a hipossuficiência não se limita nas expressões pobre ou 

sem recursos. O significado da palavra na área consumerista é mais amplo e deve ser 

observado pelo aplicador do direito caso a caso, a fim de que se reconheça a 

disparidade técnica diante de uma situação de desconhecimento (TARTUCE, 2014, 

p. 42).  

Note que a hipossuficiência deve ser reconhecida judicialmente 

conforme a situação socioeconômica do consumidor frente o fornecedor. 

Para finalizar, é importante esclarecer um aspecto bastante importante 

nesse princípio, que é o fato de que em decorrência da hipossuficiência, é concedido 

ao consumidor o direito à inversão do ônus da prova, sendo reconhecido como um 

dos direitos básicos do consumidor. Ou seja, a hipossuficiência do consumidor é como 

um benefício no qual existe a possibilidade de o consumidor pleitear a inversão do 

ônus da prova (TARTUCE, 2014, p. 43). 

 

3.4.4 Princípio da boa-fé objetiva  

 

A boa-fé objetiva está prevista no artigo 4º, inciso III do Código de Defesa 

do Consumidor, que decorre da harmonia no interesse das partes nas relações de 

consumo (TARTUCE, 2014, p. 43).  

É preciso ter claro que essa boa-fé é distinta da subjetiva, sendo que a 

segunda está relacionada à ignorância de uma das partes no que tange à um fato 

modificativo, impeditivo ou violador de seu direito. Ou seja, “é a falsa crença sobre 

determinada situação pela qual o detentor do direito acredita em sua legitimidade, 

porque desconhece a verdadeira situação”, assim explica Nunes (2012, p. 180). 

Entretanto, a boa-fé objetiva, é como se uma regra de conduta fosse, ou 

seja, trata do dever das partes em agir com honestidade e lealdade, a fim de que haja 

um equilíbrio nas relações de consumo. Nunes (2012, p. 180) explica: 

 

Não o equilíbrio econômico, como pretendem alguns, mas o equilíbrio 
das posições contratuais, uma vez que, dentro do complexo de direitos 
e deveres das partes, em matéria de consumo, como regra, há um 
desequilíbrio de forças. Daí que, para chegar a um equilíbrio real, o 
intérprete deve fazer uma análise global do contrato, de uma cláusula 
em relação às demais. 

 



46 
 

Ou seja, quando se fala em boa-fé objetiva, significa comportamento fiel 

e leal de cada uma das partes contratantes a fim de garantir respeito à outra. A 

finalidade é garantir uma relação consumerista sem abuso, sem que ninguém saia 

lesado e que desta forma atinja o objetivo do contrato. 

 

3.4.5 Princípio da transparência ou da confiança  

 

Outro princípio expresso no artigo 4º do Código de Defesa do 

Consumidor é o da transparência, que significa a obrigação do fornecedor em dar a 

oportunidade ao consumidor de conhecer os produtos e serviços oferecidos, o que 

gera também, a obrigação em contrato a possibilidade de conhecimento antecipado 

do conteúdo (TARTUCE, 2014, p. 45). 

Veja que esse princípio é complementado pelo princípio da informação, 

previsto no artigo 6º, inciso III, onde dispõe que o fornecedor é obrigado a prestar 

todas as informações no que tange ao produto e ao serviço, além das características, 

qualidades, riscos, preços, etc., e devem ser de maneira clara e precisa, sem falhas 

ou omissões. 

Significa que ao unir ambos os princípios, fica estabelecida a obrigação 

do fornecedor em passar toda informação sobre os produtos e serviços oferecidos no 

mercado, além das cláusulas previstas em contrato (TARTUCE, 2014, p. 49).  

 

3.4.6 Princípio da função social do contrato  

 

O princípio da função social, embora não expresso, é um princípio 

fundamental no Código do Consumidor. O seu objetivo é a busca por um equilíbrio 

dentro de uma situação de disparidade, no qual o consumidor é parte mais frágil e 

portanto merecedora de tratamento diferenciado perante a lei. Veja o que dispõe 

Tartuce (2014, p. 52): 

 

O contrato deve ser, regra geral, mantido e conservado, sendo 
admitida a sua resolução ou revisão somente quando estiver presente 
uma situação desfavorável ao consumidor com repercussões no 
mundo fático, de modo a tornar insuportável a manutenção do seu 
relacionamento negocial. 
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Ou seja, se de fato houver a manutenção do negócio, a revisão pode ser 

considerada como uma punição àquele que impôs o desequilíbrio na relação 

consumerista. 

