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Resumo

Esta pesquisa teve como objetivo identificar a percepção de boa-fé nas relações
de consumo na perspectiva de consumidores, fornecedores, advogados e seu
registro na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(TJMG). Para tanto, realizou-se pesquisa descritiva com abordagem qualitativa.
Tomaram-se por unidade de observação consumidores atendidos pelo Programa
de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) de Sete Lagoas, fornecedores,
advogados e jurisprudência do TJMG do período entre 2013 e 2016. Para a
análise de dados, foi usado o discurso do sujeito coletivo (DSC) e conteúdo de
documentos. A partir dos resultados, observou-se que a percepção dos
consumidores é, de modo geral, de que a boa-fé é o padrão de conduta baseado
na honestidade e lealdade, com correção e lisura, sem malícia ou maldade. A
percepção dos fornecedores também está no sentido de que a boa-fé é agir com
honestidade, princípios e valores éticos, de forma colaborativa e desprovida de
segundas intenções. Os consumidores e fornecedores estabelecem seus acordos
por

meio

de

contratos

responsabilidades.

Os

verbais,

de

consumidores

forma

tranquila,

e fornecedores

numa

relataram

troca

de

constatar

comportamentos de boa-fé, mas também já terem presenciado atitudes de má-fé.
Consumidores, fornecedores e advogados afirmaram que a boa-fé decorre da
honestidade e respeito recíproco e a má-fé parte do desejo de ganho sobre o
outro e malícia. Em relação à posição do TJMG, a maioria da jurisprudência
condena aquele que não exerce adequadamente o dever de informar. Caso seja
caracterizada a violação à boa-fé objetiva, acarreta-se a revisão contratual,
rescisão contratual e/ou responsabilidade civil da parte que der causa, com
indenização de perdas e danos.

Palavras-chave:
Empresas.

Comportamento

do

Consumidor.

Boa-Fé.

Consumidores.

Abstract

This research is to identify the perception of good faith in consumer relations from
the perspective of consumers, suppliers, lawyers and jurisprudence of the Court of
Justice of the State of Minas Gerais. For that, a descriptive research with a
qualitative approach was carried out. Consumers served by Procon in Sete
Lagoas, suppliers, lawyers and jurisprudence of the TJMG from the period
between 2013 to 2016 were taken as units of observation. For the analysis of data,
the discourse of the collective subject (DSC) and content of documents were used.
From the results, it was observed that the perception of consumers is, in general,
that good faith is the standard of conduct based on honesty and loyalty, with
correctness and smoothness, without malice. The perception of suppliers is similar
in the sense that good faith is to act with honesty, ethical principles and values,
collaboratively and devoid of ulterior motives. Consumers and suppliers reported
mostly showing good-faith behavior, but also reported having seen bad-faith
attitudes. Consumers, suppliers and lawyers have reported that good faith stems
from honesty and reciprocal respect, and bad faith stems from the desire to gain
over another and malice. About the position of the TJMG, it was stated that most
the case-law condemns that which does not properly exercise the duty to inform. If
a breach of objective good faith is characterized, the contractual review,
contractual termination and / or civil liability of the party that causes it, with
indemnification of losses and damages.

Keywords: Consumer Behavior. Good faith. Consumers. Companies.
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1 Introdução

O trabalho visa estudar a boa-fé no comportamento de consumidores na
perspectiva de consumidores, fornecedores, advogados que militam na área do
Direito do Consumidor e o seu registro na jurisprudência do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG).

A boa-fé é uma cláusula geral inserida nos sistemas normativos como mecanismo
de adaptação dessas leis às mudanças sociais e tecnológicas de forma de
suprimir lacunas.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) consagrou princípios que visam
concretizar três importantes diretrizes: a) a sociabilidade, em que o individualismo
clássico dá vez à função social do contrato; b) a efetividade, que procura
transformar o direito em instrumento eficaz de realização da justiça; c) a
reticidade, a partir da qual se exige a boa-fé objetiva desde a oferta até a posterior
execução do contrato (Oliveira & Mendonça, 2004).

A boa-fé é um padrão de comportamento ético baseado em valores como a
lealdade e a transparência, que torna o ambiente salutar para o desenvolvimento
de negócios, por isso o interesse das organizações em compreender esse
fenômeno.

A saúde do convívio em sociedade depende diretamente do culto à transparência,
sem permitir segundas intenções, pois somente assim se pode alcançar o ideal de
um mercado saudável, neutro, adequado a receber a participação da verdadeira
intenção dos consumidores (Xavier, 2012).

Para atingir a finalidade de identificar a percepção de boa-fé, este projeto está
estruturado em cinco partes.
Na primeira, a introdução, estabelecem-se a problematização, objetivos e
justificativa.
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Na segunda parte, apresenta-se o referencial teórico, descrevendo-se cada etapa
que compõe o processo decisório do comportamento do consumidor. Esse
processo é composto de reconhecimento de necessidade, busca, avaliação de
alternativa pré-compra, compra, consumo e avaliação de alternativa pós-compra)
e também os seus fatores de influência (fatores culturais, fatores pessoais, fatores
sociais e fatores psicológicos). Também nessa segunda parte, discutem-se as
mudanças sociais que configuram as raízes históricas da boa-fé, seu conceito,
distinção entre boa-fé subjetiva da boa-fé objetiva, funções, jurisprudência e
desdobramentos.

Na terceira parte, descreve-se a metodologia utilizada para realizar a pesquisa,
caracteriza-se a pesquisa, descreve-se a unidade de observação, bem como os
procedimentos para coleta de dados e para a análise destes.

Na quarta parte, relatam-se e discutem-se os resultados da pesquisa.

Na quinta e última parte, fazem-se as considerações finais e as considerações
gerenciais.

1.1 Problematização

No início do século XX, a sociedade brasileira era predominantemente agrária e
as relações comerciais eram individualizadas. Geralmente, essas relações se
davam em “mercadinhos”, onde o consumidor e fornecedor se conheciam. Havia
equilíbrio nessas relações e reinava predominantemente o princípio da autonomia
privada, que fazia lei entre as partes (pacta sunt servanda), assim, sistematizadas
no Código Civil de 1916 (Caldeira, 2000).

Segundo Caldeira (2000), com o aumento populacional, migração de grande parte
da população do campo para a cidade, desenvolvimento tecnológico, incremento
da concorrência econômica e luta pela competitividade, houve lenta e progressiva
massificação da sociedade. Tal afirmação significa que se passou à produção em
série de produtos e prestação em massa de serviços, atividade predatória dos
recursos naturais e comunicação, comercialização e consumo em massa. O
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consumidor e fornecedor já estão mais distantes e com uma série de aparatos
mediando suas relações. Houve concentração de poder nas mãos do fornecedor,
que dita as regras contratuais de forma padrão para a massa de consumidores
(contratos de adesão), o que gerou desequilíbrio nessa relação.

Com o intuito de restabelecer o equilíbrio na relação de consumo, o Estado
passou a intervir nas relações jurídicas, impondo limites e obrigações, visando
proteger o consumidor, a parte mais fraca da relação. Assim, tais regras foram
consolidadas no microssistema do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº
8078/90.

Essas mudanças sociais e econômicas foram de tamanha grandeza que exigiram
atualização até mesmo das relações civis, consagradas no novo Código Civil de
2002 (Gagliano & Monteiro, 2011).

Analisados os tempos passados, chega-se ao atual momento histórico, referente
ao período de 1º de janeiro a 31 de junho de 2014, que está descrito no Boletim
Estadual do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor
(SINDEC), publicado pelo órgão de proteção ao consumidor do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais (PROCON-MG).

Nesse boletim do SINDEC, verificam-se os 10 maiores problemas que mais
geram reclamações por parte dos consumidores, sendo que a porcentagem de
24,31% do total de reclamações é relativa à cobrança indevida ou abusiva, com
16.213 reclamações; 15,30% são sobre cobrança indevida, com 10.202
reclamações; 12,12% das reclamações versam sobre garantia (abrangência,
cobertura, etc.), com 8.081 reclamações; 11,56% tratam de produto com vício,
com 7.706 reclamações; 8,03% examinam o contrato, rescisão ou alteração
unilateral, com 5.357 reclamações; 7,62% ponderam sobre a não entrega ou
demora na entrega do produto, com 5.079 reclamações; 5,43% são sobre o
contrato (não cumprimento, alteração, transferência, irregularidade, rescisão,
etc.), com 3.620 reclamações; 5,41% abordam a antecipação de financiamento,
com 3.607 reclamações; 5,31% discorrem sobre cálculo de prestação em atraso,
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com 3.541 reclamações; por fim, 4,91% cuidam de dúvida sobre cobrança, valor,
reajuste, contrato ou orçamento, com 3.274 reclamações.

Esse diagnóstico é um demonstrativo do estado em que se encontram as
relações de consumo, que apresenta grande quantidade de reclamações e
inconvenientes para a boa concretização dos negócios.

A quadra histórica atual ou pós-modernidade é formada por uma sociedade de
consumo que prospera enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação de
seus membros (e, assim, em seus próprios termos, a infelicidade deles). O
método explícito de atingir tal efeito é depreciar e desvalorizar os produtos de
consumo logo depois de terem sido promovidos no universo dos desejos dos
consumidores (Bauman, 2008, p. 64).

Bauman (2008) considera efeitos colaterais do consumismo: a) comodificação
total ou parcial da vida humana (esforço sem fim para a própria pessoa se tornar,
e permanecer, qualificada e apta para o consumo, praticamente uma mercadoria
vendável – transformação dos consumidores em mercadorias), relegando os
pobres a uma subclasse que não tem acesso ao consumo; b) domínio do
consumismo sobre a política, tornando a maioria das pessoas apáticas à política.
Considerando esse cenário, esta pesquisa propõe-se a responder a seguinte
questão: qual é a percepção de boa-fé nas relações de consumo para os clientes,
empresas, advogados e o seu registro na jurisprudência do TJMG?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

O objetivo deste trabalho é analisar qual é a percepção de boa-fé nas relações de
consumo para clientes, empresas, advogados e o seu registro na jurisprudência
do TJMG.
1.2.2 Objetivos específicos
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a) Identificar em que grau as dimensões de boa fé se aplicam nas relações de
consumo descritas e estudadas no capítulo 4 desta pesquisa.
b) Verificar de que forma clientes e fornecedores estabelecem e avaliam seus
acordos.
c) Identificar as facilidades e dificuldades da boa fé ser aplicada ao consumo.
d) Identificar como a boa-fé se evidencia nas jurisprudências do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais.

1.3 Justificativa

A boa-fé nas relações de consumo é importante para o mercado, na medida em
que estabelece um padrão de confiança nessas relações, conferindo-lhes
harmonia, evitando problemas e proporcionando considerável segurança e
previsibilidade.

É tema de grande importância para a Administração, uma vez que a pesquisa
apresentada mostrará os fatores que influenciam a formação da boa-fé no
comportamento do consumidor. Esse fenômeno, estudado e compreendido,
poderá alavancar o crescimento das organizações, com um ambiente de negócios
mais harmônico lastreado em práticas comerciais éticas.

A boa-fé objetiva é o principal elemento que garante o equilíbrio entre os
interesses dos fornecedores e os dos consumidores; é necessário também
harmonizar as relações de consumo. Por esse motivo, o artigo 4º, III do CDC
exigiu de modo expresso a boa-fé nas relações de consumo.

A presente pesquisa contribuirá para o mundo acadêmico, vez que, nas bases de
dados pesquisadas (nas plataformas capes, plataforma spell e plataforma scielo),
foram encontrados vários estudos quanto ao comportamento do consumidor,
foram identificados estudos sobre as fases do processo decisório e seus fatores
de influência; e também quanto à boa-fé, obtiveram-se estudos na perspectiva do
Direito do Consumidor, do Direito Empresarial, do Direito Civil e do Direito
Constitucional.
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O pesquisador, além de trazer um tema sob um aspecto inovador em sua
pesquisa, poderá usar seu trabalho e conhecimento adquirido para prestar
consultoria na área.
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2 Referencial Teórico

Este capítulo tem o propósito de apresentar os fundamentos teóricos do
comportamento do consumidor (em especial, o processo decisório do consumidor
e seus fatores influenciadores – fatores culturais, fatores sociais, fatores pessoais
e fatores psicológicos) e da boa-fé (raízes históricas, distinção entre boa-fé
subjetiva e boa-fé objetiva, funções, desdobramentos e consequências jurídicas
de sua violação).

2.1 O comportamento do consumidor

No início do século XX, os profissionais de marketing começaram a debater como
anúncios poderiam utilizar-se de princípios psicológicos. Mas os primeiros
manuais da disciplina do comportamento do consumidor datam da década de
1960, com base em ideias oriundas da psicologia freudiana, segundo Mowen e
Minor (2006). Atualmente, o marketing tem a perspectiva de atingir dois objetivos:
entender e prever o comportamento do consumidor e descobrir as relações de
causa e efeito que regem a persuasão e/ou a educação.

Para Schinaider, Fagundes e Schinaider (2016), o estudo do comportamento do
consumidor é importante para a elaboração das estratégias de marketing da
empresa, visando atender seu público-alvo e garantindo a satisfação dos seus
clientes.
Esse é também o entendimento de Cristiano e Souki (2004), de que as
organizações devem preocupar-se em dirigir a sua atenção para o mercado,
utilizando-o como ponto de referência para todas as decisões estratégicas.
Kalil e Gonçalves (2012) corroboram tal parecer ao afirmarem que estudar o
comportamento do cliente significa adquirir conhecimentos básicos necessários
para se tomar uma decisão empresarial de sucesso. Tudo isso para que um novo
produto ou serviço possa satisfazer as necessidades do consumidor, não as
necessidades e expectativas da equipe administrativa da empresa fornecedora.

22

Compartilham também dessa visão Urdan e Urdan (2010), que defendem que o
comportamento do consumidor é uma área do comportamento humano que
permite aos pesquisadores e profissionais de marketing avaliar as atividades e
ações do consumidor para adequar sua estratégia de comunicação.

Samara e Morsch (2005) destacam que o consumidor deve ser visto e estudado
como uma comparação a um iceberg em que esse consumidor está no mercado e
se relaciona com este onde todos podem vê-lo, como uma ponta do iceberg. Mas
as reais e mais profundas intenções desse consumidor são ocultas, ou seja, a
maior parte do iceberg está submersa e é nessa maior parte que se encontram os
fatores que levam ao processo decisório de compra do consumidor, justificando
seu comportamento.

Já na visão de Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), o comportamento do
consumidor abrange o estudo de indivíduo, grupos ou organizações e o processo
que eles usam para selecionar, adquirir, usufruir e descartar de produtos e/ou
serviços, para atender às necessidades e o impacto que esses processos têm
sobre o comprador e a sociedade. Portanto, entender o comportamento do
consumidor é um bom negócio, uma vez que as organizações existem para
satisfazer as necessidades dos seus clientes.

A disciplina Comportamento do Consumidor tem foco central na compreensão das
necessidades e na satisfação do cliente. Para tanto, os profissionais de marketing
utilizam-se das pesquisas demográficas para realizarem a segmentação de
mercado, processo de projetar o produto ou serviço às necessidades de parte
identificável do mercado total (Costa & Farias, 2004).

O ideal é que o programa de marketing concilie uma segmentação extrema
(produto feito sob medida para o comportamento de cada indivíduo), o marketing
de massa (produtos padronizados). Significa, assim, medir o comportamento do
consumidor e enquadrá-lo em determinado grupo (segmento) que apresente
mínima variação de comportamento entre os seus membros, mas evidencie a
variação de comportamento entre os grupos (Hernandez, 2009).
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Nas suas escolhas, o consumidor faz ponderação de duas naturezas: utilitários e
hedonistas. Quando racional, preocupa-se com os benefícios utilitários ou
funcionais que o produto ou serviço proporcionará. Quando a ponderação é
hedonista ou emocional, a decisão de consumo lastreia-se em considerações de
prazeres sensoriais, dias de sonho ou estéticas. Contudo, os atos de comprar e
consumir, geralmente, envolvem reflexões de todas as perspectivas, utilitários e
hedonistas (Brandão & Parente, 2011).

2.1.1 Processo decisório do consumidor

Para entender o comportamento do consumidor, é necessário entender o
processo decisório do consumidor.

Para Dias (2003), existem cinco fases para o processo de tomada de decisão de
compra: reconhecimento de necessidade, busca de informações, avaliação das
alternativas, escolha (compra) e análise pós-compra.

A Figura 1 expõe o modelo de processo decisório do consumidor, de Blackwell,
Engel e Miniard (2004).
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Figura 1 - Processo decisório do consumidor.
Fonte: Blackwell, R. D., Engel, J. F., & Miniard, P. W. (2004). Comportamento do consumidor. (p.
86). Rio de Janeiro: LTC.

Esse modelo de processo decisório é formado por seis fases: reconhecimento de
necessidade, busca, avaliação de alternativas pré-compra, compra, consumo e
avaliação pós-consumo. A seguir será analisada cada uma das fases do processo
decisório do consumidor. O reconhecimento de uma necessidade tende a ocorrer
quando o consumidor se depara com um problema (Schiffman & Kanuk, 2000).

O reconhecimento de necessidade ocorre com a diferença entre o estado
desejado de coisas e a situação real que seja suficiente para despertar e ativar o
processo decisório (Barros & Muylder 2007).

Vários fatores influenciam a probabilidade de uma necessidade ser ativada:
tempo, mudanças de circunstâncias, aquisição de produto que exige outros,
consumo de produto, diferenças individuais e influências de marketing (Lopes,
Teixeira, Hernandez & Moretti, 2010)
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A busca se dá com a ativação motivada de conhecimento armazenado na
memória ou de aquisição de informação do ambiente. A busca pode se dar de
duas formas: busca interna com o esquadrinhamento da memória em busca de
um conhecimento relevante à decisão armazenada na memória a longo prazo e a
busca externa, quando o consumidor decide buscar informações adicionais do
ambiente (Costa, 2011).

A lembrança de experiências anteriores (tirada de uma memória armazenada há
muito tempo) pode dar ao consumidor informação suficiente para ele fazer a
escolha atual. Por outro lado, se o consumidor não teve experiência anterior, ele
pode ter de envolver-se em uma busca externa no ambiente externo para
encontrar informação útil na qual possa basear a sua escolha (Schiffman &
Kanuk, 2000).

Sheth, Mitaatal e Newman (2001) afirmam que a busca de informação é o
processo pelo qual o consumidor investiga seu ambiente à procura de subsídios
adequados para a sua tomada de decisão.

Antes das pessoas comprarem ou decidirem por algum produto ou serviço,
Moretti, Hack e Zucco (2015) sugerem que elas se envolvam, também, em um
processamento de informação inconsciente. Esse processamento de informações
pode ocasionar algumas atitudes, que têm a possibilidade de afetar de alguma
forma as decisões de compra tomadas pelos consumidores.

À procura de informação, o indivíduo realiza uma busca interna na memória para
saber se tem opções suficientes para fazer a melhor escolha. Seus determinantes
são o conhecimento existente e a habilidade de recuperar o conhecimento
armazenado e, na falta dessas informações, o consumidor as buscará
externamente. O indivíduo vai coletar informações adicionais no ambiente para
fazer melhores escolhas de compra. Quando o consumidor é exposto a esse tipo
de busca, ocorre o processamento de informação, que inclui cinco etapas:
exposição, atenção, compreensão, aceitação e retenção. Ao receber informações,
o consumidor as processa e analisa de forma a aceitar a mensagem ou não. Se
aceita, ela pode provocar modificações ou trocas nas crenças anteriores e, por
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último, ocorre o armazenagem da nova informação (Lima-Filho, Watanabe,
Oliveira & Silva, 2014).