Desta forma, conclui-se que o Código de Defesa do Consumidor busca 

proteger a vontade exprimida anteriormente, prevendo a sua manutenção em 

decorrência de uma confiança depositada (TARTUCE, 2014, p. 54). 

 

3.4.7 Princípio da equivalência negocial  

 

O princípio da equivalência negocial está previsto no artigo 6º, inciso II, 

do Código de Defesa do Consumidor. Ele garante a igualdade de condições no 

momento da contratação da relação jurídica patrimonial. Assim dispõe:  

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
(...) 
II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos 
e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações (BRASIL, 1990). 

 

Então veja, que o princípio prevê um tratamento igualitário entre todos 

os consumidores, baseado na igualdade das contratações.  

Contudo, essa igualdade é percebida apenas como um privilégio aos 

consumidores chamados de hipervulneráveis, que é o caso de idosos, portadores de 

deficiência, crianças e adolescentes, pois são os que merecem dupla ou tripla 

proteção (TARTUCE, 2014, p. 54). 

Outro exemplo de tentativa de igualdade de tratamento está previsto no 

artigo 8º da mesma lei supracitada, visto que ele vedação a comercialização de 

produtos ou serviços que acarretem riscos à saúde dos consumidores. Nesses casos, 

todos terão direito à reparação integral, patrimonial, moral e estético (TARTUCE, 

2014, p. 55). 

Ainda, pelo princípio da equivalência negocial, é assegurado ao 

consumidor o direito de conhecer o produto ou o serviço que está adquirindo, com 

base na plena liberdade de escolha e no dever de informar. E em caso de 

descumprimento do prestador ou fornecedor, cabe graves consequências, inclusive 

penais (TARTUCE, 2014, p. 55). 
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3.4.8 Princípio da reparação integral dos danos 

 

Por fim, o último princípio a ser tratado no presente trabalho está previsto 

no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.  

Este princípio está intimamente ligado à questão da responsabilidade 

civil, no qual, a regra, é a reparação integral dos danos suportados pelos 

consumidores, sejam eles materiais ou morais, individuais, coletivos ou difusos. 

Primeiramente, em caso de danos materiais – danos emergentes (aquilo 

que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (aquilo que deixou de lucrar) -, o 

consumidor terá reparação integral, sendo vedado qualquer tipo de tarifação ou 

tabelamento (TARTUCE, 2014, p. 55).  

Quanto à reparação por danos morais, ou seja, quando o dano atinge os 

direitos de personalidade, é o mesmo caso dos danos materiais. Apenas não se pode 

olvidar que é admitido a cumulação de pedidos de reparação moral e material em uma 

mesma ação, desde que decorrentes do mesmo fato gerador (TARTUCE, 2014, p. 

55). 

Outro aspecto importante é quanto ao dano estético, no qual é 

considerado uma terceira modalidade de dano, distinto do dano moral, cabendo, 

igualmente, indenização por tal prejuízo.  

Para finalizar, veja o que dispõe Tartuce (2014, p. 62): 

 

O princípio da reparação integral de danos gera a responsabilidade 
objetiva de fornecedores e prestadores como regra das relações de 
consumo. Consigne-se que essa responsabilidade 
independentemente de culpa visa à facilitação das demandas em prol 
dos consumidores, representando um aspecto material do acesso à 
justiça. A responsabilidade objetiva dos fornecedores ou prestadores 
beneficia tanto o consumidor padrão (stander) quanto o consumidor 
equiparado (bystander). 

 

Isso significa que a lei consumerista considera como consumidor 

qualquer vítima da relação de consumo.  