A busca pode ser de duas dimensões: grau (quantidade total da busca) e direção
(conteúdo específico da busca). Uma vez reconhecida a necessidade, os
consumidores ficam mais atentos a oportunidades de informação, tais como
propaganda, informação dentro da loja, vendedores, uso em geral e outros
contatos sociais (Melo, Sena, Verde & Arruda, 2009).

Avaliação de alternativa pré-compra é o processo pelo qual uma alternativa de
escolha pré-compra é avaliada e selecionada para atender às necessidades do
consumidor (Blackwell et al., 2004).

Quando avaliam alternativas potenciais, os consumidores tendem a usar dois
tipos de informação: uma “lista” de marcas de onde eles planejam fazer sua
escolha (a lista evocada) e o critério que eles irão adotar para avaliar cada marca.
Fazer uma escolha a partir de uma amostra de todas as marcas possíveis é uma
característica humana que ajudar a simplificar o processo de tomada de decisão
(Schiffman & Kanuk, 2000).

Segundo Solomon (2002), a complexidade da avaliação de alternativa pré-compra
varia de acordo com as particularidades de cada tipo de compra e de consumidor.
Para compras rotineiras, é comum que os clientes utilizem um procedimento
mental prático, chamado heurística, o qual possibilita acelerada decisão de
compra, baseada em aspectos como: nome da marca, crenças de mercado (por
exemplo: maior preço implica mais qualidade), hábito de compra, lealdade à
marca, entre outros.

As dimensões, critérios ou atributos de julgamento das alternativas de escolha
são: influência situacional, similaridade de alternativas de escolha, motivação,
envolvimento e conhecimento (Quezado, Costa, Peñaloza & Ferreira, 2012).

Compra envolve a consideração e várias questões: se comprar ou não, quando
comprar, onde comprar e como pagar (Mowen & Minor, 2003).
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A compra pode ser classificada em três modalidades: compra totalmente
planejada (tanto o produto quanto a marca são escolhidos com antecedência),
compra parcialmente planejada (há intenção de comprar um produto, mas a
escolha da marca é adiada até a compra ser completada) e compra não planejada
(quando o consumidor vivencia um desejo repentino de comprar algo. O impulso é
hedonístico) (Torres, Bichir & Carpim 2006).

Os consumidores fazem três tipos de compras: compras experimentais, compras
repetidas e compras de comprometimento de longo prazo. Quando um
consumidor compra um produto (ou marca) pela primeira vez e compra uma
quantidade menor do que a usual, essa compra pode ser considerada um teste.
Quando uma nova marca em uma categoria de produto estabelecida (creme
dental, goma de mascar ou refrigerante por exemplo) é identificada, a partir de
experimentação, como mais satisfatória ou melhor que as outras marcas, os
consumdores tendem a repetir a compra (Schiffman & Kanuk, 2000).

Consumo é a fruição do produto ou serviço (Coelho, 2007).

Avaliação pós-consumo é a avaliação continuada do produto ou serviço assim
que é consumido, resultando numa resposta de satisfação ou insatisfação
(Churchill & Peter, 2000).

Quando utilizam um produto, particularmente durante uma compra de
experimentação, os consumidores avaliam seu desempenho à luz de suas
próprias expectativas. Existem três resultados possíveis dessas avaliações: a)
desempenho efetivo de acordo com as expectativas, levando a um sentimento de
neutralidade; b) o desempenho ultrapassa as expectativas, causando o que se
conhece como desconfirmação positiva das expectativas (que leva à satisfação);
c) desempenho abaixo das expectativas, causando a desconfirmação negativa
das expectativas e insatisfação (Schiffman & Kanuk, 2000).

Satisfação ocorre quando a avaliação pós-consumo de uma alternativa escolhida
pelo menos atende ou excede às expectativas. A resposta oposta não atende às
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expectativas, é a insatisfação. O resultado é obtido com a comparação com a
expectativa criada (Barros & Muylder 2007).

Também se faz necessária a análise dos fatores que influenciam o processo
decisório do consumidor.

2.1.2 Fatores influenciadores do consumo

Solomon (2008) defende que o indivíduo, como consumidor, sofre influências
psicológicas, pessoais, sociais e culturais e que nossas compras são muito mais
impulsionadas pelo desejo do que pela razão. Por esta isto entender o
consumidor como ser humano é o real propósito dessas pesquisas. Desta forma,
pesquisar significa saber mais sobre o comportamento dos consumidores como
indivíduos e seres sociais; deve-se descobrir como vivem, suas preocupações,
desejos, valores e preferências.

Segundo Kotler e Keller (2012), o comportamento do consumidor é influenciado,
principalmente, por quatro fatores: culturais (cultura, subcultura e classe social),
sociais (grupos de referência, família, papéis e status), pessoais (idade e estágio
no ciclo de vida, ocupação, situação econômica, estilo de vida, personalidade e
autoimagem) e psicológicos (motivação, percepção, aprendizagem, crenças e
atitudes).

2.1.2.1 Fatores culturais

Frequentemente, os profissionais de marketing usam as características culturais
para segmentar os mercados globais e anunciar e vender produtos para
diferentes mercados (Vieira, 2002).

A cultura é constituída por padrões de comportamento, crenças, instituições e
diversos valores espirituais e materiais que são peculiares a uma sociedade e são
transmitidos de modo coletivo (Coutinho, Eidt, Folleto & Cardoso 2017).
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Estudar a cultura é importante na medida em que valores sociais se tornam parte
dos valores pessoais (Churchill & Peter, 2000).

A cultura é composta de elementos abstratos (que incluem valores, atitudes,
ideéias, tipos de personalidade e constructos sumários, como a religião) e
componentes materiais (que incluem coisas como livros, computadores, edifícios
e produtos específicos) (Coelho, 2007).

A cultura surge como o determinante ambiental mais amplo do comportamento do
consumidor. Trata-se dos valores, crenças, preferências e experiências, passadas
de uma geração para outra. Sendo um processo abrangente, inclui quase tudo
que influencia os processos mentais e os comportamentos de uma pessoa, não
apenas as preferências, mas também a maneira como o indivíduo vê o mundo à
sua volta (Ceretta & Froemming, 2011).

A cultura refere-se a um conjunto de valores, ideias, artefatos e outros símbolos
significativos que ajudam os indivíduos a se comunicar, a interpretar e a avaliar
como membros da sociedade (Vieira, 2012).

A cultura afeta o comportamento do consumidor na medida em que este compra
produtos para obter função, forma e significado (Coelho, 2007).

No caso da cultura, o conhecimento daquela em que os consumidores reais ou
potenciais estão inseridos permite entender suas atitudes, seu uso, suas
respostas, seus valores e seus hábitos de consumo. A cultura é o pano de fundo
da vida em sociedade, estando necessariamente presente nos diversos aspectos
do comportamento do consumidor, bem como nos objetos que são consumidos,
(Troccoli, Gimenez, Reis & Faria, 2011).

A cultura é um conjunto de valores, percepções e preferências determinantes do
comportamento e dos desejos de uma pessoa. As subculturas são classificadas
como divisões hierarquicamente ordenadas em uma sociedade que compartilha
valores, interesses e comportamentos similares, tais como nacionalidades,
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religiões, grupos raciais e regiões geográficas e a classe social (Cricca, Dias,
Morais & Minciotti, 2014).

Quezado, Peñaloza, Matos e Ferraz (2015) ensinam que cultura difere entre
países individualista e coletivista. Culturas individualistas enfatizam aspectos que
trazem o bem-estar, distinção e independência ao indivíduo. O coletivismo, por
sua vez, prioriza objetivos da coletividade em vez de objetivos pessoais. Os
países mediterrâneos e a América Latina possuem climas mais quentes e são
considerados coletivistas. Os países mais próximos dos trópicos, como os da
América do Norte, situados nas zonas temperadas e polar, normalmente
apresentam temperaturas mais baixas e são detentores de orientação
individualista.

As mudanças nos valores de uma sociedade podem ser previstas com base na
explicação de ciclo de vida, significando que, à medida que os indivíduos
envelhecem, seus valores mudam. A mudança de geração, em comparação,
sugere que haverá substituição gradual dos valores existentes por aqueles das
pessoas jovens que formam a geração líder em termos de valores (Blackwell,
Engel & Miniard, 2004).

Os membros de uma subcultura específica têm crenças, valores e costumes que
os separam dos outros membros da mesma sociedade. Além disso, aderem à
maior parte dos padrões dominantes de crenças, valores e comportamentos
culturais da sociedade maior. Define-se, portanto, subcultura como um grupo
cultural distinto que existe como um segmento identificável dentro de uma
sociedade maior e mais complexa (Shiffman & Kanuk, 2000).

Classes sociais são divisões ordenadas e relativamente permanentes de uma
sociedade cujos membros possuem valores, interesses e comportamentos
similares. A classe social não é determinada apenas por um fator, como a renda,
mas por um conjunto de elementos combinados como ocupação, renda,
instrução, riqueza, e outras variáveis. As classes sociais ressaltam diferentes
preferências e comportamentos (Costa, 2011).
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Classes sociais são basicamente agrupamentos relativamente permanentes e
homogêneos de pessoas na sociedade, permitindo que grupos de pessoas sejam
comparados uns com os outros. Esses grupos são reconhecidos como tendo
posições inferiores ou superiores por outras pessoas, geralmente com base em
posição econômica do mercado. Classe social é determinada por três tipos de
variáveis: econômica, de interação e política. Alguns determinantes são:
ocupação, desempenho pessoal, interações, posses orientações de valor e
consciência de classe (Vieira, 2012).

As classes sociais podem ser definidas como as camadas relativamente
permanentes em uma sociedade e que diferem em status, riqueza, educação,
posse e valores. Todas as sociedades possuem uma estrutura hierárquica que
estratifica seus membros em “classes” de pessoas. Fatores reais e perceptivos
distinguem grupos. Em termos concretos, as classes diferem quanto a ocupações,
estilos de vida, valores, amizades, maneira de falar e posses. Em termos
perceptivos, os indivíduos percebem que classes diferentes possuem quantidades
distintas de prestígio, poderes e privilégios (Mowen & Minor, 2003).

Associação de grupo e interações são consideradas determinantes básicos da
classe social de uma pessoa, uma vez que as pessoas sentem-se mais à vontade
quando estão com pessoas de valores e comportamentos semelhantes
(Gonçalves, Guerra, & Moura, 2004).

A essência da classe social são as variáveis de interação de prestígio pessoal,
associação e socialização. As pessoas têm alto prestígio quando outras pessoas
têm uma atitude de respeito ou deferência para com elas. Associação é uma
variável a respeito de relacionamentos cotidianos, com pessoas que gostam de
fazer as mesmas coisas com elas, das mesmas maneiras e com quem elas se
sentem à vontade. Socialização é o processo pelo qual cada indivíduo aprende as
habilidades, atitudes e costumes para participar da vida na comunidade (Troccoli
et al., 2011).
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2.1.2.2 Fatores sociais

Quanto aos fatores sociais, há destaque para os grupos de referência, que são
todos os grupos que têm alguma influência direta ou indireta sobre as atitudes ou
o comportamento de uma pessoa. Alguns deles são grupos primários, como
família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, com os quais se interage de modo
contínuo e informal. Também existem grupos secundários, como grupos religiosos
e profissionais ou associações de classe, que costumam ser mais formais e
exigem menos interação contínua. Além disso, entre os fatores sociais, os autores
chamam a atenção para os papéis assumidos, como atividades que uma pessoa
deve desempenhar e o status associado a cada uma delas (Cricca et al., 2014).

Há influência da família e do domicílio, pois muitas compras de produtos são
realizadas por família/domicílio e as decisões de compra podem ser influenciadas
por outros membros da família (Coelho, 2007).

Para Vieira (2012), influência familiar e do domicílio pode ser definida por família,
um grupo de duas ou mais pessoas relacionadas por sangue. Nos estudos de
influência familiar e de domicílio, são verificadas a importância das influências
gerais (familiar), papéis dos cônjuges (marido e esposa), emprego, filhos, entre
outros no papel de consumo. O ciclo de vida familiar (recém-casados, meia-idade,
idosos) também é um item de peso significativo para os estrategistas de
marketing desenvolverem seus produtos e serviços.

Já aqui, domicílio é considerado como todas as pessoas, tanto aparentadas
quanto não aparentadas, que ocupam uma unidade residencial. A maioria dos
domicílios é familiar (Strehlau & Aranha, 2004).

Um papel consiste nas atividades que se espera que uma pessoa desempenhe
de acordo com as outras ao seu redor. O status reflete o respeito e o
reconhecimento relativo ao cumprimento de determinado papel. Normalmente as
pessoas escolhem produtos que refletem seu papel ou o papel a que aspiram na
sociedade. Além disso, as pessoas utilizam a compra de produtos ou serviços que
demonstrarem seu status aos outros (Costa, 2011).
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O status de uma pessoa também pode ser influenciado por seu sucesso relativo
ao de outros na mesma ocupação – pelo desempenho pessoal do indivíduo
(Costa, 2011).

O status é a posição na sociedade atribuída a um indivíduo por outros. Podem-se
distinguir três tipos em razão da sua origem: o status por definição é herdado por
nascença e se relaciona ao luxo fundado sobre os valores da aristocracia; o
status originário da realização é aquele que emana do reconhecimento social
conquistado por um traço distintivo, como grande saber, poder ou respeito; o
status pelo consumo origina-se do consumo de produtos-símbolos de status
(Strehlau & Aranha, 2004).

2.1.2.3 Fatores pessoais

Nos fatores pessoais, são consideradas a idade, pois as pessoas compram bens
diferentes ao longo de sua vida, a ocupação e a situação econômica, pois a
situação no emprego também influencia o padrão de consumo, o estilo de vida,
que é definido como o padrão expresso por atividades, interesses e opiniões,
além da personalidade e da autoimagem, uma vez que toda pessoa tem
características psicológicas distintas que influenciam seu comportamento de
compra (Cricca et al., 2014).

O termo estilo de vida foi definido simplesmente como o modo como alguém vive.
Refere-se à forma como as pessoas vivem, como gastam o dinheiro, como
utilizam seu tempo, suas ações e comportamentos manifestos dos consumidores
(Mowen & Minor, 2003).

Para Schiffman e Kanuk (2000), existe uma plêiade de fatores de estilo de vida
específicos (crenças comuns, atitudes, atividades e comportamentos) que tendem
a distinguir os membros de uma classe social dos membros das demais classes
sociais.

Segundo Solon (2010, como citado em Siekierski, P., Ponchio, M. C., & Strehlau,
2013, p. 119), “estilo de vida refere-se a um padrão de consumo que, por sua vez,

34

reflete as escolhas de uma pessoa, como ela passa seu tempo e gasta seu
dinheiro”. Valores costumam ser mais duradouros, estilos de vida mudam com
mais rapidez.

Entende-se atividade como ação manifesta. Por sua vez, interesse trata-se de
grau de excitação que desperta algum objeto, evento ou assunto que acompanha
tanto atenção especial quanto continuada. E opinião uma resposta dada ou
escrita que uma pessoa dá em resposta a situações de estímulo nas quais
alguma questão é levantada (Gonçalves et al., 2004).

O sistema Vallues and Lifestyle (VALS) define uma tipologia de três categorias
básicas de valores e estilo de vida dos consumidores com nove tipos mais
detalhados. Para o VALS, os segmentos de consumidores estão descritos como:

a) Impulsionado pela necessidade - são aqueles consumidores que exibem o
gasto impulsionado pela necessidade em vez de preferência e são
subdistribuídos em sobreviventes e sustentadores; os primeiros estão em
desvantagem na economia;
b) direcionado externamente - são consumidores distribuídos em três
subgrupos, são a espinha dorsal do mercado e geralmente compram
prestando atenção ao que outras pessoas atribuirão a seu consumo
daquele produto;
c) direcionado internamente - são consumidores que estão subdistribuídos
em quatro subgrupos; compõem uma porcentagem menor da população e
suas vidas são direcionadas mais para as suas necessidades individuais
do que para valores orientados pelas aparências externas (Blackwell et al.,
2004).
Conforme Basso & Espartel (2015), personalidade é definida como uma
organização única de fatores que caracterizam o indivíduo e determinam seu
padrão de interação com o ambiente.
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Pervin e John (2004) afirmam que a personalidade representa aquelas
características da pessoa que explicam padrões consistentes de sentimentos,
pensamentos e comportamentos.
Segundo Davidoff (1983), a personalidade pode ser entendida como os padrões
relativamente constantes e duradouros de perceber, pensar, sentir e comportarse, os quais parecem dar às pessoas identidades separadas.

Indivíduos com automonitoramento baixo são especialmente sensíveis e
receptivos

a

sentimentos,

atitudes

e

crenças

interiores

e

veem

seu

comportamento como influenciado principalmente por sugestões internas tais
como

crenças

e

valores

pessoais.

Em

comparação,

indivíduos

com

automonitoramento elevado são menos sensíveis a crenças e valores internos.
Eles percebem o comportamento originando-se basicamente de uma visão
pragmática do que de sugestões externas, situacionais, definindo como ação
socialmente apropriada. Eles são sensíveis à expressão e autoapresentação de
outras pessoas relevantes em situações sociais, usando essas sugestões como
orientação para monitorar (regular e controlar) sua própria autoapresentação
verbal e não verbal (Strehlau & Aranha, 2004).

O conceito de valores pessoais corresponde aos estados finais desejados da
existência e tem papel dominante no direcionamento das escolhas, reforçando a
relação entre o comportamento humano e as decisões de compra (Pinese,
Moriguchi & Pimenta (2015).
Reis (2014, p. 149) indica que “valores pessoais são aqueles compartilhados por
grupos e que representam crenças existentes em uma sociedade”.

Para Moyano, Lengler e Angnes (2016), o autoconceito ou self é uma
configuração organizada das percepções e os significados particulares referentes
à parte do campo fenomênico conhecida como o “eu”. O self ideal é o conceito de
si mesmo que uma pessoa gostaria de possuir. O “eu” ideal abrange as
percepções e os significados potencialmente relevantes para o “eu” e altamente
valorizados pelo indivíduo.
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Há múltiplas maneiras pelas quais o autoconceito resolve-se na vida diária do
consumidor: a) transcendência; b) automonitoramento; c) fantasia; d) presentearse (Gonçalves et al., 2004).

O automonitoramento tem três formas de expressão: a) interesse pela adequação
social do comportamento; b) atenção a comparações sociais como sugestões
para

a

autoexpressão

adequada;

c)

a

capacidade

de

modificar

a

autoapresentação e a expressão com base em situações (Vieira, 2012).

Outra forma de monitoramento é a comparação do eu real com o eu ideal. A
autogratificação reforça a autoestima a partir de indulgência justificada pelo
comportamento merecido. Autogratificação são premeditadas e normalmente
assumem a forma de um produto ou serviço de alto envolvimento. A Figura 2
mostra a hierarquia de necessidades segundo Maslow (Blackwell et al., 2004).
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Necessidades de Nível Mais Alto
Autorrealização

Um desejo de saber, entender
sistematizar, organizar e construir
um sistema de valores

Lutando para atingir uma posição

Estima

elevada em relação a outros
incluindo maestria e reputação

Lutar para ser aceito por membros

Sentimento de pertencer

íntimos da família e associados próximos

Segurança

Preocupação quanto à sobrevivência
física, incluindo segurança, abrigo
e proteção

Fundamentos de sobrevivência Fisiológico

alimento, água e sono

Necessidades de Nível Mais Baixo
Figura 2 – Hierarquia de necessidades de Maslow.
Fonte: Blackwell, R. D., Engel, J. F., & Miniard, P. W. (2004). Comportamento do consumidor. Rio
de Janeiro: LTC.

Blackwell et al. (2004) citam essa hierarquia de Maslow, que pode ser resumida
em três categorias: a) sobrevivência e segurança; b) interação humana, amor e
afiliação; c) autorrealização (competência, autoexpressão e compreensão). Cada
necessidade de ordem mais alta é considerada um estado em grande parte
adormecido até que as necessidades de níveis mais baixos estejam satisfeitas.
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2.1.2.4 Fatores psicológicos

Por fim, há fatores psicológicos que, segundo Cricca et al. (2014), compreende a
motivação, que está relacionada à intensidade da necessidade. Algumas
necessidades são biogênicas, surgem de estados de tensão fisiológicos, como
fome, sede ou desconforto. Outras são psicológicas, decorrentes de estados de
tensão psicológicos, como necessidade de reconhecimento, estima ou integração.
Além disso, os fatores psicológicos envolvem a percepção, que é o processo pelo
qual alguém seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar
uma imagem significativa do mundo; a aprendizagem, definida como as
mudanças no comportamento de uma pessoa decorrentes da sua experiência; as
emoções, como a reação do consumidor não cognitiva e racional; e, por fim, a
memória, que é o conjunto de todas as informações e experiências acumuladas
pelas pessoas ao longo de suas vidas (Cricca et al., 2014).

Quanto à motivação, trata-se de situação em que alguém se esforça muito para
obter algo que deseja. Diz-se que essa pessoa está motivada quando seu
comportamento caracteriza-se por forte energia despendida numa ação visando a
objetivos definidos (Kotler, 1998).

A motivação, segundo Mowen e Minor (2003), refere-se a um estado alterado de
uma pessoa, o qual conduz a um comportamento voltado para um objetivo. Ela é
constituída de várias necessidades, sentimentos e desejos que conduzem as
pessoas a esse comportamento.

Envolvimento é o nível de importância pessoal ou interesse evocado por um
estímulo numa dada situação. O envolvimento, então, é um reflexo de motivação
forte na forma de elevada relevância pessoal percebida de um produto ou serviço
num contexto particular (Blackwell et al., 2004).

O envolvimento do consumidor é definido por Mowen e Minor (2003) como a
importância percebida ou o interesse pessoal em relação à aquisição, ao
consumo e à disposição de uma mercadoria, serviço ou ideia.
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O nível de envolvimento de um consumidor depende do grau de aplicabilidade
pessoal que o produto apresente para ele. De acordo com essa definição, as
compras de alto envolvimento são aquelas que são muito importantes para o
consumidor (p. ex., em termos do risco percebido) e, portanto, provocam solução
ampliada de problemas (processamento da informação). Compras com baixo
envolvimento são aquelas que não são muito importantes para o consumidor, têm
pouca

aplicabilidade

e

baixo

risco

percebido

e,

portanto,

provocam

processamento limitado de informação (Schiffman & Kanuk, 2000).

Quanto à atitude, Ferraz, Romero, Rebouças e Costa (2016) afirmam se tratar de
uma organização duradoura de crenças e cognições em geral, dotada de carga
afetiva pró ou contra um objeto social definido, que predispõe a uma ação
coerente com as cognições e afetos relativos a esse objeto.

Para Müller, Ugalde, Pasqualotto, Sampaio e Perin (2014), atitude é um
julgamento pós-consumo com valor positivo (favorável) ou negativo (desfavorável)
que se faz às experiências vividas no dia a dia.

As influências nas atitudes ocorrem a partir da persuasão da comunicação. Os
principais fatores que devem ser levados em conta são: como é a mensagem,
qual a sua fonte, possui ou não endosso, tem demonstrações de produtos, humor,
personalidade, etc. O objetivo é fazer com que o consumidor tenha atitude
favorável com a propaganda em questão e futuramente com o produto (Vieira,
2012).

As atitudes são definidas como avaliações gerais que desenvolvemos sobre um
objeto de atitude (qualquer coisa que avaliamos) ou a consequência de um
comportamento. Essa avaliação será favorável ou não em relação àquilo que
avalia. Atitude é uma avaliação psicologicamente construída sobre um objeto de
atitude em dimensões de atributo como sendo algo bom-ruim, prejudicialbenéfico, antipático-simpático. As avaliações do ambiente e objetos de atitude são
realizadas diretamente ou recuperadas da memória e pressupõem um modelo
unidimensional de formação e mudança das atitudes. As atitudes são realizadas
por meio do processamento de informações que obtemos, portanto, sejam elas
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salientes externamente ou acessadas pela representação do objeto na memória.
Essa representação na memória pode ser armazenada para uma avaliação
posterior, mesmo que não se esteja completamente consciente disso (Bizarrias,
Brandão, Quevedo-Silva & Freire, 2016).

Valência refere-se ao fato de a atitude ser positiva, negativa ou neutra.
Extremidade representa a ideia de que pode haver graus variados de
favorabilidade. Resistência é o grau em que uma atitude é imune à mudança.
Persistência reflete a noção de que as atitudes podem gradualmente desgastar-se
simplesmente devido à passagem do tempo. Confiança relaciona-se à crença de
uma pessoa quanto à sua atitude estar correta. Saliência diz respeito à
importância designada a um atributo (Gonçalves et al., 2004).

Reconhecer a necessidade de mudar a oferta de produto para modificar as
crenças dos consumidores dependerá do conhecimento que se tem das crenças.
Quando os consumidores têm crenças indesejáveis porque percebem mal a
oferta,

os esforços

devem

concentrar-se

em

fazer

essas

crenças se

harmonizarem com a realidade. Se, no entanto, os consumidores são exatos em
suas percepções quanto às limitações de um produto, pode ser necessário
implementar mudanças de produto (Pinese et al., 2015).

2.2 A relação de consumo no código de defesa do consumidor

A essa altura, cumpre descrever a definição de relação de consumo para o Direito
do Consumidor.
Benjamin, Denari, Filomeno, Fink, Watanabe, Nery Júnior, Grinover e Nery (2004),
os próprios autores do anteprojeto de lei que deu origem ao Código de Defesa do
Consumidor, assim definem a relação de consumo:
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Pode-se destarte inferir que toda relação de consumo: a) envolve
basicamente duas partes bem definidas: de um lado, o adquirente de um
produto ou serviço (“consumidor”) e, de outro, o fornecedor ou vendedor
de um produto ou serviço (“produtor/fornecedor”); b) tal relação destina-se
à satisfação de uma necessidade privada do consumidor; c) o consumidor,
não dispondo, por si só, de controle sobre a produção de bens de
consumo ou prestação de serviços que lhe são destinados, arrisca-se a
submeter ao poder e condições dos produtores daqueles mesmos bens e
serviços (Benjamin et al., 2004, p. 31).
O artigo 2º da Lei nº 8078, de 11/09/1990, define o conceito de consumidor como
toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final (Código de Defesa do Consumidor, 1990, artigo 2º)

Benjamin et al. (2004) definem consumidor como qualquer pessoa física ou
jurídica que, isolada ou coletivamente, contrate para o consumo final, em
benefício próprio ou de outrem, a aquisição ou locação de bens, bem como a
prestação de serviço.

Há possibilidade de a pessoa jurídica ser equiparada a consumidor quando ela
não tem fins lucrativos e também quando a destinação final dos produtos ou
serviços que contratam não tem fim negocial (Miragem, 2013).

Uma característica que não se tem como fugir na elaboração do conceito de
consumidor no âmbito do Direito do Consumidor é a sua situação de manifesta
inferioridade ante o fornecedor de bens e serviços. Isso é ressaltado na medida
em que se constata que o fornecedor é o detentor dos meios de produção,
conhecimento técnico do produto ou serviço e, na maioria das vezes, de mais
poder econômico. Fica evidente tal vulnerabilidade, quando se constata que as
pessoas jurídicas dispõem de força suficiente para a sua defesa, enquanto o
consumidor ou até mesmo a coletividade de consumidores ficam inteiramente
desprotegidos e imobilizados pelos altos custos e morosidade crônica da justiça
comum (Benjamin et al., 2004).

A doutrina ensina que existem quatro tipos de vulnerabilidade na sociedade de
consumo: vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade jurídica, vulnerabilidade fática e
vulnerabilidade informacional, além da hipervulnerabilidade (Marques, 2014).
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Segundo Densa (2014), a vulnerabilidade técnica ocorre quando o consumidor
não possui conhecimentos específicos sobre o objeto que está adquirindo e,
portanto, é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto
à sua utilidade, o mesmo ocorrendo em matéria de serviços. Essa espécie de
vulnerabilidade é presumida no CDC, mas também pode atingir excepcionalmente
o profissional, destinatário final fático do bem. Está ligada à expertise, logo, à
profissionalidade ou não do agente, sobre aquele produto ou serviço.

A vulnerabilidade jurídica ou científica é falta de conhecimentos jurídicos
específicos, conhecimentos de contabilidade ou de economia. É presumida para o
consumidor não profissional e para o consumidor pessoa física (Densa, 2014).

Marques (2014) relata que a vulnerabilidade fática ou socioeconômica é aquela
em que o ponto de concentração é o outro parceiro contratual, o fornecedor que,
por sua posição de monopólio, fático ou jurídico, por seu grande poder econômico
ou em razão da essencialidade do serviço, impõe uma superioridade a todos que
com ele contratam.

Por último, a vulnerabilidade informacional caracteriza-se justamente pelo déficit
informacional do consumidor, pelo que não seria necessário esse minus como
uma espécie nova de vulnerabilidade, uma vez que já estaria englobada como
espécie de vulnerabilidade técnica. Como é na informação que está o poder, a
vulnerabilidade informativa não deixa de representar hoje o maior fator de
desequilíbrio da relação vis-à-vis dos fornecedores, os quais, mais do que
experts, são os únicos verdadeiramente detentores da informação (Marques,
2014).

Marques (2014) ainda assinala a categoria dos hipervulneráveis, que são aqueles
consumidores que, além de possuírem algum tipo de vulnerabilidade (econômica,
social, técnico, jurídico, etc.), apresentam ainda mais fragilidade, como as
crianças, os idosos, os portadores de necessidades especiais e os analfabetos.

Na doutrina e na jurisprudência, Miragem (2013) preleciona que existem duas
correntes na definição de consumidor: finalista e maximalista. A corrente finalista
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e minoritária entende que consumidor seria apenas aquele que adquire o bem
para utilizá-lo para proveito próprio, satisfazendo uma necessidade pessoal, e não
para revenda ou então para acrescentá-lo à cadeia produtiva.

Miragem (2013) acrescenta que a segunda corrente maximalista e amplamente
majoritária entende que a definição do artigo 2º do CDC é puramente objetiva,
não importando se a pessoa física ou jurídica tem ou não fim de lucro quando
adquire um produto ou utiliza um serviço. Destinatário final seria o destinatário
fático do produto, aquele que o retira do mercado e o utiliza.

O parágrafo único do citado artigo 2º também equipara a consumidor a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas
relações de consumo (Benjamin et al., 2004).

Com essa equiparação, o Código abrangeu os interesses difusos e interesses
individuais homogêneos no âmbito de sua proteção. Interesses difusos são
aqueles transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Esses interesses
caracterizam-se, em primeiro lugar, por uma pluralidade de titulares, em um
número indeterminado e, ao menos para fins práticos, indeterminável; em
segundo lugar, pela indivisibilidade do objeto do interesse, cuja satisfação
necessariamente aproveita em conjunto e cuja postergação todos em conjunto
prejudica. Exemplos desses interesses seriam alimentos e medicamentos nocivos
à saúde, falta de honestidade na propaganda comercial, falta de segurança para
produtos perigosos (Milhomens & Alves, 1994).

Interesses individuais homogêneos de origem comum são interesses ou direitos
individuais, mas tratados de forma coletiva. Garcia (2013) exemplifica esses
interesses com o dano causado em diversos consumidores com a colocação no
mercado de um veículo com defeito no sistema de freios, ocasionado por falha no
projeto de determinada peça.

A equiparação do parágrafo único do artigo 2º visa à concentração em uma única
ação de demandas dessa natureza, evitando a pulverização de ações individuais,
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permitindo-se obter a liquidação, depois da condenação, conforme a extensão de
cada dano individualizado (Theodoro, 2011).

Quanto ao conceito de fornecedor, Benjamin et al. (2004) acreditam que coube ao
artigo 3º do CDC: 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.

Os autores do CDC definem fornecedor como qualquer pessoa física, ou seja,
qualquer um que, a título singular, mediante desempenho de atividade mercantil
ou civil e de forma habitual, ofereça no mercado produtos ou serviços. E pessoa
jurídica é conceituada da mesma, forma, mas em associação mercantil ou civil e
de forma habitual (Oliveira, 2009).

Pedrosa (2011) descreve que fornecedor pode ser pessoa jurídica de direito
público ou privado, incluindo-se as empresas públicas que desenvolvam
atividades de produção ou as concessionárias de serviços públicos.

O fornecedor também pode ser pessoa nacional ou estrangeira, o importador
arcando com a responsabilidade com eventuais danos ou reparos, mas podendo
regredir ao exportador (Benjamin et al., 2004).

Entes despersonalizados, mesmo que não dotados de personalidade jurídica, seja
no âmbito mercantil seja no civil, também podem ser considerados fornecedores
quando exerçam atividades produtivas de bens e serviços. Exemplo dessa
hipótese são massa falida que, autorizada, continua as atividades comerciais da
empresa, e espólio de um comerciante, em nome individual, representado por
inventariante (Ragazzi, Honesko & Honesko, 2010).

Para descrever as atividades desempenhadas pelos fornecedores, vários termos
são utilizados: produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação
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de serviços. Mas exige-se que o produto ou serviço seja colocado efetivamente
no mercado para que nasça eventual responsabilidade por danos causados aos
destinatários finais (Milhomens & Alves, 1994).

Quanto ao produto como objeto da relação de consumo, é preferível usar o termo
“bens”, mais abrangente do que produtos. Estes são entendidos como qualquer
objeto de interesse em dada relação de consumo e destinado a satisfazer uma
necessidade do adquirente, como destinatário final (Densa, 2014).

Em relação aos serviços como objeto da relação de consumo, o §2º do artigo 3º
do CDC define como 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. Entende-se
incluídas no espectro de proteção do consumidor as relações de consumo
(Garcia, 2013).

2.2.1 Direitos básicos do consumidor

O artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor lista uma relação de direitos
básicos do consumidor, não sendo esta exaustiva como o próprio artigo 8º do
CDC. Prescreve a não exclusão de outros direitos previstos e tratados na
legislação.


Vida, saúde e segurança

Benjamin, Marques e Bessa (2014) referem que a sociedade atual é de riscos, em
que muitos produtos e muitos serviços e até práticas comerciais são perigosos e
danosos para os consumidores. O artigo 6º, I, assegura o direito básico da vida,
saúde e segurança, que é desenvolvido nos artigos 8º a 17 do CDC. Tal direito
impõe a todos os fornecedores um dever de qualidade dos produtos e serviços
que preste e assegure a todos os consumidores um direito de proteção, fruto do
princípio da confiança e de segurança.
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O direito à vida abrange, de um lado, a proteção do consumidor individualmente,
considerado em uma relação de consumo específica, o que indica a necessidade
de proteção de sua integridade física e moral. E de outro lado, a proteção comum
e geral a toda a coletividade de consumidores efetivos e potenciais, em relação
aos riscos e demais vicissitudes do mercado de consumo (Peixoto, 2015).

Miragem (2013) apregoa que o direito à segurança consiste basicamente em
direito que assegura proteção contra riscos decorrentes do mercado de consumo.

A teoria da qualidade distingue entre defeito (acidente de consumo, dano à
incolumidade psicofísica do consumidor e sua família, inclusive dano moral) e
vício (dano econômico) do produto e do serviço (Peixoto, 2015).


Liberdade de escolha

O artigo 6º, II do CDC estatui o direito de livre escolha e de igualdade nas
contratações. Já está consagrada no mercado a portabilidade como forma de
assegurar mais liberdade de escolha e de combate à discriminação. A tendência
atual é o combate ao assédio de consumo, entendida como prática de pressão a
certos grupos de consumidores impeditiva da verdadeira liberdade de escolha
(Nunes, 2013).


Direito à Informação

Trata-se da imposição normativa e decorrente do princípio da boa-fé aos
fornecedores em geral de um dever de informar. Como visto anteriormente, uma
das figuras de vulnerabilidade se dá por insuficiência informacional, de onde
decorre o tratamento favorável ao consumidor na relação de consumo. Miragem
(2013) mostra que o direito básico de informar do artigo 6º, III do CDC é
acompanhado de uma série de deveres específicos de informar: é o caso dos
artigos 8º e 10 (informação sobre riscos e periculosidade), 12 e 14 (defeitos de
informação), 18 e 20 (vícios de informação), 30, 31, 33, 34 e 35 (eficácia
vinculativa da informação à oferta e à proposta e as consequências da violação
do dever de informar), 36 (o dever de informar na publicidade), 46 (a ineficácia em
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relação ao consumidor das disposições contratuais não informadas), 51
(abrangência pelo conceito de cláusula abusiva, daquelas que não foram
suficientemente informadas ao consumidor), 52 e 54 (deveres específicos de
informação nos contratos), todos do CDC.

A adequação e veracidade são os requisitos da informação transmitida ao
consumidor (Miragem, 2013).

A publicidade, mecanismos de oferta, cartazes, posters, rótulos de produtos,
embalagens e qualquer outro instrumento apto a veicular informações são os
meios de informação para o cumprimento adequado do dever de informar do
fornecedor (Silva, 2013).

A violação do dever de informar se dá em qualquer fase da relação entre
consumidor e fornecedor, havendo ou não contrato e, mesmo, na fase póscontratual (Peixoto, 2015).


Proteção contra práticas e cláusulas abusivas

O artigo 6º, IV do CDC coíbe o comportamento abusivo do fornecedor, seja pelo
exercício de uma posição dominante na relação jurídica, seja quanto pela
contrariedade da conduta em exame aos preceitos de proteção da confiança e à
boa-fé. Almeida (2009) reconhece que as práticas abusivas citadas no CDC (rol
do artigo 39) têm caráter exemplificativo, admitindo hipóteses além do
expressamente previsto violadoras da boa-fé e confiança.

O CDC protege o consumidor quanto às práticas abusivas de duas formas: a) o
caráter enumerativo ou exemplificativo das espécies de cláusulas abusivas
previstas no artigo 51; b) a sanção de nulidade da cláusula, permanecendo válido
o restante do contrato, admitindo a invalidade total quando sua ausência originar
ônus excessivo a qualquer das partes (Mukai, Benjamin, Coelho, Andrade,
Cardoso, Mancuso, et al. (1991).
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Equilíbrio contratual

Por equilíbrio contratual Densa (2014) entende equilíbrio dos interesses dos
contratantes, consumidor e fornecedor.