Vale salientar que a regra da solidariedade está intimamente ligada à 

reparação integral do dano. Nos moldes do artigo 7º, parágrafo único, a lei estabelece 

que se houver mais de um autor, todos responderão de forma solidária pela reparação 

dos danos (TARTUCE, 2014, p. 62). 
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4 DAS AGÊNCIAS DE TURISMO 

 

 

4.1 CONCEITO E ATIVIDADES DAS AGÊNCIAS DE TURISMO CONFORME LEI 

12.974/2014 

 

Conforme artigo 27, caput, da Lei 11.771/2008 (Lei Geral do Turismo), 

agência de turismo é “a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de 

intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos 

ou os fornece diretamente” (BRASIL, 2008).  

Em outras palavras, o artigo conceitua que o papel da agência é de 

oferecer o serviço que atenda às necessidades do consumidor, fazendo papel de 

intermediário entre clientes e fornecedores, cujo objetivo é vender produtos e serviços 

turísticos.  

Neste momento é oportuno salientar que existem vários tipos de 

agências de turismo, tais como as emissivas, as receptivas e as consolidadoras. A 

primeira é a mais comum e trata do tipo de agência em que tem o papel de atuar com 

o turismo emissivo, isto é, emite passagens seja para território nacional ou 

internacional. Já a segunda, é aquela agência em que atua no mercado interno e ou 

externo, depende a região. Contudo o papel é o mesmo, recepcionar turistas que vão 

para os locais onde elas estão inseridas. Por fim e não menos importante, o terceiro 

tipo de agência é a que fornece às agências os produtos e/ou serviços a serem 

vendidos para os clientes. 

No entanto, nos moldes da Lei 12.974/2014, artigo 5º, as agências de 

turismo são classificadas em 2 categorias: as agências de viagens e as agências de 

viagens e turismo, sendo a segunda, as chamadas operadoras turísticas, conforme 

dispõe seu §2º. 

Ainda de acordo com §1º, do referido artigo acima, a execução de 

determinadas atividades é privativa das agências de viagens e turismo ou operadoras 

turísticas, quais sejam:  

 

II - assessoramento, planejamento e organização de atividades 
associadas à execução de viagens turísticas ou excursões; 
III - (VETADO); 
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IV - organização de programas, serviços, roteiros e itinerários de 
viagens, individuais ou em grupo, e intermediação remunerada na sua 
execução e comercialização; e 
V - organização de programas e serviços relativos a viagens 
educacionais ou culturais e intermediação remunerada na sua 
execução e comercialização (BRASIL, 2014). 

 

Ao mesmo tempo em que para as agências de turismo é privativo o 

exercício das mesmas atividades, com adicional do inciso I, artigo 3º: “I – venda 

comissionada ou intermediação remunerada na comercialização de passagens, 

passeios, viagens e excursões, nas modalidades aérea, aquaviária, terrestre, 

ferroviária e conjugadas”.  

Perceba que, embora a lei assegure praticamente os mesmos direitos 

de exercício, as agências de turismo atuam como meras intermediárias entre os 

fornecedores e os consumidores, dessa forma recebem uma comissão do fornecedor 

ou cobram uma taxa do consumidor. 

 

4.2 CONTRATOS DE TURISMO 

 

De acordo com Atheniense (2004, p. 39), no que tange aos contratos de 

turismo, são classificados, em regra, atípicos, visto a inexistência de um dispositivo 

legal específico, desta forma segue a regra geral. Além de ser bilateral, em 

decorrência da vontade das partes; são comutativos, pois as prestações são 

acordadas com antecedência; e são onerosos, visto a criação de obrigação para 

ambas as partes.  Contudo, para a minoria da doutrina, os contratos de turismo são 

classificados como de adesão, pelo fato de que o consumidor adere às cláusulas, não 

havendo a possibilidade de modificação.  

O que acontece é que atualmente a modalidade de contrato de turismo 

difundido é o pacote turístico. Ou seja, é aquele tipo de contrato que é formulado pelas 

operadoras no qual estão inseridas prestações feitas por terceiros, como por exemplo, 

o fornecimento de passagens aéreas, entradas de parques, shows, hospedagens, etc. 

O que tem tido uma grande aceitação, em decorrência da praticidade pelo número de 

serviços oferecidos aos consumidores, que serão usufruídos no local do destino. 