Uma forma de equilíbrio se dá com a equiparação informacional das partes
mediante a previsão normativa do direito básico à informação do consumidor
anteriormente mencionado. Também constitui equilíbrio do poder de direção
contratual quando o CDC estabelece uma série de limitações ao poder privado de
fornecedor ante a reconhecida vulnerabilidade do consumidor (Marques, 2011).

A terceira forma de equilíbrio é a econômica, uma vez que o contrato é a veste
jurídica de uma operação econômica. A proteção do equilíbrio contratual visa ao
equilíbrio das prestações do contrato em duas situações: modificação de
cláusulas desproporcionais ou a revisão em razão de fatos supervenientes que os
tornem excessivamente onerosos. Quanto às cláusulas contratuais que desde a
celebração violem o equilíbrio do contrato, o consumidor tem duas possibilidades:
requerer a decretação de nulidade, com fundamento no artigo 51 do CDC; ou
pedir a modificação nos termos do artigo 6º, V. Já quanto ao desequilíbrio que se
identifique posteriormente, por fato superveniente à celebração do contrato que
tornem as prestações excessivamente onerosas, tem-se a possibilidade de
revisão (Peixoto, 2015).

No Direito Civil, a revisão da desproporção das prestações das partes ocorre por
uma dos defeitos do negócio jurídico (lesão, estado de perigo ou indiretamente
por erro ou dolo) ou por lesão. Em ambas as situações seria necessária a
demonstração de requisito de natureza subjetiva (Milhomens & Alves, 1994).

Garcia (2013) alerta que no direito básico do consumidor, a modificação das
cláusulas

que

estabeleçam

prestações

desproporcionais

independe

de

demonstração de qualquer requisito de natureza subjetiva.

No Direito Civil, a teoria da imprevisão exige, para dar causa à revisão do
contrato, que o fato superveniente que determine a desproporção das prestações
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seja imprevisível às partes no momento da celebração (rebus sic stantibus).
Benjamin, Marques e Bessa (2013) definem imprevisível como a qualidade do que
não é possível - segundo regras ordinárias e de comportamento, diligente e probo
das partes - antecipar o conhecimento sobre sua ocorrência,.

O CDC se funda na teoria da base do negócio jurídico e afasta a exigência
(necessidade de comprovação) de que o fato que tenha dado causa à
desproporção seja imprevisível (Pedrosa, 2011).


Manutenção do contrato

Em muitas circunstâncias, o consumidor não tem espaço para autonomia de
realizar ou não a contratação, diante da absoluta necessidade de obtenção do
produto ou serviço objeto da relação de consumo em curso (relação de catividade
entre consumidor e fornecedor). Por isso, o CDC garante, em certas
circunstâncias, o direito ao contrato (direito de contratar) por parte do consumidor,
a exemplo do artigo 39, I e IX, que prevê a prática abusiva da venda casada e a
recusa de contratar mediante pronto pagamento (Miragem, 2013).

Com vista à proteção do consumidor que necessita do contrato, no caso de
desproporção das prestações por fato superveniente ou decretação de nulidade
de cláusula contratual abusiva, de imediato deve o juiz buscar proceder à revisão,
integrando o contrato e suprindo a lacuna da cláusula anulada, não se cogitando
a princípio de extinção por resolução ou anulação. Somente no caso de
impossibilidade de integração e resultar ônus excessivo a qualquer das partes é
que se admite que a nulidade da cláusula acarreta a nulidade de todo o contrato
(Ragazzi et al., 2010).


Prevenção de danos

O artigo 6º, VI do CDC estabeleceu o direito à prevenção aos danos patrimoniais
e morais, individuais e coletivos. Oliveira (2009) reporta que prevenir significa
eliminar ou reduzir, antecipadamente, causas capazes de produzir um
determinado resultado.
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Esse direito de prevenção de danos consiste em duas espécies de deveres
conducentes à eliminação ou à redução dos riscos de danos causados aos
consumidores: deveres positivos e deveres negativos. Quanto aos positivos,
Miragem (2013) relata que se traduzem no dever de informar aos consumidores
sobre os riscos dos produtos e serviços introduzidos no mercado, assim como às
autoridades, quando os riscos se tornem conhecidos após a introdução do
produto no mercado. E quanto aos negativos, dever de não introduzir no mercado
produtos que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou
periculosidade à saúde e à segurança dos consumidores.

Peixoto (2015) adverte que ao Estado cabe o dever de exercer seu poder de
polícia na fiscalização e controle do mercado de consumo, reprimindo as
violações a direitos dos consumidores, assim como impedindo a sua ocorrência.
Também lhe cabe o dever de informar os consumidores de periculosidade de
produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, além de tomar as
providências para que o fornecedor promova a imediata correção da falha que dá
causa ao risco em questão (recall).


Efetiva reparação de danos

O artigo 6º, VI do CDC assegura ao consumidor direito à reparação integral dos
danos sofridos na relação de consumo. A responsabilidade é, em regra, é
objetiva, com exceção dos profissionais liberais. Como as normas do CDC são de
ordem pública, são, portanto, indisponíveis. O legislador do CDC proibiu cláusulas
limitativas que atenuem a responsabilidade por vícios de qualquer natureza dos
produtos e serviços (arts. 25 e 51, I) e as que atenuem a responsabilidade de
indenizar prevista na seção sobre fato do produto ou do serviço e sobre qualidade
de produtos e serviços (arts. 24 e 25) (Miragem, 2013).

A indenização abrange a reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e
coletivos. Quanto ao dano moral coletivo, não há consenso sobre seu conteúdo.
Uma corrente doutrinária entende que o dano moral coletivo decorre de um ato
que atinja toda a sociedade indistintamente e outra corrente entende que se trata
de soma de danos individuais (Nunes, 2013).
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Com o intuito de assegurar os direitos dos consumidores em caso de desvio de
finalidade ou abuso de direito, Benjamin, Marques e Bessa (2013) asseveram que
o artigo 28, §5º, CDC admite que o Judiciário, excepcionalmente, desconsidere a
personalidade jurídica de sociedade, como se a pessoa jurídica não existisse,
atribuindo condutas e responsabilidade diretamente aos sócios e não à pessoa
jurídica. Não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do
artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência de pessoa
jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.


Acesso à justiça

Esse direito básico previsto no artigo 6º, VII do CDC garante a real possibilidade
de defesa dos direitos dos consumidores, cabendo ao Estado, por intermédio dos
órgãos da Administração Pública e, de modo decisivo, do Poder Judiciário
(Almeida, 2009).

Nas relações entre consumidores e fornecedores, Miragem (2013) afirma que
esse direito impede a celebração de ajuste que de qualquer modo impeça ou
dificulte a realização desse direito subjetivo. Nesse sentido reconhece a
abusividade e decreta a nulidade das cláusulas de foro de eleição diferente do
lugar de domicílio do consumidor.

Nesse sentido, também o CDC, no seu artigo 51, VII, a abusividade das cláusulas
que determinem a utilização compulsória da arbitragem. Na arbitragem de comum
acordo há duas corrente doutrinárias: 1ª corrente – é contrária a essa
possibilidade, por entender que há dificuldade de se assegurar o caráter de
voluntariedade do consumidor a convencionar a arbitragem; 2ª corrente – entende
ser possível a arbitragem de comum acordo, seja por ausência de vedação
expressa, seja por rejeitar a existência de incompatibilidade entre o direito de
acesso à justiça e a arbitragem (Silva, 2013).
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Facilitação da defesa dos seus direitos e inversão do ônus da prova

Decorre da dificuldade prática dos consumidores de demonstrar os elementos
fáticos que suportam sua pretensão, o direito à facilitação da defesa, que em
termos processuais se dá pela possibilidade de inversão do ônus da prova (Mukai
et al., 1991).

A inversão do ônus da prova pode ocorrer em duas alternativas: com a verificação
do juiz da causa da hipossuficiência do consumidor ou no caso de
verossimilhança das alegações, conforme as regras ordinárias da experiência
(Miragem, 2013).

Provar significa atividade de demonstração de um fato de modo a promover o
convencimento do juiz da sua existência. A inversão do ônus da prova se produz
somente em benefício do consumidor, no sistema do CDC (Almeida, 2009).

Densa (2014) acentua que hipossuficiência é diferente de vulnerabilidade. Todos
os

consumidores

são

vulneráveis,

conforme

já

dito

anteriormente.

Já

hipossuficiência é uma circunstância concreta, não presumida, a priori, de
desigualdade em relação à outra parte, que se traduz pela falta de condições
materiais de instruir adequadamente a defesa de sua pretensão, inclusive com a
produção das provas necessárias para a demonstração de suas razões no litígio.
Verossimilhança é uma aparência de verdade, provável, de uma dada situação.

Há duas correntes doutrinárias sobre a decisão de inversão do ônus da prova: a
primeira (ope judicis) entende ser uma faculdade judicial de examinar ou não a
adequação da medida quando presentes os requisitos do artigo 6º, VIII; a
segunda (ope legis) entende que a decisão não está sob a discricionariedade do
juiz, mas apenas ao reconhecimento da presença ou não no caso em exame, dos
requisitos que ensejam a inversão. Uma vez identificados, existiria de parte do juiz
um dever de inverter o ônus da prova em favor do consumidor (Densa, 2014).

Há três correntes doutrinárias quanto ao momento que deve ser prolatada a
sentença de inversão do ônus da prova: a) no início do processo quando da
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citação do fornecedor réu (criticada porque haveria um julgamento antecipado da
causa); b) no momento de saneamento do processo, por intermédio do despacho
judicial que, ao especificar as provas, dá conhecimento às partes da sua decisão
de inverter; c) no momento da sentença, como regra de julgamento, o juiz julga
definitivamente a ação (criticada porque violaria as garantias processuais do
fornecedor, por não lhe dar oportunidade de defesa adequada) (Miragem, 2013).


Prestação adequada e eficaz de serviços públicos

O direito à prestação adequada e eficaz dos serviços públicos previsto no artigo
6º, X do CDC é completado pelo artigo 22 do mesmo diploma legal.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são
obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos
essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das
obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.
(CDC, 1990, artigo 2º).
Para Garcia (2013), tais dispositivos não se aplicam a todos os serviços públicos,
mas apenas àqueles que se caracterizam como relações de consumo. Nesse
sentido, são os serviços públicos uti singuli, que são aqueles prestados e fruídos
de modo individualizado e mensurável pelos cidadãos, razão pela qual sua
mensuração também obedece essa lógica de individualizações, proporcional à
utilização.

Adequada e eficaz prestação do serviço é compreendida como aquela que não
seja descontínua, sirva aos fins estabelecidos e observe a modicidade tarifária
(Benajamin et al., 2004).

2.2.2 A política nacional de relações de consumo

O Código de Defesa do Consumidor estatuiu a Política Nacional de Relações de
Consumo, que consiste nos estabelecimentos de princípios norteadores de todas
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as relações de consumo e de instrumentos, públicos e privados, para consecução
de harmonia e equilíbrio nas relações de consumo (Densa, 2014).

2.2.2.1 Instrumentos da política nacional de relações de consumo

O artigo 5º, do CDC que cita os instrumentos utilizados na implementação da
Política Nacional das relações de consumo.

Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo,
contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros:
I - manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor
carente;
II - instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor, no âmbito
do Ministério Público;
III - criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de
consumidores vítimas de infrações penais de consumo;
IV - criação de juizados especiais de pequenas causas e varas
especializadas para a solução de litígios de consumo;
V - concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações
de defesa do consumidor (CDC, 1990, artigo 2º).
Essa relação de instrumentos de implementação da Política Nacional de Defesa
do Consumidor é apenas exemplificativa.

2.2.2.2 Princípios da política nacional de relações de consumo

O Código de Defesa do Consumidor também estabeleceu alguns princípios a
serem observados na relação de consumo:

Art. 4º A política nacional das relações de consumo tem por objetivo o
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos,
a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia
das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de
consumo;
II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações
representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
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d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.
III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de
consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade
de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição
Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre
consumidores e fornecedores;
IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos
seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;
V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle
de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de
mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;
VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no
mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida
de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos
distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;
VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos;
VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo (CDC,
1990, artigo 2º).


Princípio da solidariedade

Esse princípio impõe a necessidade de se observar os reflexos da atuação
individual perante a sociedade. Não se restringe à proteção do mais fraco na
relação de consumo, mas verifica-se na divisão dos riscos na regra de
responsabilidade civil objetiva estendida a toda a cadeia de fornecimento (todos
os fornecedores que participam do ciclo econômico do produto ou serviço no
mercado). E também na ampliação do âmbito do contrato, reconhecendo seus
efeitos não apenas em relação aos contratantes, mas a terceiros que de algum
modo tomam contato com o objeto pactuado (todo aquele que contribua para o
seu descumprimento, sejam partes ou terceiros, responderá pelos prejuízos que
causar) (Almeida, 2009).


Princípio do equilíbrio

Parte do pressuposto da vulnerabilidade do consumidor e, portanto, sustenta a
necessidade de reequilíbrio da situação fática de desigualdade por intermédio da
tutela jurídica do sujeito vulnerável (Miragem, 2013).
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Nunes (2013) identifica dois efeitos básicos do princípio do equilíbrio sobre as
relações de consumo: proteção da posição do consumidor em face da sua
vulnerabilidade; e a proteção do equilíbrio econômico do contrato.


Princípio da intervenção do Estado

Esse princípio resulta da necessidade de atuação do Estado na defesa do
consumidor. Assim, o Estado deixa a concepção liberal de mero árbitro dos
conflitos individuais e passa a ter papel ativo no processo econômico e social,
inclusive com a tarefa de organizar e recompor os diversos interesses presentes
na sociedade (Silva, 2013).

O artigo 4º, II do CDC, estabelece:

A ação governamental na defesa do consumidor será feita: a) por iniciativa
direta; b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações
representativas; c) pela presença do Estado no mercado de consumo; d)
pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de
qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Da mesma forma, o
artigo 5º refere que a atuação do Estado vai se dar sem prejuízo de outros
instrumentos: I – manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para
o consumidor carente; II – instituição de Promotorias de Defesa do
Consumidor, no âmbito do Ministério Público; III – criação de delegacias de
polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de
infrações penais de consumo; IV – criação de juizados Especiais de
Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de
consumo; V – concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das
Associações de Defesa do Consumidor (Miragem, 2013, p. 158).


Princípio da efetividade

O princípio da efetividade busca alcançar os resultados práticos pretendidos pelas
normas integrantes do ordenamento jurídico. Preocupa-se tanto com o respeito à
lei, quanto com o alcance de resultados concretos (Peixoto, 2015).

Consciente dessa realidade, o CDC indicou a necessidade efetiva das normas.
Por exemplo, Mukai et al. (1991) explicita que é o artigo 4º VI do CDC que
determina a coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no
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mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de
inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos
distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Da mesma forma, o
artigo 6º, V, estabelece entre os direitos básicos do consumidor a efetiva
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e
difusos.

Outra referência à efetividade se dá, segundo Pedrosa (2011), com a previsão do
artigo 28, §5º do CDC, estipulando a responsabilidade solidária dos fornecedores
pelos danos causados ao consumidor, com a ampla possibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, além das hipóteses
tradicionais, sempre que a personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.


Princípio da harmonia das relações de consumo

A noção de harmonia deriva da moderna visão de relação jurídica em que não se
concebem

os

interesses

dos

sujeitos

como

contrapostos,

mas

como

complementares, com vista a sua satisfação, levando a relação obrigacional à
extinção. De acordo com Miragem (2013), a defesa do consumidor como princípio
constitucional informa a ordem econômica que, por sua vez, é fundada nos
valores do trabalho e da livre iniciativa (artigo 170).

2.2.2.3 Princípio da boa-fé

A) Raízes históricas
Costa (1999) indica três raízes da concepção de boa-fé: a) no direito romano; b)
no direito germânico; c) no direito canônico.

A noção de boa-fé do direito romano provém de três dos setores aos quais se
dirigiu: relações de clientela, o dos negócios contratuais e o da proteção
possessória. As relações de clientela implicavam a existência de deveres de
lealdade e obediência por parte do cliens em troca da proteção que lhe era dada
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pelo cidadão. Garantia da palavra dada. Nas relações intrasubjetivas, tem função
de autolimitação (fides promessa) e intento protetivo. Já nas relações
intersubjetivas a função é a da garantia do respeito à palavra dada (fit quod
dicitur) (Franzolin, 2004).
Franzolin (2004) acrescenta que a fides atuava como o “elemento catalisador” do
conteúdo econômico dos contratos, porque, funcionalmente, constringe as partes
a ter claro e presente qual o conteúdo concreto dos interesses que se encontram
no ajuste, clarificação essa necessária para “vincular os contraentes ao leal
adimplemento das obrigações assumidas”: tanto mais intensa é a necessidade
privada de constrição quanto menor a força do Estado para constringir
externamente os contraentes ao cumprimento das obrigações assumidas.

Vincula a fides bona ao papel de fonte de criação de deveres de cumprimento,
também alia a essa acepção da boa-fé o papel de fonte de exigibilidade judicial
dos deveres (Costa, 1999).

Já na cultura germânica, a boa-fé deriva das tradições dos juramentos de honra
medievais, tradições cavalheirescas e sonho de heroísmo (Oliveira & Mendonça,
2004).
Ética da cortoisie, cortesia do antigo provençal ou o alemão hübsch, designa,
concomitantemente um ideal de vida social civilizada e um conjunto de qualidades
nobres e cavalheirescas que o tornem viável: generosidade, lealdade contratual,
elegância de coração e de maneiras, polidez constante, em suma, capacidade de
conduzir-se bem em sociedade em relação a quem quer que seja (Costa, 1999).

Os ideais cavalheirescos englobados no juramento de honra, segundo Gagliano &
Monteiro (2011), prendem-se, no direito, a uma questão ética: a garantia da
manutenção do cumprimento da palavra dada. Essa garantia, contudo, não é
vinculada a uma perspectiva subjetivista - o olhar sobre a pessoa do garante -,
mas a uma perspectiva objetiva ligada à confiança geral, estabelecida em nível de
comportamento coletivo, uma vez que a atitude cortês sempre implica a
reciprocidade de deveres.
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A boa-fé é tida por Costa (1999) como regra de comportamento social, necessário
ao estabelecimento da confiança geral, induzida ao alter ou à coletividade pelo
comportamento do que jura por honra. Cumprimento exato dos deveres
assumidos, cumprir exatamente os deveres do contrato e a necessidade de se ter
em conta, no exercício dos direitos, os interesses da contraparte.

No direito canônico, a boa-fé aparece como denotativa da ignorância acerca da
litigiosidade, como ausência de pecado, estado contraposto à má-fé (Franzolin,
2004).

A Igreja atribuía valor moral à promessa ou ao comportamento, porque mentira é
pecado (Franzolin, 2004).
Segundo Costa (1999), agir em boa-fé, no âmbito obrigacional, significa, pois,
respeitar fielmente o pactuado, cumprir precisamente a palavra dada, sob pena de
agir em má-fé, rectius, em pecado.

O direito canônico operou a unificação conceptual sob o signo da referência ao
pecado, o que equivale a dizer da ausência de pecado, situando-a em uma
dimensão ética e axiológica compatível com o sentido geral do direito canônico
(Costa, 1999).

Caldeira (2000) menciona que o Código Comercial (Lei nº 556, de 22/06/1850)
trouxe, no artigo 131, I, a boa-fé na sua acepção objetiva como regra de
interpretação dos contratos. Todavia, tal preceito não chegou a surtir efeito algum,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, permanecendo assim letra morta.

O Código Civil de 1916 fazia várias menções à boa-fé (art. 186 sobre
responsabilidade civil por ato ilícito, arts. 109 e 112 sobre fraude contra credores,
arts. 490, 491, 511, 517, 547 e 551 sobre posse e aquisição da propriedade por
usucapião e arts. 1438 e 1443 sobre contrato de seguro) (Caldeira, 2000).

O Código do Consumidor trata da boa-fé em dois momentos: no artigo 4º, III como
princípio orientador de interpretação da ordem econômica; e no artigo 51, IV como
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cláusula geral, viabilizando e ampliando a identificação de abusividade em outras
cláusulas não previstas no rol do referido artigo (Benjamin et al., 2004).

O vigente Código Civil de 2002 também faz várias referências à boa-fé (art. 113
parâmetro de interpretação dos negócios jurídicos, art. 187 responsabilidade por
ato ilícito, art. 422 como princípio de interpretação dos contratos e arts. 1214,
1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1242 e 1243 sobre posse e usucapião).
Recentemente, até o novo Código de Processo Civil, Lei nº 13.105, de
16/03/2015, incorporou a boa-fé como cláusula geral no seu artigo 5º.

B) Distinção entre a boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva

A boa-fé é um conceito vago, que apresenta casos-limite além da hipótese central
e não controversa, sendo, portanto, de difícil definição. Mas facilita sua
identificação a distinção entre a concepção de boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva
(Costa, 1999).

Assim, boa-fé subjetiva é o estado psicológico que se reconhece à pessoa e que
constitui requisito presente no suporte fático presente em certas normas jurídicas,
para produção de efeitos jurídicos. Gagliano e Monteiro (2011) reconhecem a
ausência de conhecimento de determinado fato ou simplesmente a falta de
intenção de prejudicar outrem.

A expressão boa-fé subjetiva denota estado de consciência ou convencimento
individual de obrar a parte em conformidade ao direito, sendo aplicável, em regra,
ao campo dos direitos reais, especialmente em matéria possessória. Diz-se
subjetiva justamente porque, para a sua aplicação, deve o intérprete considerar a
intenção do sujeito da relação jurídica, o seu estado psicológico ou íntima
convicção.

Antitética

à

boa-fé

subjetiva

está

a

má-fé,

também

vista

subjetivamente como a intenção de lesar outrem (Gagliano & Monteiro, 2011).
No Direito Civil, Farias e Rosenvald (2015, p. 100) definem assim a boa-fé
objetiva:
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Compreende a boa-fé objetiva um modelo ético de conduta social,
verdadeiro standard jurídico ou regra de conduta, caracterizada por uma
atuação de acordo com determinados padrões sociais de lisura,
honestidade e correção, de modo a não se frustrar a legítima confiança da
outra parte.
Também no âmbito do Direito Civil, Gagliano e Monteiro (2011) apresentam a
seguinte definição da boa-fé objetiva: como verdadeira “regra de comportamento,
de fundo ético e exigibilidade jurídica”.

À luz dessa construção ética, chega-se à conclusão de que o contrato não se
esgota apenas na obrigação principal de dar, fazer ou não fazer.

Tabela 1
Relação obrigacional
CONTRATO VÁLIDO
(FONTE PRIMORDIAL DAS OBRIGAÇÕES)

RELAÇÃO OBRIGACIONAL

- Dever jurídico principal: prestação de DAR,
FAZER ou NÃO FAZER;
- deveres jurídicos anexos ou satelitários
(decorrentes da BOA-FÉ OBJETIVA): lealdade
e
confiança,
assistência,
informação,
confidencialidade ou sigilo etc.
Fonte: Gagliano, P. S., & Monteiro, R. P. (2011). Boa-fé objetiva em matéria contratual. In: R. P.,
Monteiro Filho, & P. S. Gagliano (Org.). Novo curso de Direito Civil. contratos: teoria geral. (Cap.
V, vol. IV, tomo 1, p. 67). São Paulo: Saraiva.

Paralelamente ao dever jurídico principal, a boa-fé objetiva impõe também a
observância a deveres jurídicos anexos ou de proteção, não menos relevantes, a
exemplo dos deveres de lealdade e confiança, assistência, confidencialidade ou
sigilo, confiança, informação, etc. (Gagliano e Monteiro, 2011).
Na sua tradicional “A boa-fé no direito privado”, Costa (1999) conceitua a boa-fé
objetiva como regra de conduta fundada na honestidade, na retidão, na lealdade
e, principalmente, na consideração para com os interesses do alter, visto como
um membro do conjunto social que é juridicamente tutelado.
No direito do consumidor, Miragem (2103) entende a boa-fé objetiva como
exigência nas relações jurídicas do respeito e da lealdade com o outro sujeito da
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relação, impondo um dever de correção e fidelidade, assim como o respeito às
expectativas legítimas geradas no outro.

C) Funções da boa-fé

A boa-fé desempenha três importantes funções: a) critério de interpretação e
integração dos negócios jurídicos; b) fonte autônoma de criação de deveres
jurídicos; c) limite ao exercício de direitos subjetivos (Costa, 1999).
a) O conteúdo da boa-fé como critério de interpretação e integração não pode ser
preenchido a priori, nem rigidamente fixado, pois seu significado e valoração
dependerão sempre da análise das circunstâncias do caso concreto (Costa,
1999).

Gagliano e Monteiro (2011) enfatizam que o aplicador do direito tem, na boa-fé
objetiva, um referencial teórico dos mais seguros, para que possa extrair da
norma objeto de sua investigação, o sentido moralmente mais recomendável e
socialmente mais útil.

A boa-fé surge para suprir a falta de comportamentos não previstos pelas partes e
que são essenciais para salvaguardar os próprios interesses das partes
envolvidas, possibilitando o cumprimento fiel da obrigação em consonância com
os fins em que foi estabelecida (Caldeira, 2000).

Caldeira (2000) complementa que o juiz deve tornar concreto o mandamento de
respeito à confiança recíproca que incumbe às partes contratantes, de maneira a
não permitir que o contrato atinja finalidade oposta ou divergente daquela para o
qual foi criado.

b) Na boa-fé como fonte autônoma de criação de deveres jurídicos, os deveres
principais

são

aqueles

oriundos

da

vontade

das

partes

contratantes.

Paralelamente aos direitos decorrentes da vontade, diretamente ligados às
obrigações assumidas, existem os deveres oriundos do princípio da boa-fé
objetiva e que se dirigem a ambos os participantes do vinculo obrigacional, para o
alcance do fim desejado. Gagliano e Monteiro (2011) aduzem que referidos
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direitos relacionam-se ao exato cumprimento das obrigações assumidas e são
variáveis de acordo com as circunstâncias concretas da situação.

A obrigação não se esgota com o prestar e o correlato dever de exigir. Tendo por
base o princípio da boa-fé objetiva, Caldeira (2000) defende que a relação
obrigacional passa a ser considerada uma ordem de cooperação entre as partes,
para satisfazer os interesses do credor, com a preservação dos interesses do
devedor. Essa função criadora de direitos se dá com um acontecimento que dê
causa a tais deveres. A boa-fé é fundamento normativo e não fático desses
direitos.

Citam-se alguns deveres mais conhecidos, não pretendendo esgotar todos os
deveres anexos ou acessórios, mas apenas a título exemplificativo:

Dever de lealdade e confiança recíproca: aqui, a lealdade é entendida como a
fidelidade aos compromissos assumidos, com respeito aos princípios e regras que
norteiam a honra e a probidade (Gagliano e Monteiro, 2011).

Os mesmos autores apregoam que da noção de lealdade constroem-se relações
calcadas na transparência e na enunciação da verdade, com a correspondência
entre a conduta manifestada e a conduta praticada, sem omissões dolosas,
firmando-se um elo de segurança baseado na confiança das partes que
pretendem contratar. A lealdade a que se refere a boa-fé objetiva é diferente da
lealdade conhecida em matéria de comportamento do consumidor.

A lealdade que decorre da boa-fé objetiva é a confiança na probidade moral de
alguém alcançada pela prática de conduta respeitosa, numa sociedade dita
civilizada (Gagliano & Monteiro, 2011).
Como ensinam Gouvêa, Oliveira & Nakasagawa (2013), no comportamento do
consumidor o termo lealdade é concebido como atitude de comprometimento,
conexão com determinada empresa ou marca de produto ou serviço e não é
facilmente levado por alternativa um pouco mais atraente. Esse tipo de lealdade
indica uma intenção de mais recompra e mais resistência à persuasão alheia, à
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opinião adversa de experts, além de mais disposição em pagar um preço
premium e em recomendar o fornecedor a outras pessoas.
Também no âmbito do comportamento do consumidor, Bassi e Espartel (2015)
destacam a diferenciação entre lealdade verdadeira e recompra por inércia. A
lealdade a uma marca ou produto requer uma forte disposição interna do
consumidor em continuar comprando a mesma marca (componente atitudinal).
Por outro lado, o comportamento de inércia requer apenas um comportamento
habitual do consumidor que busca reduzir os esforços físicos e mentais do
processo de compra.

É importante diferenciar a lealdade que decorre da boa-fé objetiva da lealdade
que comumente se estuda no comportamento do consumidor, pois neste trabalho
específica e excepcionalmente vai se estudar a lealdade na forma de boa-fé
objetiva.

Dever de assistência: também conhecido como dever de cooperação, consiste
na obrigação dos contratantes colaborarem para o correto adimplemento da sua
prestação principal, em toda a sua extensão. Gagliano e Monteiro (2011)
salientam que se trata do dever de não dificultar o pagamento, por parte do
devedor, ou o recebimento do crédito, pelo credor.

Dever de informar: trata-se da obrigação de comunicar à outra parte todas as
características e circunstâncias do negócio e, bem assim, do bem jurídico, que é
seu objeto, por ser imperativo de lealdade entre os contraentes (Caldeira, 2000).
A informação é o cerne da boa-fé objetiva, pois se acredita que um consumidor
bem informado tem mais chance de realizar um bom negócio, menos chance de
ser enganado ou induzido a erro, o que, consequentemente, torna a relação mais
equilibrada.

O artigo 30 do CDC determinou que a oferta vincula e integra o contrato de toda e
qualquer informação ou publicidade veiculada:
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Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada
por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e
serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer
veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
(CDC, 1990, artigo 30).
No artigo 31, o CDC fixou os requisitos necessários que devem constar em toda
oferta e publicidade:

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa
sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre
os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.
Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos
refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével
(CDC, 1990. artigo 31).
Finalmente, o Código determinou o que deve constar (artigo 6º, III) e o que não
deve constar (artigo 37, §1º e §2º) nas informações.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,
com especificação correta de quantidade, características, composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem;
[...]
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de
caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro
modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a
respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades,
origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
§ 2° É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer
natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se
aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança,
desrespeita valores ambientais ou que seja capaz de induzir o consumidor
a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão
quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço
(CDC, 1990, artigos 6º, III e 37).
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Na omissão de dados em determinada oferta, age o fornecedor em dissonância
com o princípio da boa-fé, uma vez que ao veicular informação imprecisa induz o
consumidor a erro.

Dever de sigilo ou confidencialidade: as partes contratantes têm o dever de
não poderem, durante a vigência do contrato, ou mesmo após, divulgar dados ou
informações uma da outra. Trata-se de lógico da lealdade que deve ser
observada entre as contratantes, resguardando-se o direito da personalidade
(Gagliano & Monteiro, 2011).
Os deveres anexos ou acessórios aos deveres principais da obrigação são
exigíveis durante toda a relação jurídica, implicando em responsabilidade desde a
fase anterior, durante e pós-contratual.

c) Por último, a boa-fé como limite ao exercício de direitos subjetivos: cabe à boafé também a função delimitadora do exercício de direitos subjetivos, ou seja, de
evitar o exercício abusivo dos direitos subjetivos (Franzolin, 2004).

O atual sistema jurídico, em especial o microssistema de proteção do consumidor,
não comporta mais a “tirania dos direitos”, vedando cláusulas leoninas ou
abusivas (Caldeira, 2000).

O artigo 51 do CDC veda expressamente uma série de cláusulas abusivas, mas
não se trata de rol exaustivo. Além desse dispositivo, o próprio princípio da boa-fé
impede o arbítrio no exercício dos direitos subjetivos.

D) Desdobramentos da boa-fé objetiva

Entendida a noção da boa-fé objetiva, vislumbram-se seus subprincípios ou
figuras parcelas de largo uso nas decisões forenses, que constituem verdadeiros
desdobramentos da boa-fé objetiva (Gagliano & Monteiro, 2011):


Venire contra factum proprium significa vir contra fato próprio, ou seja,
não se admite que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de
atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta (Farias &
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Rosenvald, 2015). Nesse sentido, há o Enunciado nº 362 do Conselho de
Justiça Federal: “a vedação do comportamento contraditório (venire contra
factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos
arts. 187 e 422 do Código Civil”.


Supressio consiste na perda (supressão) de um direito pela falta de seu
exercício por razoável lapso de tempo. Trata-se de um comportamento
omissivo em exercer um direito de tal forma que seu movimentar-se
posterior soa incompatível com as legítimas expectativas até então
geradas. Há quem vislumbre proximidade entre as figuras da supressio e do
venire contra factum proprium. Na verdade, mais se afigura uma relação de
gênero (venire) e espécie (supressio), sendo que a supressio refere-se
exclusivamente a um comportamento omissivo. Gagliano e Filho (2011)



Surrectio configura-se no surgimento de um direito exigível, como
decorrência lógica do comportamento de uma das partes. Exemplo de
aplicação desse subprincípio é quando o credor aceita, durante a execução
de um contrato, que o pagamento se dê em lugar diverso do convencionado
(Farias & Rosenvald, 2015).



A expressão tu quoque tem origem na célebre fase de Júlio César ao
constatar a traição de seu filho Brutus: “Tu quoque, Brutus, fili mi!”. A
aplicação do tu quoque constata-se em situações em que se verifica um
comportamento que, rompendo com o valor da confiança, surpreende uma
das partes da relação negocial, colocando-a em situação de injusta
desvantagem (Gagliano & Monteiro, 2011).



Exceptio doli: a exceção dolosa visa sancionar condutas em que o
exercício do direito tenha sido realizado com o intuito, não de preservar
legítimos interesses, mas, sim, de prejudicar a parte contrária (Gagliano &
Monteiro, 2011).



Cláusula de Stoppel: consiste na vedação do comportamento contraditório
no plano do Direito Internacional (Gagliano & Monteiro, 2011).
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E) Boa-fé e isonomia contratual

O Código de Defesa do Consumidor criou novas regras de interpretação dos
contratos de consumo, determinando que se faça sempre de modo mais favorável
ao consumidor (art. 47, CDC) (Bonizzato & Martins, 2014).

O princípio da isonomia tem sido entendido, modernamente, como tendo
implicação consequencial de igualdade substancial real, e não apenas formal.
Isso se traduz, na prática, com a consideração de que isonomia quer significar
tratar desigualmente os desiguais na exata medida de suas desigualdades
(Fiterman, 2011).

Benjamin et al. (2004) comentam que o artigo 4º, I do CDC traz como princípio o
reconhecimento de que o consumidor é a parte mais fraca na relação de
consumo. Com isso, vê-se que o Código, ao dar tratamento diferenciado aos
sujeitos da relação de consumo, conferindo mais prerrogativas ao consumidor,
nada mais fez do que aplicar e obedecer ao princípio constitucional da isonomia,
tratando desigualmente partes desiguais.

Os princípios da teoria da interpretação contratual se aplicam aos contratos
de consumo, com a ressalva de maior favor ao consumidor, por ser a parte
débil da relação de consumo. Podemos extrair os seguintes princípios
específicos da interpretação dos contratos de consumo: a) a interpretação é
sempre mais favorável ao consumidor; b) deve-se atender mais à intenção
das partes do que à literalidade da manifestação de vontade (art. 112,
Código Civil); c) a cláusula geral da boa-fé reputa-se ínsita em toda relação
jurídica de consumo, ainda que não consta expressamente do instrumento
do contrato (arts. 4º, caput e nº III, e 51, nº IV, do CDC); d) havendo
cláusula negociada individualmente, prevalecerá sobre as cláusulas
estipuladas unilateralmente pelo fornecedor; e) nos contratos de adesão às
cláusulas ambíguas ou contraditórias se fazem contra stipulatorem, em
favor do aderente (consumidor); f) sempre que possível interpreta-se o
contrato de consumo de modo a fazer com que as suas cláusulas tenham
aplicação, extraindo-se delas um máximo de utilidade (princípio da
conservação) (Benjamin et al., 2004, p. 445-446).
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F) Consequências jurídicas decorrentes da violação da boa-fé objetiva

A violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento que acarreta
responsabilidade objetiva de quem deu causa à rescisão. A jurisprudência é
pacífica nesse sentido, conforme Enunciado nº 24 das Jornadas de Direito Civil da
Justiça Federal: Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422, a
violação

dos

deveres

anexos

constitui

espécie

de

inadimplemento,

independentemente de culpa (Farias & Rosenvald, 2015).

Gagliano e Monteiro (2011) afirmam que o artigo 422 do Código Civil de 2002
falhou ao prever que a boa-fé somente seria observável quando da conclusão e
durante a execução do contrato. O princípio da boa-fé objetiva incide mesmo
antes e após a execução do contrato, isto é, nas fases pré e pós-contratual.

A afirmação de que a boa-fé deve ser observada tanto na conclusão e execução
do contrato quanto nas fases pré e pós-contratual também se aplica ao âmbito de
atuação do Direito do Consumidor, com base no artigo 4º, III do Código de Defesa
do Consumidor (Farias & Rosenvald, 2015).

O artigo 51, IV do CDC considera nula a cláusula contratual que estabelece
obrigações consideradas abusivas, que sejam incompatíveis com a boa-fé:

Art. 51 São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...]
IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejma
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (CDC, 1990, artigo 51, IV).
Cumpre ao magistrado pesquisar se as partes agiram com boa-fé para conclusão
do negócio jurídico de consumo, a fim de verificar se a cláusula sob exame é ou
não validade à luz do preceito legal sob comentário (Benjamin et al., 2004).

Segundo Farias e Rosenvald (2015), a violação ao princípio da boa-fé objetiva
pode acarretar três ordens de consequências jurídicas: a) revisão contratual; b)
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resolução contratual; c) responsabilidade civil com indenização por perdas e
danos.

Quando é possível que a nulidade contratual não contamine todo o conteúdo do
contrato, atende-se ao princípio da conservação do contrato e procede-se à
revisão contratual, com a interpretação das estipulações contratuais e o exame
das cláusulas citadas como abusivas e a análise da presunção de vantagem
exagerada. Isso se dá de modo a imprimir utilidade e operatividade ao negócio
jurídico de consumo, não devendo ser empregada solução que tenha por escopo
negar efetividade à convenção negocial de consumo (Xavier, 2014).