Desta forma, o consumidor, ao chegar ao destino turístico, não precisa contratar 

pessoalmente os serviços que queira usufruir, visto que a operadora já se encarregou 
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da contratação, e muitas vezes em um valor abaixo daquele comercializado no local 

devido a grande quantidade (ATHENIENSE, 2004, p. 40).  

Veja o exemplo de Atheniense (2004, p. 47) explicando como ocorre a 

relação contratual turística: 

 

A operadora contrata com a bilheteria do parque, com o hotel da 
cidade e com a van que transportará o turista do hotel para o parque, 
esse contrato tem o nome de pacote turístico.  

 

 

Então veja, a operadora é quem elabora o pacote turístico e envia para 

as agências, em outras palavras, esse pacote é aquele repassado para as agências 

e essas, por sua vez, têm o papel de vender diretamente ao consumidor. 

No caso da responsabilização civil por dano eventual durante a 

prestação do serviço, Marques (1999, p. 255, apud ATHENIENSE, 2004, 9. 40) 

leciona que a relação contratual formada é entre consumidor e agência de turismo, 

podendo exigir desta, pelos eventuais danos ocorridos, enquanto que os fornecedores 

seriam como se fossem os prepostos das agências. 

O resultado prático disso tudo, é que a jurisprudência reconheceu uma 

responsabilidade para as agências de viagens, no qual estas passam a ser as 

responsáveis pela atuação de toda uma cadeia de fornecedores. Dessa forma, pode-

se concluir que a agência, mesmo não sendo a contratante direta do serviço, é a 

responsável, respondendo por danos causados pelos prestadores do serviço.  

 

4.3 RESPONSABILIDADE CIVIL DAS AGÊNCIAS 

 

Diante do exposto, é possível verificar que o turista tem uma ligação 

direta com a agência de turismo, em consequência, a agência tem a confiança do 

consumidor, e nos casos de eventuais danos, e ela a responsável imediata pela má 

prestação do serviço de terceiros.  

Ainda que ela tenha o papel essencial de intermediária entre 

turistas/consumidores e prestadores dos serviços, as agências de turismo estão 

sujeitas a um amplo regime jurídico de responsabilidade, isto é, qualquer dano dentro 

da cadeia/pacote turístico, é a agência quem responde.  
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Como exemplo, imagine o turista que comprou um pacote turístico, se 

ele tiver qualquer problema desde a passagem aérea até o passeio de barco que fez 

no local de destino, ele pode reclamar esses danos diretamente contra a agência que 

vendeu o pacote. 

Quanto à reponsabilidade solidária, é importante esclarecer que ela é 

aplicada a todos os intermediários da cadeia, ou seja, qualquer dos prestadores do 

serviço pode ser responsabilizado pelo dano causado por apenas um deles, cabe ao 

agente lesado escolher contra quem deseja demandar (ATHENIENSE, 2004, p. 71). 

É fato que entre a agência e turista existe uma relação de consumo, e 

conforme dispõe o Código Consumerista, ela tem o dever de ressarcimento nos casos 

de eventuais danos, ainda que o dano seja causado por outro fornecedor envolvido 

na cadeia do pacote turístico. Isso decorre do princípio da solidariedade, cabendo o 

direito de regresso do prejudicado diante do real agente causador do dano, visto que 

o consumidor não precisa demandar apenas contra aquele que causou o dano. 

Oportuno dizer neste momento que tal princípio invalida as cláusulas que 

eximam a responsabilidade do fornecedor sobre eventuais danos, bem como a 

indivisibilidade da responsabilidade (ATHENIENSE, 2004, p. 72).  

No entanto, é comum que o consumidor, em casos de eventuais danos, 

recorra aquele fornecedor que teve mais contato, nesse caso, as agências de turismo 

que acaba por onerá-las mais do que suportam. 

Veja que o artigo 27, §6º, do Projeto da Lei Geral do Turismo, previa que 

a responsabilidade solidária, seria aplicada às agências apenas nos casos em que a 

identificação do fornecedor direto não fosse possível, ou no caso das empresas 

estrangeiras, se essas não tivessem representação no país.  

Outra tentativa de retirar a total solidariedade das agências, foi o Projeto 

de Lei 5.120/2001, onde previa no artigo 13 que as agências de turismo eram meras 

intermediárias nos casos em fossem vendedoras de serviços de terceiros, dessa 

forma não responderiam pela prestação e execução dos serviços. Entretanto, os dois 

projetos não tiveram força para vigorar como lei pois alegam que as regras estariam 

contra o interesse público. 

Vale dizer ainda, que além da responsabilidade solidária por toda a 

cadeia de prestadores de serviços do pacote turístico, as agências respondem de 

forma objetiva perante os consumidores, em outras palavras, sem que tenha agido 
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com culpa. Independentemente de negligência, imperícia ou imprudência a agência 

deve reparar o dano.   

 

4.4 DIREITO COMPARADO - PORTUGAL 

 

 

Após explanada toda a situação atual das agências de turismo no que 

tange à responsabilização civil, é possível perceber a amplitude de responsabilizações 

que recaem nas agências em casos de eventuais danos aos turistas. Desta forma, a 

legislação brasileira poderia usar como exemplo a solução encontrada pela legislação 

portuguesa. 

Portugal, em 2011, buscou atualizar a legislação pertinente à 

problemática da responsabilidade das agências de turismo. No qual, a solução para 

que a responsabilidade dos serviços turísticos não fosse exclusivamente direcionada 

e limitada para os fornecedores, tomou-se a decisão de criar um fundo, formado por 

meio de contribuições de todas as empresas que são intermediárias dos serviços 

turísticos, a fim de garantir o ressarcimento dos turistas (REINALDO FILHO, 2011). 

Dessa forma, por meio do Decreto-Lei 61/2011, criou-se o FGVT (Fundo 

de Garantia de Viagens e Turismo), no qual é utilizado para o ressarcimento de 

consumidores nos casos de danos. Visto que o seu objetivo é diminuir a burocracia 

ao mesmo tempo em que contribui para o crescimento econômico e gera criação de 

empregos (REINALDO FILHO, 2011). Veja o que diz o documento: 

 

Menos burocracia, procedimentos mais rápidos e desmaterializados, 
o deferimento tácito, o acesso mais fácil ao exercício da atividade e 
uma maior responsabilização dos agentes econômicos pela atividade 
que desenvolvem tornam o mercado de serviços mais competitivo, 
contribuindo para o crescimento econômico e para a criação de 
emprego. Complementarmente, são intensificados os instrumentos de 
fiscalização e garante-se aos consumidores uma maior transparência 
e mais informação.  

  

Ou seja, não significa que as agências ficam imunes a qualquer tipo de 

dano, apenas passa a responsabilidade pela prestação do serviço àquele que de fato 

causou o dano por meio de fiscalização intensificada e transparência com o 

consumidor.  

O documento ainda continua: 
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Deste modo, torna-se agora necessário adaptar o regime jurídico de 
atividade das agências de viagens e turismo, no sentido de 
proporcionar às empresas e aos empresários um ambiente mais 
favorável à realização de negócios (PORTUGAL, 2011).  

 

 

Isso ocorre devido a evolução do mercado turístico, devendo levar em 

consideração que o comportamento do consumidor acompanha a tecnologia, 

tornando a concorrência globalizada, exigindo cada vez uma adequação das 

empresas e das leis às mudanças da sociedade.  

Conforme o Decreto-Lei 61/2011, o FGVT é gerido pelo Estado, através 

de um órgão público vinculado ao Ministério da Economia, da Inovação e do 

Desenvolvimento, onde será responsável pela execução de toda a política de 

promoção da atividade turística. 

O mais interessante é que o órgão terá apoio de um conselho integrado 

por representantes das agências de viagens e dos consumidores, dessa forma o 

FGVT também é responsável solidário juntamente com as agências, no que tange ao 

reembolso dos consumidores pelos danos suportados em consequência da não 

prestação de um serviço contratado, ou pela prestação defeituosa. Importante 

destacar também que o FGVT não pode ser utilizado para pagamento de compra 

isolada de passagens aéreas, salvo se a não concretização da viagem seja imputada 

à agência.  