No entanto, quando a conservação do contrato configurar ônus excessivo a
qualquer das partes, Benjamin et al. (2004) aduzem que haverá desequilíbrio em
desrespeito ao artigo 4º, III do CDC, de sorte que o dispositivo sob comentário
permite dar outra solução ao problema, qual seja, a de possibilitar a resolução do
contrato.

Não teria sentido a manutenção do contrato em detrimento de uma das partes,
quando essa desvantagem lhe trouxesse ônus excessivo no cumprimento das
prestações contratuais (Benjamin et al., 2004).

Somente da análise do caso concreto, de suas concretas circunstâncias e à vista
dos particulares elementos, objetivos e subjetivos que o compõem é que se
poderá determinar se é caso ou não de responsabilidade. Além do mais, para
saber se esta já é propriamente contratual ou ainda pré-contratual, o esforço
doutrinário inclina-se à percepção de suas fases. Estas são detectáveis,
atendendo ao alcance ou conteúdo dos atos que as integram e se configuram
atos dotados de eficácia negocial típica ou eficácia obrigacional (Costa, 1999).

É evidente que nem todos os atos praticados na fase pré-negocial geram a
responsabilidade civil. É imprescindível a ocorrência de dano comprovado. É
também necessário o nexo de causalidade entre o dano e o ato ou omissão,
imputável a um dos sujeitos da relação. Em outras palavras, não se afasta, aqui, a
reunião dos chamados elementos objetivos constitutivos da responsabilidade civil.
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Costa (1999) ainda adverte que é preciso, por fim, que esse ato tenha toda a
força de gerar, na parte lesada, confiança legítima ou de que o contrato seria
concluído ou de eficácia ou que a conduta pré-contratual fosse marcada pela
lealdade e boa-fé, de modo que, dela, não surgissem danos indenizáveis.

A existência de negociações, qualquer que seja a sua forma, antecedentes a um
contrato; a prática de atos tendentes a despertar, na contraparte, a confiança
legítima de que o contrato seria concluído; a efetiva confiança, da contraparte; a
existência de dano decorrente da quebra dessa confiança, por terem sido
infringidos deveres jurídicos que a tutelam; e, no caso da ruptura das
negociações, que esta tenha sido injusta ou injustificada - aí estão, sinteticamente
postas, as condições da responsabilidade pré-contratual (Costa, 1999).

G) Casos de violação da boa-fé objetiva e suas consequências jurídicas
A doutrina cita os seguintes casos judiciais, verdadeiros leading cases, de
violação à boa-fé objetiva e seus desdobramentos jurídicos:


O caso dos tomates (Ap. Civ. 591028295, Canguçu, TJRGS, 5ª Câm. Civ.,
rel. Des. Ruy Rosado de Aguiar Jr., j. em 06.06.1991, por maioria,
publicado in RJTJRGS 154/378):
Reconhecida a responsabilidade civil de uma indústria de gêneros
alimentícios por conta da violação de deveres éticos exigidos antes
mesmo da contratação, em clara homenagem à boa-fé objetiva.
Responsabilidade da empresa alimentícia, industrializadora de tomates,
que distribui sementes, no tempo do plantio, e então manifesta a intenção
de adquirir o produto, mas depois resolve, por sua conveniência, não mais
industrializá-lo naquele ano, assim causando prejuízo ao agricultor, que
sofre a frustração da expectativa de venda da safra, uma vez que o
produto ficou sem possibilidade de colocação (Farias & Rosenvald, 2015).



O caso do posto de gasolina (Ap. Cív. 591017058, Porto Alegre, TJRGS, 5ª
Câm. Civ., rel. Des. Ruy Rosado de Aguiar Jr., j. em 25.04.1991, unânime,
publicado in RJTJRGS 152/605):
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Gilberto, proprietário de um posto de gasolina, decidiu vendê-lo e, para tal
fim, entabulou negociações com um potencial adquirente, Adolfo.
Prosseguindo as tratativas para alienação do posto de gasolina, Gilberto
contratou advogado para preparar o instrumento do contrato. Antes da sua
conclusão, porém, Adolfo desistiu do negócio. Inconformado, Gilberto
ajuizou ação de indenização, pretendendo o ressarcimento das despesas
que tivera com a contratação de advogado para a confecção do contrato.
Em contestação, Adolfo sustentou não caber o pedido, uma vez que a
assistência profissional contratada pelo autor fora de seu único e exclusivo
interesse, aduzindo, ainda, não poder ser-lhe imputada culpa pela não
realização do negócio, pois não fora avisado de que Gilberto não era o
único proprietário do posto de gasolina, havendo outros sócios. A ação foi
julgada improcedente. Conquanto firmada a tese da existência de dever
que se aloca na fase pré-negocial, ou preparatória, de um contrato - dever
de não romper injustificadamente as tratativas -, a decisão, unânime, foi
pelo não colhimento do apelo, mantendo-se a decisão original que negava
provimento à ação de indenização (Costa, 1999).
Assim, dessa forma, analisou-se o referencial teórico em 2 partes: 1ª parte –
refere-se ao comportamento do consumidor, processo decisório e os fatores
influenciadores do consumo; e a 2ª parte – trata da diferença entre boa-fé
subjetiva e boa-fé objetiva, as funções da boa-fé, os seus desdobramentos, a
relação boa-fé e isonomia contratual, as consequências jurídicas da violação da
boa-fé e os casos de violação da boa-fé.

2.3

Contribuições do Referencial Teórico para a Pesquisa

Muito se escreveu sobre comportamento do consumidor e também sobre a boa-fé
– como se verá a seguir – e esta pesquisa aprofundará no aspecto da boa-fé nas
relações de consumo.

Um trabalho muito interessante sobre comportamento do consumidor é o de
Basso e Espartel (2015), que teve como objetivo central compreender as
distinções de personalidade que podem existir entre indivíduos leais e indivíduos
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não leais, por meio dos padrões de traços de personalidade em cada grupo a fim
de segmentar e analisar os consumidores de forma distinta para então poder
posicionar a oferta com maior assertividade.

A pesquisa de Basso e Espartel (2015) entrevistou 686 estudantes de graduação
em Administração de uma instituição de ensino superior do norte do estado do
Rio Grande do Sul, aferindo que, para o serviço bancário de conta corrente, os
indivíduos mais abertos e mais sociáveis são mais propensos a serem leais.
Assim, tal pesquisa reforçou a integração de construtos psicológicos, como a
personalidade, com construtos da área de Marketing, sob uma perspectiva de
distinção de comportamentos dos consumidores.

Outro estudo relevante na área foi feito por Schinaider, Fagundes, & Schinaider
(2016). Nesta pesquisa, buscou-se identificar o perfil do consumidor do Centro
Universitário Internacional – Uninter – e como acontece seu processo de decisão
de compra.

O estudo de Schinaider, Fagundes, & Schinaider (2016) consistiu na entrevista de
433 alunos dos cursos de graduação e pós-graduação a distância no centro
Universitário Uninter – Polo de Palmeira das Missões/RS. Esta pesquisa
identificou o perfil do seu principal público como mulheres com faixa etária jovem,
casadas e com família, as quais buscam o sustento da família através do seu
próprio trabalho e toma suas decisões com uma visão econômica diante dos
produtos ou serviços oferecidos no mercado, influenciado por diversos fatores
culturais, pessoais, sociais e psicológicos.

Quanto à boa-fé, a principal contribuição para o referencial teórico origina-se no
trabalho de Costa (1999). Este estudo visa responder a três perguntas: 1ª - por
que o sistema fechado foi assim construído?, 2ª - o que é a clausula geral, e 3ª como atua a cláusula geral da boa-fé no direito obrigacional?
Costa (1999) demonstra em sua obra que partiu-se da estrutura particularista do
ordenamento das ordens feudais para a unidade ( e consequente sistematização)
através dos juristas com o renascimento.
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O modelo da cláusula geral seria o modelo da não-causística (perfeita
especificação ou determinação dos elementos que compõem a fattispecie).

Considerada do ponto de vista da técnica legislativa, a cláusula geral
constitui, portanto, uma disposição normativa que utiliza, no seu enunciado,
uma linguagem de tessitura intencionalmente „aberta‟, „fluida‟ ou „vaga‟,
caracterizando-se pela ampla extensão do seu campo semântico, a qual é
dirigida ao juiz de modo a conferir-lhe um mandato (ou competência) para
que, à vista dos casos concretos, crie, complemente ou desenvolva normas
jurídicas, mediante o reenvio para elementos cuja concretização pode estar
fora do sistema; estes elementos, contudo, fundamentarão a decisão,
motivo pelo qual, reiterados no tempo os fundamentos da decisão, será
viabilizada a ressistematização destes elementos originalmente extrasistemáticos no interior do ordenamento jurídico Costa (1999).
No âmbito da relação obrigacional, no transcorrer da sua existência, muitas vezes
em razão das vicissitudes que sofre, gera outros direitos e deveres que não
expressados na relação de subsunção entre a situação fática e a hipóteses legal,
ou não indicados no título, ou ainda, poderes formativos geradores, modificativos
ou extintivos, e os correlatos estados de sujeição: pode, por igual, importar na
criação de ônus jurídicos e deveres laterais, anexos ou secundários ao dever
principal, ao qual corresponderão, por sua vez, outros direitos subjetivos, mesmo
que não expressamente previstos nem na lei, nem no título. Uma vez ocorridas,
todas estas vicissitudes e os efeitos jurídicos dela resultantes devem ser
reconduzidos ao conceito, completando-o ou formando-o para que se torne
concretamente geral, isto é, para que seja verdadeiramente dotado de uma
unidade – vale repetir -, a unidade do todo articulado que contém em si a
diferença e, por isso, seja unitário do ponto de vista estrutural e funcional, bem
como total em relação ao seu conteúdo.
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Outra contribuição sobre boa-fé é o trabalho de Caldeira (2000). Nele, a autora
expõe o princípio da boa-fé como critério norteador dos critérios para
determinação das práticas abusivas não expressamente previstas no art. 39 da lei
8078/90.
Caldeira (2000) anota as funções da boa-fé: limitadora do exercício dos direitos
subjetivos, criadora de deveres anexos e como critério interpretativo-integrativo.
Caldeira (2000) aponta alguns exemplos da incidência do princípio da boa-fé em
práticas abusivas não previstas no CDC.
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3 Metodologia

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos desta pesquisa,
abordando os seguintes aspectos: caracterização da pesquisa, unidade de
observação, procedimentos para coleta de dados e procedimentos para análise
de dados.

3.1 Caracterização da pesquisa

Esta pesquisa foi do tipo descritiva, com abordagem qualitativa.

Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p. 122) descrevem assim a pesquisa descritiva:

Pesquisa descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou
fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com a maior
precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação
e conexão com outros, sua natureza e suas características. Busca conhecer
as diversas situações e relações que ocorrem na via social, política
econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do
indivíduo tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais
complexas.
As pesquisas descritivas objetivam descrever características de uma população
determinada, com a finalidade de identificar relação entre variáveis (Gil, 2009).

No caso das pesquisas descritivas, o pesquisador realiza a coleta de dados com
base na observação, registro, análise e interpretação de fenômenos, utilizando
questionário e observação sistemática. O objetivo é estudar a relação entre as
variáveis de determinado fenômeno, sem que estes sejam manipulados, por meio
da observação da realidade, pela manifestação espontânea das variáveis
(Rodrigues, 2006).

Em relação à abordagem qualitativa, Rodrigues (2006) ressalta que ela é utilizada
quando não se busca resultado estatístico. Vai além disso. Avalia problemas que
os procedimentos estatísticos não podem alcançar, por serem mais complexos e
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pouco objetivos. Destacam-se aspectos psicológicos, opiniões, comportamentos,
atitudes de indivíduos ou de grupos. “Por meio da abordagem qualitativa, o
pesquisador tenta descrever a complexidade de uma determinada hipótese,
analisar a interação entre as variáveis e ainda interpretar os dados, fatos e
teorias” (Rodrigues, 2006, p. 90).

Marconi e Lakatos (2010) descrevem a abordagem qualitativa, diferenciando da
quantitativa.

O método qualitativo difere do quantitativo não só por não empregar instrumentos
estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos dados. A
metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais
profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. Fornece
análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de
comportamento, etc.
Richardson (1985, p. 48) afirma que a pesquisa qualitativa “pode ser
caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e
características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em lugar da
produção de medidas quantitativas de características ou comportamentos”.
Para Minayo (1993), a pesquisa qualitativa “responde a questões particulares”.
Em Ciências Sociais, preocupa-se com “um nível de realidade que não pode ser
quantificado”, ou seja, “ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis”.

O método utilizado foi o de pesquisa de campo e pesquisa documental.

A pesquisa de campo, de acordo com Fonseca (2008), é a observação de fatos
que ocorrem espontaneamente. Buscam-se informações e dados sobre o fato
estudado, objetivando encontrar uma resposta.
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Severino (2007, p. 204) descreve a pesquisa de campo:
Na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente
próprio. A coleta dos dados é feita nas condições naturais em que os
fenômenos ocorrem, sendo assim, diretamente observados, sem
intervenção e manuseio por parte do pesquisador. Abrange desde os
levantamentos (suveys), que são mais descritivos, até estudos mais
analíticos.
Marconi e Lakatos (2011, p. 147) ensinam que “pesquisa de campo é aquela
utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de
um problema para o qual se procura uma resposta ou de uma hipótese que se
queira comprovar ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre
eles”.

A pesquisa documental, como preleciona Rodrigues (2006), usa fontes primárias,
como documentos que ainda não receberam tratamento analítico. Exemplo disso
são fotografias, testamentos, manuscritos, registros de nascimento, gravações,
leis, diários, registros de automóveis, etc.

Marconi e Lakatos (2011, p. 146) também lecionam sobre pesquisa documental:
“a característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está
restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes
primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre,
ou depois”.

Assim, Gil (2009, p.98) esclarece sobre a pesquisa documental:

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A
diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a
pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental valese de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos de pesquisa.
Severeino (2007, p.63) esclarece sobre a pesquisa documental:
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No caso da pesquisa documental, tem-se como fonte documentos no
sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas, sobretudo,
de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações,
documentos legais. Nestes casos, os conteúdos dos textos ainda não
tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da
qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise.
3.2 Unidade de observação

A unidade de observação foi composta de 10 consumidores atendidos pelo
Procon de Sete Lagoas; 4 fornecedores, quatro advogados que militam no âmbito
do Direito do Consumidor;

documentos – 30 jurisprudências do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais sobre boa-fé entre os anos de 2013 e 2016
(TJMG, 2016). Jurisprudência é um conjunto de decisões e interpretações feitas
pelos tribunais de assuntos determinados e que são usadas para dar
direcionamentos às novas decisões. Elas representam a visão do Tribunal sobre
as questões legais levadas a julgamento.

3.3 Procedimentos para a coleta de dados

Foram realizados quatro tipos de coletas de dados: com consumidores, com
fornecedores, com advogados e em jurisprudências. Os consumidores foram
selecionados entre os atendidos pelo Procon da cidade de Sete Lagoas, os
fornecedores foram selecionados por conveniência aleatoriamente, os advogados
foram selecionados entre os que militam na Comarca de Sete lagoas na área de
Direito do Consumidor e a jurisprudência foi selecionada mediante pesquisa pelos
termos “boa-fé” e “consumo” no site www.tjmg.jus.br do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais.

Para entrevistar consumidores, foram buscadas 10 pessoas atendidas pelo
Procon de Sete Lagoas-MG.
Para a entrevista dos fornecedores, foram selecionados representantes de quatro
empresas de vários ramos de atividade empresarial.
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E, para os advogados, foram buscados aqueles que tenham causas julgadas ou
em julgamento referentes ao Direito do Consumidor na comarca de Sete LagoasMG.
A pesquisa documental na jurisprudência buscou documentos referentes aos
estudos e conceitos até aqui expostos com as decisões que o Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais tem adotado relativo à boa-fé na relação de consumo.
Para tanto, analisou-se como o Tribunal vem enfrentando, tratando e julgando
essas situações. Para limitar a pesquisa, será realizada busca, por amostragem,
de casos reais julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entre
os anos de 2013 e o ano de 2016.

3.4 Procedimentos para a análise dos dados

Para a análise dos dados foi utilizada a metodologia denominada Discurso do
Sujeito Coletivo (DSC) (Lefevre, Levefre & Teixeira, 2000).

O DSC é uma forma de representar a opinião coletiva por meio de um discurso da
realidade. Tal discurso difere das demais formas de resgatar o pensamento
coletivo, entre outros traços, pelo fato de que o discurso da realidade produzido
pelo DSC é direto, sem (ou com pouca) mediação. E, ainda, que, sem deixar de
ser objetivo, foge do distanciamento científico-formal das tabelas, dos gráficos e
mesmo das teorizações explicativas, que constituem, com frequência, mais uma
retórica da objetividade do que, necessariamente, uma prática desta (Lefevre &
Lefevre, 2005, p. 38).
O DSC, segundo Lefevre et al. (2000, p. 17), utiliza “quatro figuras metodológicas,
elaboradas para ajudar a organizar e entabular depoimentos de demais discursos,
condição prévia que nos parece indispensável para uma boa análise e
interpretação dos depoimentos”. Essas figuras são:

a) Ancoragem: diz-se que o depoimento está ancorado quando é possível
encontrar nele traços explícitos de teoria, conceitos, ideologias e que
estejam internalizados no indivíduo;
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b) ideia central: as informações que permitem traduzir o essencial do
conteúdo explicativo nos depoimentos;
c) expressões-chave: são transcrições literais de parte dos depoimentos,
buscando a literalidade do depoimento. Estas servem como prova do
discurso empírico da verdade das ideias centrais e das ancoragens;
d) discurso do sujeito coletivo: busca resgatar o discurso seguido de
conhecimento dos próprios discursos, utilizando a literalidade dos
depoimentos para compor um depoimento que representa, com suas
próprias palavras, a essência da totalidade de todos eles.

O DSC tem como objetivo:

Reconstruir, com pedaços de discursos individuais, como em um quebracabeças, tantos discursos-sínteses quanto se julguem necessários para
expressar uma dada “figura”, ou seja, um dado pensar ou representação
social sobre o fenômeno. O DSC é, assim, uma estratégia metodológica
com vistas a tornar mais clara uma dada representação social e conjunto
das representações que conforma um dado imaginário (Lefevre et al., 2000,
p. 19, grifo do autor).
Dessa forma, as perguntas abertas do roteiro foram organizadas por meio da
seguinte proposição: os depoimentos extraídos foram analisados e de cada um
deles as diferentes, porém complementares, ideias centrais e suas respectivas
expressões-chave também foram avaliadas. Ainda foram agregadas as ideias
centrais e/ou suas expressões-chave para obter-se o DSC (Lefevre et al., 2000).
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4 Apresentação e Discussão dos Resultados

Esta parte da pesquisa buscou consolidar os estudos e conceitos até aqui
expostos, com as entrevistas feitas com consumidores, fornecedores e
advogados e análise das decisões entre 2013 e 2016 do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais relacionadas à boa-fé.

A seguir serão primeiro apresentados os resultados e posteriormente a discussão
dos resultados.

4.1 Entrevistas com clientes

Neste item foram apresentados os resultados das entrevistas sobre boa-fé
realizadas com consumidores, fornecedores e advogados.

Entrevista realizada com 10 consumidores que já vivenciaram alguma situação de
boa-fé.

4.1.1 Caracterização dos entrevistados

A seguir, na Tabela 2 registra-se a caracterização dos entrevistados.

Tabela 2
Dados dos entrevistados consumidores
Idade
Sexo
R1
68
Feminino
R2
57
Feminino
R3
45
Feminino
R4
60
Masculino
R5
26
Feminino
R6
39
Feminino
R7
64
Feminino
R8
56
Feminino
R9
48
Feminino
R10
50
Feminino
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Estado Civil
Casada
Divorciada
Casada
Casado
Solteira
Solteira
Casada
Solteira
Casada
Casada

Escolaridade
Magistério
Ensino superior
Pós-graduação
Ensino médio
Ensino Superior
Ensino superior
Ensino superior
Ensino superior
Ensino superior
Ensino superior

Renda
R$ 1.758,48
R$ 2.400,00
R$ 2.200,00
R$ 6.000,00
R$ 1.870,00
R$ 2.800,00
R$ 5.000,00
R$ 4.500,00
R$ 3.000.00
R$ 2.640,00

Observa-se que os respondentes têm idade média de 51 anos. Dos entrevistados,
nove são do sexo feminino e um do sexo masculino; oito têm curso superior
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completo, sendo que um tem pós-graduação, e dois têm ensino médio completo.
Seis são casados, um divorciado e três solteiros. A renda média dos entrevistados
é de R$ 3.216,84, sendo que dois recebem acima de R$5.000,00 e os demais oito
entrevistados recebem entre R$ 1.758,48 e R$ 4.500,00.

4.1.1.1 Resultados: discurso do sujeito coletivo com consumidores

Em relação ao que se entende por boa-fé,observou-se os seguintes cenários na
Tabela 3:

Tabela 3
Conceito de boa-fé
Expressões-Chave
Para mim, ter boa-fé é agir com boas intenções.
Um indivíduo de boa-fé é um indivíduo honesto,
íntegro e bem-intencionado.

Ideias centrais
Agir com boas intenções. Honesto e
íntegro.

R2

Agir com honestidade e lisura. Agir dentro da lei.

Honestidade e lisura. Agir dentro da lei.

R3

Entendo que quando fazemos as coisas com
honestidade, sem infringir a lei, sem a intenção
de prejudicar o outro e dentro dos princípios da
verdade e legalidade estamos agindo de boa-fé.

Honestidade, sem infringir a lei, sem a
intenção de prejudicar o outro e dentro
dos princípios da verdade e legalidade.

R4

Boa-fé é uma regra de conduta. Um dever que o
ser humano tem com ele mesmo.

Regra de conduta. Dever que o ser
humano tem com ele mesmo.

R5

Para mim, boa-fé agir com responsabilidade,
caráter, com boas intenções, sem prejudicar o
próximo. É se colocar no lugar do outro.

Agir com responsabilidade, caráter, com
boas intenções, sem prejudicar o
próximo. É se colocar no lugar do outro.

R6

Agir com honestidade; ser honesto; usar da
lealdade, da franqueza, da verdade, do certo.

Agir com honestidade. usar da
lealdade, da franqueza, da verdade, do
certo.

R7

Acredito ser um dos princípios para agir com
justiça em relação ao próximo. É ser honesto.

Agir com justiça em relação ao próximo.
Honesto..

R8

Boa-fé é a certeza de agir com lisura e
honestidade, usar da lealdade, da sinceridade e
da verdade. É a convicção de agir com correção
e em conformidade com a lei.

Agir com lisura e honestidade, usar da
lealdade, da sinceridade e da verdade.
Agir com correção e em conformidade
com a lei.

R9

Quando agimos honestamente em alguma
situação ou com alguém. É ser correto, honesto.

Agimos honestamente ser correto.

R1

R10

Entendo que boa-fé é uma atitude de uma
pessoa com ausência de malícia ou maldade em
alguma determinada situação.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Ausência de malícia ou maldade.

Dos respondentes, sete referiram-se à boa-fé no seu aspecto objetivo como um
modelo de honestidade acrescida ou não de outros valores, tais como boas
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intenções,

integridade,

lisura,

verdade,

legalidade,

lealdade,

franqueza,

sinceridade e correção. A boa-fé foi mencionada por um respondente como um
regra de conduta genérica, sem indicar deveres ou valores que a constituiriam.
Outro respondente considerou a boa-fé como um padrão de conduta com
responsabilidade, caráter, com boas intenções, sem prejudicar o próximo, mas
sim se colocando no lugar o outro. O último respondente tratou a boa-fé no seu
aspecto subjetivo, ou seja, como ausência de malícia ou maldade.

Para essa questão, o DSC foi:

Boa-fé é agir com boas intenções. Ser honesto e íntegro. Agir com lisura,
dentro da lei, dentro do princípio da verdade. É uma regra de conduta.
Dever que o ser humano tem com ele mesmo. Agir com responsabilidade e
caráter, sem prejudicar o próximo. É colocar-se no lugar do outro. Usar da
lealdade, da franqueza e do certo. Agir com justiça em relação ao próximo.
Com sinceridade. Agir com ausência de malícia
Tabela 4
Situações de compra
Expressões-chaves
Bom, se entro numa loja, sou bem recebida profissionais
preparados e simpáticos, eu compro o que preciso e até
o que não preciso no momento, só por satisfação. Sinto
que aquele estabelecimento oferece mais do que o
atendimento normal. Isto é fantástico. É boa-fé de ambas
as partes.

Ideias centrais
Ser
bem-recebido
por
profissionais preparados e
simpáticos.

R2

É adquirir um produto ou serviço acreditando ser de boa
qualidade. Acreditar na veracidade das informações
recebidas do produto ou serviços.

Veracidades das informações
recebidas do produto ou
serviços.

R3

A venda por um preço justo e, consequentemente, o
pagamento feito corretamente, sem intenção de um lesar
o outro.

Venda por um preço justo e
consequente
pagamento
correto, sem intenção de um
lesar o outro.

R4

Compro determinada mercadoria pago o equivalente ao
produto apresentado que me será entregue no futuro.
Isto é boa-fé. Exemplo: um apartamento na planta.

Compra de uma mercadoria, já
efetuando seu pagamento,
confiando na entrega futura.

R5

É assumir e cumprir com suas obrigações diante dos
seus compromissos.

Assumir e cumprir com suas
obrigações diante dos seus
compromissos.

R6

Por exemplo, ao comprar um produto, tipo um carro
usado, acreditar no antigo proprietário que afirma que o
veículo está em boas condições.

Acreditar nas informações do
vendedor.

R7

Numa situação de compras de “boa-fé”, para mim, é
confiar no comprador e não discriminá-lo, pois muitas
vezes mesmo tendo feito o pagamento dos produtos nos
sentimos coagidos ao sermos revisados na saída.

Confiar no comprador e não
discriminá-lo.

R1
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R8

R9

É seguir um modelo de conduta social ou padrão ético
de comportamento, que determina concretamente todo
cidadão que, nas suas relações, aja com honestidade e
lealdade, sem intenção dolosa.

Modelo de conduta social ou
padrão
ético
de
comportamento

Ser justo. Comprar e pagar corretamente.

Ser justo. Comprar e pagar
corretamente.

R10

Bom! Vai depender da situação e das pessoas
envolvidas. A boa-fé pode ocorrer em vários momentos,
porém o entendimento de boa-fé ou má-fé é muito
relativo. Acredito que a compra de um determinado
produto sem comprovante de recebimento emitido pelo
vendedor possa ser uma situação.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Agir com honestidade e
lealdade, sem intenção dolosa.

Comprar um produto sem que
o vendedor emita recibo.

Examina-se que três respondentes aludiram à boa-fé na situação de compra e
venda com pagamento correto, com cada parte honrando suas obrigações. Já
dois respondentes consideraram boa-fé na situação de compra como o bom
tratamento e confiança dispensado ao comprador. Outros dois conceberam como
a prestação de informações verídicas por parte do vendedor. A boa-fé foi exposta
por um respondente numa situação de compra, como a de uma mercadoria, já
efetuando seu pagamento, confiando na entrega futura. Outro entrevistado citou a
boa-fé como um modelo de conduta social ou padrão ético de comportamento em
que se age com honestidade e lealdade, sem intenção dolosa. E para um
respondente, a boa-fé foi exemplificada na situação de compra de um produto
sem que o vendedor emita recibo.
O DSC para essa questão foi:

Constituem boa-fé numa situação de compra os seguintes casos: ser bemrecebido por profissionais preparados e simpáticos; veracidades das
informações recebidas do produto ou serviços; venda por um preço justo e
consequente pagamento correto, sem intenção de um lesar o outro; assumir
e cumprir com suas obrigações diante dos seus compromissos; confiar no
comprador e não discriminá-lo; modelo de conduta social ou padrão ético
de comportamento que age com honestidade e lealdade, sem intenção
dolosa; ser justo, comprar e pagar corretamente; compra de um produto
sem que o vendedor emita um recibo de pagamento.

Quanto aos tipos de situação de boa-fé que presenciaram, tem-se a Tabela 5:
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Tabela 5
Situações de boa-fé
Expressões-chave
R1

R2

R3

R4

R5
R6
R7
R8

R9
R10

Ideias centrais

Em situação de boa-fé, presenciei outro dia o meu
irmão. Ele foi comprar um jornal e no caminho
deve ter perdido R$ 0,05. O comerciante vendeulhe o jornal assim mesmo. Ele foi em casa, pegou
os R$ 0,05 restantes e voltou para pagar. Achei
que o comerciante (fornecedor) como ele
(consumidor) agiram de boa-fé. Foi gratificante ver
a cena.

Confiança
recíproca
consumidor e fornecedor.

Já presenciei várias situações. Exemplifico uma
que aconteceu com uma amiga. Na boa-fé dela
ela comprou um carro usado acreditando nas
palavras do vendedor, dono do carro, que o carro
estava em bom estado de conservação. Na
primeira semana de uso o carro deu defeito. Por
coincidência, ela levou o carro na mesma oficina
que o dono anterior tinha levado e o mecânico
falou que ele sabia do defeito e falou que ia
vender o carro assim mesmo. Ela foi enganada,
pois adquiriu o veículo na boa-fé, na confiança.

Compra de um carro usado
acreditando
nas
palavras
do
vendedor sobre o estado de
conservação, posterior constatação
de que o veículo apresenta defeito.

Pessoas que compram ou vendem bons produtos;
vendem por um preço justo e acessível e produtos
de qualidade; pessoas que ajudam o outro em
várias situações do dia a dia sem intenção de
serem recompensados e pessoas que se dedicam
aos mais necessitados.

Venda por preço justo e acessível e
produtos de qualidade. Pessoas que
ajudam o outro.

Na minha condição hoje, já presenciei poucas.
Mas boa-fé não é só em relações comerciais não,
acontece também em todos os ramos da vida. E aí
a gente percebe que as pessoas com quem
convivemos agem com boa-fé.

Acontece em todos os ramos da
vida.

Pessoas capazes de devolver aquilo que não é
seu para seu referente dono.

Devolver aquilo que não é seu para o
seu referente dono.

Contrato de profissional de informática, escolha de
um médico.

Contrato
de
profissional
de
informática, escolha de um médico.

Justiça, lealdade, cooperação e justiça.

Justiça, lealdade e cooperação.

A devolução de um troco recebido a maior; a loja
entregar a mercadoria no seu hotel; pagar por um
serviço antecipado; um taxista fretado ida e volta,
que só recebeu seus honorários na volta.

Devolução de um troco recebido a
maior. Entrega de mercadoria em
hotel. Taxista fretado ida e volta, que
só recebe seus honorários na volta.

Várias; situações de compras, vendas, troco; no
trabalho, em viagens.

Compras, vendas, troco, no trabalho,
em viagens.

Não me recordo no momento de ter presenciado
nenhuma situação de boa-fé.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

entre

Não recorda.

Constata-se que cada respondente reportou-se a uma situação de boa-fé
diferente do outro, sendo que apenas um disse não se lembrar de ter presenciado
tal situação. Um respondente referiu-se à compra de um jornal faltando R$ 0,05 e
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posterior pagamento pelo consumidor; outro citou a compra de um carro usado
acreditando nas palavras do vendedor sobre o bom estado de conservação,
posteriormente constatando que o veículo apresentava defeito; outro mencionou a
venda por preço justo e acessível com produtos de qualidade e pessoas que
ajudam o outro; o quarto entrevistado ressaltou que situações de boa-fé
acontecem em todos os ramos da vida; o quinto respondente relatou devolver
aquilo que não é seu para o seu referente dono; o sexto aludiu ao contrato de
profissional de informática e escolha de um médico; o sétimo atribuiu a situação
de boa-fé à justiça, lealdade e cooperação; o oitavo respondente considerou a
devolução de um troco recebido a maior, entrega de mercadoria em hotel, taxista
fretado ida e volta, que só recebe seus honorários na volta; e o nono depoente
realçou as situações de compras, vendas, troco, no trabalho, em viagens.

O DSC para essa questão foi o seguinte:

Presenciei as seguintes situações de boa-fé: compra de um jornal faltando
R$ 0,05 e posterior pagamento pelo consumidor; compra de um carro
usado acreditando nas palavras do vendedor sobre o bom estado de
conservação, posterior constatação de que o veículo apresentava defeito;
venda por preço justo e acessível com produtos de qualidade, pessoas que
ajudam o outro; acontece em todos os ramos da vida; devolver aquilo que
não é seu para o seu referente dono; contrato de profissional de
informática, escolha de um médico; justiça, lealdade e cooperação;
devolução de um troco recebido a maior, entrega de mercadoria em hotel,
taxista fretado ida e volta, que só recebe seus honorários na volta; compras,
vendas, troco, no trabalho, em viagens. Não me recordo.

No tocante aos motivos que levaram ao comportamento de boa-fé, apresenta-se a
Tabela 6:

Tabela 6
Motivos que levaram ao comportamento de boa-fé
Expressões-chave

Ideias centrais

R1

A confiança do vendedor depositada nele.

Confiança do vendedor depositada
no consumidor.

R2

No meu exemplo, a minha amiga acreditou no que
o vendedor disse, confiou na palavra dele.

Confiança na palavra do vendedor.

R3

Vir de uma família sólida, ou seja, com base sólida

Família sólida
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dentro de princípios morais e que educa os filhos
com exemplos de honestidade, respeito ao
próximo e solidariedade.

Princípios morais e que educa os
filhos com exemplos de honestidade,
respeito ao próximo e solidariedade

R4

O princípio fundamental entre o consumidor e o
fornecedor.

Princípio fundamental.

R5

Acredito que é pela empatia pelo próximo, colocarse no lugar do outro. Consequentemente, a
responsabilidade e honestidade para com o
próximo.

Empatia pelo próximo.

R6

Na prestação de serviço dos profissionais citados,
a boa-fé utilizada será determinante, para uma 2ª
procura pelo atendimento desses profissionais.

2ª procura pelo atendimento dos
profissionais.

R7

Creio que o comportamento de boa-fé deve-se ao
respeito mútuo entre parceiros, na confiança, no
acreditar no outro através de atos já conhecidos.
Em ser fiel, ter ética.

Respeito mútuo entre parceiros, na
confiança, no acreditar no outro
pelos atos já conhecidos.

R8

Fidelização do cliente, estreitamento de relações,
princípios éticos e morais.

Fidelização do cliente, estreitamento
de relações, princípios éticos e
morais.

R9

Caráter; só age com boa-fé quem é honesto e tem
caráter.

Caráter

R10

Talvez seja quando uma pessoa não tenha
maldade ou não tenha a intenção de passar o
outro para trás.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Quando uma pessoa não tenha
maldade ou não tenha a intenção de
passar o outro para trás.

Analisa-se que dois respondentes referiram-se à confiança do vendedor e do
consumidor como motivos que levaram ao comportamento de boa-fé. Um
respondente considerou como motivo a família com exemplos de honestidade,
respeito ao próximo e solidariedade. Dois entrevistados reportaram os princípios
morais e um respondente o princípio fundamental como motivo que leva à boa-fé.
Um respondente ressaltou a empatia como motivo. Dois citaram a fidelização
(segunda procura pelos profissionais) como motivo. O caráter foi lembrado por um
respondente. Outro disse que é motivo quando uma pessoa não tem maldade ou
não tem a intenção de passar o outro para trás.

Nesse caso, o DSC foi:

Os motivos que levam ao comportamento de boa-fé são: a confiança do
vendedor depositada no consumidor; a confiança na palavra do vendedor;
uma família sólida com princípios morais e que educa os filhos com
exemplos de honestidade, respeito ao próximo e solidariedade; a empatia
pelo próximo; a segunda procura pelo atendimento dos profissionais; o
respeito mútuo entre parceiros, a confiança, o acreditar no outro através de
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atos já conhecidos; a fidelização do cliente, estreitamento de relações,
princípios éticos e morais; o caráter e quando uma pessoa não tenha
maldade ou não tenha a intenção de passar o outro para trás.

A respeito de situações de má-fé, apresenta-se a Tabela 7:

Tabela 7
Situações de má-fé
Expressões-chave
Já presenciei sim. Esses vendedores ambulantes às vezes
custam a vender uma peça para poder almoçar. Existem
pessoas que ficam pechinchando tanto, só pelo prazer de vêlos baixar o preço, mesmo sabendo o quanto vale aquele
produto. Aí compram e vendem mais caro para outra pessoa.
Isto é má-fé, aproveitar da necessidade dos outros.
Já vi também gente receber troco a mais e não devolver o
restante ao fornecedor. Acho que é uma espécie de roubo,
não é?
Há ainda aquele tipo de comerciante ou mesmo vendedor que
pela aparência das pessoas empurram-lhe mercadorias de má
qualidade, com defeitos pelo preço de coisa boa. O cliente
não tem coragem de reclamar, isto é agir com má-fé.
Certa vez, fui comprar material escolar. Era a época do Plano
Collor. Depois de meio-dia as coisas ficavam mais caras. E já
era quase. A vendedora me tratou mal, ficou “fazendo hora”
para vender “a melhor preço” e ganhar melhor comissão.
Percebi logo, entrei no seu jogo de empurra. Pedi que me
mostrasse isto e aquilo. Depois do meio-dia, vi que o dólar já
havia subido, aí falei que não queria comprar nada não.

Ideias centrais
Pechinchar muito para baixar o
preço, mesmo sabendo o quanto
vale, para depois vender mais
caro para outra pessoa.

R2 O exemplo que dei acima o vendedor agiu de má-fé, pois
sabia do defeito do carro e mesmo assim escondeu da
compradora. Já vi pessoas comprarem diversos produtos em
lojas sabendo que não podiam pagar.

Vendedor que sabendo do defeito
do carro e mesmo assim
escondeu da compradora.

R3 Situações de compras, pagamento, reivindicações. Pessoas
que denigrem o outro para levar vantagem; que ensinam as
coisas erradas para o outro não crescer.

Denegrir o outro para levar
vantagem, ensinar coisas erradas
para o outro não crescer.

R4 Hoje o que mais vê é esta situação,
político. Vivi uma situação onde uma
outra em situação difícil (de aperto
seguida comprar seu imóvel por valor
vista sua situação de aperto.

até mesmo no meio
pessoa tenta colocar
financeiro) para em
insuficiente tendo em

Colocar o outro em situação de
aperto
financeiro
para
em
seguida comprar o imóvel por
valor insuficiente.