Veja ainda o que dispõe o artigo 35 do Decreto-Lei:  

 

1 – As agências devem celebrar um seguro de responsabilidade civil 
que cubra os riscos decorrentes da sua atividade garantindo o 
ressarcimento dos danos patrimoniais e não patrimoniais causados a 
clientes ou a terceiros por ações ou omissões da agência ou dos seus 
representantes. 
2 – O seguro de responsabilidade civil deve ainda cobrir como risco 
acessório: 
a) O repatriamento dos clientes e a sua assistência nos termos do 
artigo 28; 
b) A assistência médica e medicamentos necessários em caso de 
acidente ou doença ocorridos durante a viagem, incluindo aqueles que 
se revelem necessários após a conclusão da viagem (PORTUGAL, 
2011). 
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Ou seja, o Decreto-Lei prevê a garantia para o ressarcimento quanto ao 

prejuízo dos consumidores.  

Contudo, a Lei Portuguesa continua. Como regra geral, no que tange ao 

cumprimento das obrigações dos pacotes turísticos é de responsabilidade das 

agências. Entretanto, a Lei estabelece algumas distinções, por exemplo, nas viagens 

organizadas, as agências são responsáveis perante os clientes, mesmo que o serviço 

deva ser prestado por terceiro com direito de regresso. Também prevê, que nesses 

casos de viagens organizadas, as agências organizadoras (operadoras) respondem 

de forma solidária com as agências vendedoras (REINALDO FILHO, 2011). 

O artigo 36 do Decreto-lei dispõe sobre as hipóteses de exclusão do 

seguro de responsabilidade civil: 

 

 

1 – São excluídos do seguro de responsabilidade civil: 
a) Os danos causados aos agentes ou representantes legais das 
agências quando estes se encontrarem ao serviço; 
b) Os danos provocados pelo cliente ou por terceiro alheio ao 
fornecimento das prestações (PORTUGAL, 2011). 

 

Neste caso, é possível perceber que a responsabilidade é subjetiva. 

Prevê também limites a serem pagos aos consumidores, dependendo 

do tipo de defeito ou um vício simples apresentado pelo produto ou serviço.  

Sendo assim, percebe-se que a indenização é tarifada a depender da 

amplitude do dano suportado. Quanto à prestação de serviço de transporte aéreo 

internacional, o montante corresponde ao máximo exigível das prestadoras previsto 

na Convenção de Montreal de 99. Em se tratando do transporte ferroviário, o valor 

máximo previsto para as transportadoras é aquele estipulado na Convenção de Berna 

de 61. Por fim, a responsabilidade da agência em relação ao transporte marítimo, 

pode variar de dez mil euros até mais de quatrocentos mil euros, depende se o dano 

foi a perda de uma bagagem ou morte, por exemplo (REINALDO FILHO, 2011). 

É claro, que toda criação de lei tem suas insatisfações, e esse sistema 

de garantias ao consumidor turista, onde há combinações entre responsabilidade civil 

limitada, juntamente com o FGVT e o seguro obrigatório de responsabilidade civil não 

seria diferente. 

O sistema implantado recebeu inúmeras críticas, pois é visto como um 

sistema de responsabilidade coletiva, no qual as empresas sérias arcariam com os 
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erros das outras, e poderia abrir precedentes para fraudes e diminuição da qualidade 

na prestação de serviços (REINALDO FILHO, 2011).  

Assim, Portugal, por meio do Decreto-Lei regulando a atividade das 

agências criou um sistema de equilíbrio, facilitando a igualdade entre as empresas, 

pois deu maior segurança às agências sem desamparar o consumidor. O 

ordenamento jurídico brasileiro poderia seguir o mesmo caminho, não 

necessariamente copiar o modelo, mas através de inovações na legislação a fim de 

dar oportunidades iguais à todas as empresas do setor, garantido o livre comércio, 

estimulando a competitividade e melhorando a qualidade na prestação do serviço ao 

consumidor, além de que, é imprescindível que a evolução do turismo seja equilibrada 

à satisfação do consumidor e das empresas (REINALDO FILHO, 2011). 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Ante todo o exposto, é possível perceber uma grande desigualdade em 

relação a responsabilidade imputada às agências de turismo e a atividade exercida 

por ela. Nota-se que a legislação brasileira impõe uma responsabilidade objetiva e 

solidária às agências de viagens por meio do Código de Defesa do Consumidor, no 

entanto esse sistema designa um ônus excessivo a elas, visto que o pacote turístico 

é um conjunto de serviços prestados por terceiros, ou seja, há toda uma cadeia 

inserida no serviço final. 

Veja que a agência de viagens é meramente intermediária entre 

consumidor/turista e os serviços que são prestados por terceiros. Quem cria, organiza 

e produz os pacotes turísticos são as agências de viagens e turismo, ou operadoras. 

Dessa forma, não é justo que as agências de viagens, as intermediárias, respondam 

de forma solidária pelos danos causados por terceiros. Deveria haver maior equidade 

no que diz respeito à responsabilidade das agências de viagens, seria necessário 

impor um limite de responsabilidade, ao mesmo tempo em que sejam aplicados meios 

de proteção ao consumidor.  

De um lado existe a preocupação quanto a diminuição de 

responsabilidade das agências de viagens, pois poderia ocasionar uma diminuição na 

qualidade dos serviços o que geraria maior insegurança ao consumidor e às 

operadoras. Por outro lado, o que preocupa é o fato de que as agências menores 

muitas vezes não conseguem escolher os fornecedores, eles já são escolhidos pelas 

operadoras e os pacotes são contratados nas agências. Por esse motivo, em regra, o 

consumidor, ao entrar na via judicial devido a algum dano sofrido, aciona a agência. 

No entanto, pelo fato de que a agência de viagens é mera intermediária, 

muitas vezes não consegue suportar as indenizações, e em consequência não 

satisfaz o consumidor, ainda que ele tenha uma sentença procedente, a agência não 

consegue ressarci-lo. Isso ocorre devido a responsabilidade que recai sobre as 

agências de viagens já que é desproporcional à atividade exercida. 

Contudo, é de fácil constatação que essa preocupação em ressarcir o 

consumidor não ocorre apenas no Brasil, mas o exterior também, como visto o 

exemplo de Portugal. 
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É sabido que as agências de viagens, ao serem acionadas no judiciário 

brasileiro a fim de ressarcir por um dano ocorrido em decorrência de um vício ou fato 

na prestação do serviço, se descapitalizam para que a obrigação de indenização seja 

cumprida, ainda que o dano seja causado por terceiros, todavia deve-se levar em 

consideração a capacidade da empresa quanto aos recursos para suportar tais danos.  

O fato é que muitas vezes as pequenas empresas não conseguem 

suportar o dano e são impossibilitadas de continuar no mercado turístico, entrando em 

atrito com o art. 170 da Constituição Federal, onde assegura a livre iniciativa. 

Consequentemente, diminui a concorrência e as grandes empresas se preocupam 

cada vez menos com a qualidade do serviço oferecida, gerando um ciclo vicioso. 

Desta forma, faz-se necessário que a legislação brasileira estipule um 

equilíbrio entre as partes, a fim de retirar toda a responsabilidade objetiva que incide 

nas agências de viagens e que seja disseminada entre toda a cadeia prestadora dos 

serviços presente nos pacotes turísticos.  

Com base nisso é que o Decreto-Lei português encontrou uma solução 

a fim de equilibrar a cadeia empresarial turística. Isso permite a entrada de novas 

empresas no mercado e maior transparência com o consumidor, assim aumenta a 

concorrência e a qualidade do serviço oferecido.  

Sendo assim, da mesma forma que o país luso, o Brasil também tem um 

grande potencial turístico, por este motivo deve se conscientizar e regulamentar as 

questões no que tange ao consumidor e as agências, com o objetivo de dar maior 

segurança jurídica para ambas as partes. Vale ressaltar que caso a ideia de Portugal 

fosse importada para o Brasil haveria a necessidade de harmonizar a tarifação 

aplicada no ordenamento jurídico português, com o princípio da proteção integral. 

Visto que lá existe um limite a ser pago e que varia conforme a amplitude do dano 

suportado, diferentemente do Brasil, onde se aplica a integralidade da reparação, tal 

princípio está previsto no art. 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.  

Vale lembrar que o turismo, seja no Brasil ou seja em Portugal tem um 

papel bastante importante como mola propulsora da economia do país, que a cada 

dia cresce mais. Além de que o crescimento do setor turístico, possibilita que outros 

setores também se desenvolvam. 
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