R5 Pessoas que tiram proveito das situações, usando a
desonestidade para conseguir o que desejam.

Tirar proveito das situações,
usando da desonestidade para
conseguir o que deseja.

R6 Comprar um bem e não pagar. Prestar um serviço e cobrar
muito além do preço justo.

Comprar um bem e não
pagar.Prestar um serviço e
cobrar muito além do preço justo.

R7 Sim. Injustiça, discriminação, uso abusivo do poder.

Injustiça,
discriminação,
abusivo do poder.

R8 Contratar um serviço por um valor, e na entrega ser cobra um
valor maior; restaurante (barzinho) cobrar um item que não foi

Contratar um serviço por um
valor e na entrega cobrar um

R1

Receber o troco a mais e não
devolver o restante.
Vendedor que pela aparência das
pessoas empurra mercadoria de
má qualidade.

uso
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consumido; vendedora de loja dizer-lhe que a roupa ficou bem
e isto não é verdade.

valor maior. Restaurante cobrar
por um item que não foi
consumido. Vendedora de loja
dizer que a roupa ficou bem e isto
não ser verdade.

R9 Já presenciei em situações de compra. A pessoa sabia que
não iria pagar e comprou assim mesmo.

Sabendo que não vai pagar, a
pessoa comprar assim mesmo.

R10 Nenhuma que me lembre no momento, mas a memória não é
boa.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Verifica-se que três respondentes citaram, como situação de má-fé, a colocação
de um pessoa numa situação de dificuldade para comprar um produto por um
preço menor e a venda para outra pessoa a maior. Dois respondentes
mencionaram comprar um bem sabendo que não iria pagar. Os demais
respondentes realçaram situações diversas entre si; um respondente indicou
receber o troco a mais e não devolver o restante e vendedor que pela aparência
das pessoas empurra mercadoria de má qualidade. Outro respondente
mencionou a situação do vendedor que, sabendo do defeito do carro, mesmo
assim escondeu da compradora. Ainda, outro entrevistado destacou a situação de
denegrir o outro para levar vantagem, ensinar coisas erradas para o outro não
crescer. Um respondente registrou a situação de tirar proveito das situações,
usando a desonestidade para conseguir o que deseja. A injustiça, discriminação e
o uso abusivo do poder foram considerados por um depoente. Por fim, um
respondente mencionou a situação de um restaurante cobrar por um item que não
foi consumido e vendedora de loja dizer que a roupa ficou bem e isso não ser
verdade.

Para essa questão, o DSC foi:

Presenciei as seguintes situações de má-fé: pechinchar muito para baixar o
preço, mesmo sabendo o quanto vale, para depois vender mais caro para
outra pessoa, receber o troco a mais e não devolver o restante, vendedor
que pela aparência das pessoas empurra mercadoria de má qualidade;
vendedor que sabendo do defeito do carro e mesmo assim escondeu da
compradora; denegrir o outro para levar vantagem, ensinar coisas erradas
para o outro não crescer; colocar o outro em situação de aperto financeiro
para em seguida comprar o imóvel por valor insuficiente; tirar proveito das
situações, usando da desonestidade para conseguir o que deseja; comprar
um bem e não pagar, prestar um serviço e cobrar muito além do preço
justo; injustiça, discriminação, uso abusivo do poder; contratar um serviço
por um valor e na entrega cobrar um valor maior, restaurante cobrar por um
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item que não foi consumido, vendedora de loja dizer que a roupa ficou bem
e isto não ser verdade; sabendo que não vai pagar, a pessoa comprar
assim mesmo.

A Tabela 8 relaciona os motivos que levaram ao comportamento de má-fé.

Tabela 8
Motivos que levaram ao comportamento de má-fé
Expressões-chave
Na minha percepção, o comportamento dela foi movido
pela ambição e assim desrespeitou a cliente; o meu
comportamento de má-fé foi ter pagado na mesma
moeda. Isto também foi má-fé. Mas eu queria que ela
sentisse na pele, como fica o cliente quando é maltratado.
Cliente merece respeito e atenção.

Ideias centrais
Ambição.

R2

É as pessoas quererem levar vantagem em tudo. Querer
prejudicar e tirar proveito da boa-fé do outro. Isto é
desonestidade.

Querer levar vantagem em
tudo. Querer prejudicar e tirar
proveito.

R3

Os motivos são sempre o egoísmo, a ambição, inveja,
querer levar vantagem e querer benefícios só para si, sem
se importar de prejudicar o outro.

Egoísmo, a ambição, inveja,
querer levar vantagem e
querer benefícios só para si.

R4

É como disse antes é coisa de DNA, aí vem o exemplo de
familiares e da própria sociedade. O ser já é tendencioso
ou acaba agindo de maneira errada.

Coisa de DNA. Exemplo de
familiares
e
da
própria
sociedade.

R5

Ambição, desespero, mau caráter, avareza, corrupção.

Ambição, desespero, maucaráter, avareza, corrupção.

R6

A pessoa querer se beneficiar de alguma forma.

Querer se beneficiar
alguma forma.

R7

Tenho lido, assistido pela tv ou vejo no facebook, onde
pessoas são coagidas a agirem de uma determinada
maneira que não é a correta a fim de dar lucro à empresa.
Ex. caso da Caixa Econômica Federal, que exige
vantagens para si a fim de pagar o FGTS a quem tem
direito. Isto é abuso de poder sobre os “menos
esclarecidos”.

Dar lucro.

R8

Carência de valores éticos e morais, esperteza, desprezo
pela clientela.

Carência de valores éticos e
morais, esperteza, desprezo
pela clientela.

R9

Também penso que é uma questão de caráter. Quando
está enganando, é a falta de caráter. É ser desonesto.

Caráter.

R1

R10

Deve ser e acredito que a falta de caráter contribui para
ações de má-fé.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

de

Falta de caráter.

Percebe-se que três respondentes consideraram a falta de caráter como motivo.
Outros três citaram a ambição; dois mencionaram o fato de querer levar
vantagem. Os demais motivos foram considerados cada um por um respondente.
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O DSC foi o seguinte neste caso:

Na minha percepção, os motivos que levaram ao comportamento de má-fé
foram: a ambição, querer levar vantagem em tudo, querer prejudicar e tirar
proveito, egoísmo, inveja e querer benefícios só para si, coisa de DNA,
exemplo de familiares e da própria sociedade, desespero, mau-caráter,
avareza, corrupção, dar lucro, carência de valores éticos e morais,
esperteza e desprezo pela clientela.

Sobre as dificuldades de se agir com boa-fé, consulte-se a Tabela 9:

Tabela 9
Dificuldades de se agir com boa-fé
Expressões-chave
Não há dificuldade em agir com boa-fé. Quem age assim
é e sempre será íntegro. Tem boa índole. As dificuldades
são criadas por quem interpreta o fato. Exemplo: aqui em
Araçaí, há pouco tempo, apareceu certo cadeirante. O
pessoal, solidário que é, ajudava-o a atravessar a rua,
empurrava sua cadeira e etc... Descobriu-se depois que
o indivíduo era bandido. Quem o ajudou era bandido
também? Não. Apenas houve má-fé por parte dele e
boa-fé por parte do povo. É uma questão de índole.

Ideias centrais
Interpretar o fato.

R2

É ser prejudicado, ter prejuízo, ser passado para trás.
Temos que ter muito cuidado ao realizar algum negócio,
temos de agir com cautela. Negociar sempre com
probidade e boa-fé sem intenção de prejudicar uma ou
outra parte.

Ser prejudicado, ter prejuízo,
ser passado para trás.

R3

Ambição, poder e querer sempre levar vantagem sobre o
outro, ainda que seja com deslealdade e desonestidade.

Ambição, poder e querer
sempre levar vantagem sobre
o outro

R4

A maior dificuldade de agir com boa-fé esta justamente
no meio em que vivemos. Se você não for firme em seus
princípios, acaba se corrompendo.

Meio em que vivemos.

R5

Não vejo dificuldades nenhuma.

Não vejo dificuldades.

R6

Não acho que agir com boa-fé seja difícil, é questão de
princípios, no entanto, a sociedade atual propaga a lei do
mais esperto.

A sociedade atual propaga a
lei do mais esperto.

R7

Agir com boa-fé é difícil no mundo de hoje, onde as
pessoas só pensam nelas. Os valores estão acabando.
Vence quem for mais forte (financeiramente).

Pessoas
nelas.

R8

Para mim, nenhuma. Defendo a teoria de que todas as
pessoas deveriam seguir um padrão ético de
comportamento e portar-se com justiça e lealdade em
relação a alguém.

Nenhuma.

R9

Não vejo dificuldades em agir com boa-fé. Quem age,

A maioria faz e pensa estar

R1

que

só

pensam
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sabe muito bem o que está fazendo e concorda com
isso. Muitos fazem porque a maioria faz e pensa estar
agindo como a maioria, então é certo fazer.
R10

Desconfiança de outras pessoas, falta de credibilidade e
acho também que as pessoas hoje estão mais
desconfiadas (sempre com o pé atrás).
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

agindo como a maioria.

Desconfiança
de
outras
pessoas, falta de credibilidade.

Entre os respondentes, três declararam não ver dificuldade, sendo que um,
apesar disso, citou a interpretação do fato como dificuldade. Outros três
entrevistados referiram-se ao meio (sociedade atual ou maioria) em que vivemos
como dificuldade. Os demais manifestaram dificuldades isoladas entre si, ser
prejudicado, ter prejuízo, ser passado para trás; ambição, poder e querer sempre
levar vantagem sobre o outro; pessoas que só pensam nelas e desconfiança de
outras pessoas, falta de credibilidade.

O DSC para essa questão foi:

Na minha percepção, as dificuldades de se agir com boa-fé são: interpretar
o fato, ser prejudicado, ter prejuízo, ser passado para trás, ambição, poder
e querer sempre levar vantagem sobre o outro, o meio (sociedade atual) em
que vivemos, desconfiança de outras pessoas e falta de credibilidade.

Quanto à forma como são estabelecidos os acordos entre consumidores e
fornecedores, tem-se a Tabela 10:

Tabela 10
Como são estabelecidos os acordos entre consumidor e fornecedor dos quais
você participa
R1

R2

Expressões-chave
Acordos estabelecidos: vou comprar um produto e, no
momento, não tenho como pagar. Antes, pergunto ao
fornecedor se posso pagar tal dia. Ele confia em mim e
me dá o seu aval. Não vou trair sua confiança, de jeito
nenhum. Tal dia estabelecido, vou lá e pago. É o meu
dever. Agora, se passou do dia e eu nem dei satisfação e
nem fui pagar; passou um mês, dois meses, três meses e
nada e ainda tive a “cara de pau” de continuar
comprando, ou o fornecedor é bobo e gosta de levar
calote ou ele pode me cobrar da forma como quiser,
dentro da lei.
Consumidor e fornecedor devem ter um comportamento
de lealdade e honestidade, é importante que haja busca
de um equilíbrio dos interesses dos fornecedores e das

Ideias centrais
Pergunto ao fornecedor se
posso pagar tal dia. Ele confia
em mim e me dá seu aval.

Lealdade
e
honestidade.
Equilíbrio de interesses. Forma
lícita e legal.
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R3

necessidades dos consumidores. Que seja feito de forma
lícita e legal.
São estabelecidos de forma tranquila. Os fornecedores
vendem seus produtos, os expõem e colocam o preço,
aceitando créditos. Porém, se lesados ou se o pagamento
está em atraso, colocam juros e/ou acionam os meios
judiciais cabíveis. Os consumidores, na maioria das
vezes, agem com honestidade e infelizmente se lesados
ficam calados, pois têm medo de procurar seus direitos.

Forma tranquila.

R4

Até o presente momento os meus acordos firmados como
consumidor de bens materiais tem-se sendo satisfatórios.
Isto também acontece com os acordos sociais. Algumas
vezes esta boa-fé não é atendida por um prestador de
serviço como as companhias de telefonia hoje.

Satisfatórios.

R5

Os acordos são feitos de forma recíproca, numa troca de
responsabilidades, cada um para com sua obrigação.

Forma recíproca, numa troca
de responsabilidades.

R6

Através de contratos.

Por meio de contratos

R7

Através de contratos.

Por meio de contratos

R8

Quase em sua totalidade, são acordos verbais.

Acordos verbais.

R9

Hoje em dia, com as leis que defendem o consumidor,
geralmente esses acordos são legais. Pena que qualquer
contrato é baseado em tantas leis e códigos que fica difícil
de ler e entender o que realmente está escrito. Muitas
vezes não sabemos se é vantagem ou desvantagem.

Acordos são legais.

R10

Sempre com garantias para ambos os lados (consumidor
e fornecedor).
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Sempre com garantias para
ambos os lados.

Detecta-se que dois respondentes referiram-se apenas através de contratos. Uma
disse que pergunta se pode pagar tal dia e o fornecedor dá seu aval. Outro disse
que é pela lealdade e honestidade, com equilíbrio de interesses e de forma lícita;
dois mencionaram que é de forma legal. Para um, é de maneira tranquila e outro
considerou que é satisfatoriamente. Um entrevistado afirmou que é a partir de
acordos verbais. O último ponderou que é sempre com garantias para ambos os
lados.

Para essa questão, o DSC foi:

Os acordos entre consumidor e fornecedor dos quais participo são de forma
tranquila e satisfatória, com lealdade, honestidade e equilíbrio de
interesses, através de contratos verbais legais e lícitos, no qual pergunto se
posso pagar tal dia e o fornecedor me dá seu aval, de forma recíproca,

95

numa troca de responsabilidades, sempre com garantias para ambos os
lados.

Em relação às providências que são tomadas quando a boa-fé é violada, tem-se a
Tabela 11:

Tabela 11
Providências adotadas quando violada a boa-fé
R1

Expressões-chave
Nos dias de hoje, quando violada a boa-fé, vou e
reclamo. Aconteceu há três meses atrás.
Comprei um tênis para o meu neto. Com um
mês o tênis soltou o solado. Falei com a
vendedora, que é pessoa finíssima. Eu não
queria aceitar, mas ela insistiu em me ressarcir
com outro tênis. Aceitei. Houve muito boa-fé. O
que ela não sabe é que com o outro aconteceu a
mesma coisa. Nem reclamei. Ah, deixei passar.
Ela é uma pessoa tão boa!

Ideias centrais
Reclamo.

R2

Procuro meus direitos.

Procuro meus direitos.

R3

Denuncio se for o caso; falo com as pessoas
que não agiram corretamente; ou falo com as
pessoas que foram prejudicadas.

Denuncio. Falo com as pessoas que
não agiram corretamente. Falo com as
pessoas que foram prejudicadas.

R4

Isto acontece, mas a gente tem o dever de
conduzir o problema com a mais completa
serenidade. Conforme o caso recorrendo aos
meios jurídicos.

Recorro aos meios jurídicos.

R5

Procuro imediatamente os meus direitos, pois
sempre cumpro os meus deveres e obrigações.

Procuro imediatamente meus direitos.

R6

Reclamo.

Reclamo.

R7

Procuro meus direitos através do Procon ou
contrato um advogado.

Procuro meus direitos por intermédio
do Procon ou contrato um advogado.

R8

Tento sempre resolver amigavelmente, através
de diálogo.

Resolver amigavelmente.

R9

Eu, nesse sentido, não faço nada. Tenho
preguiça de procurar meus direitos, mesmo
sabendo que estão lá para serem cobrados.

Não faço nada.

Fico indignada, mas ao mesmo tempo acredito
que existem pessoas de boa-fé, vejo que muitos
passam a perna nos outros (mau caráter).
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Fico indignada.

R10

Nota-se que três respondentes afirmaram que procuram seus direitos - um deles
pelo Procon ou contrato com um advogado; dois asseguraram que reclamam; um
denuncia, fala com as pessoas que não agiram corretamente ou fala com quem
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foi prejudicado. Outro respondente mencionou que recorre aos meios jurídicos;
um tenta resolver amigavelmente; um nada faz; e outra apenas fica indignada.
O DSC nesse ponto foi:

Quando violada a boa-fé nas relações de consumo, reclamo, procuro meus
direitos (através do Procon ou contrato um advogado), denuncio, falo com
as pessoas que não agiram corretamente, falo com as pessoas que foram
prejudicadas, recorro aos meios jurídicos, tento resolver amigavelmente,
não faço nada e fico indignado.

4.1.2 Entrevistas com empresas

Entrevista realizada com quatro empresas, sendo um proprietário de uma padaria,
um proprietário de uma empresa de informática e internet, um responsável pelo
setor de compras de uma indústria de tecidos e uma sócia de um açougue e
mercado.

4.1.2.1 Caracterização dos entrevistados

Tabela 12
Dados dos entrevistados fornecedores
Idade
Sexo
Estado civil Escolaridade Ramo de atividade
Porte
R1
57
Masculino
Casado
Ensino médio
Padaria
Microempresa
R2
37
Masculino
Solteiro
Ensino superior Informática e internet Microempresa
R3
31
Masculino
Casado
Ensino superior Indústria de tecidos
Médio
R4
38
Feminino
Casada
Ensino superior Açougue e mercado Microempresa
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Os respondentes têm idade média de 40 anos; três são do sexo masculino e uma
do feminino; três são casados e um é solteiro; três têm ensino superior completo e
um tem o ensino médio; três trabalham em uma microempresa e um em uma
empresa de médio porte.

4.1.2.2 Resultados: discurso do sujeito coletivo com fornecedores
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Os fornecedores foram ouvidos quanta à sua percepção de boa-fé nas relações
de consumo.

Em relação ao conceito de boa-fé, apresenta-se a Tabela 13:

Tabela 13
Conceito de boa-fé
R1

Expressões-chave
É agir desprovido de segundas intenções, com clareza
e objetividade.

Ideias centrais
Agir desprovido de segundas
intenções. Clareza e objetividade

R2

Qualquer forma colaborativa em qualquer situação.

Forma colaborativa.

R3

Honestidade, respeito, parceria, cumprir com o que foi
acordado entre as partes.

Honestidade, respeito, parceria.

R4

Boa-fé significa agir com honestidade, seguindo os
princípios e valores éticos e morais ensinados por
meus pais.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Honestidade. Princípios e valores
éticos e morais

Inquiridos, dois respondentes referiram-se à boa-fé como honestidade, sendo que
um aliou respeito e parceria. Já outro acrescentou princípios e valores éticos e
morais; um aludiu-se ao agir desprovido de segundas intenções, com clareza e
objetividade. Outro igualou a boa-fé ao agir de forma colaborativa.
Nessa questão, o DSC foi: “a boa-fé é agir desprovido de segundas intenções,
com clareza, objetividade, de forma colaborativa, com honestidade, respeito e
parceria, seguindo princípios e valores éticos e morais”.

Tabela 14
Boa-fé em situação de compras
Expressões-chave
Adquirir ou vender os produtos que você realmente
necessita e possui, quitando-os conforme o combinado
entre as partes.

Ideias centrais
Quitando-os
conforme
combinado.

R2

Quando a oferta é realmente compatível com a
propaganda de venda e preços oferecidos, sem nenhuma
forma de enganação a respeito da qualidade do produto.

Oferta é realmente compatível
com a propaganda. Sem
alguma forma de enganação

R3

Cumprimento de prazo/quantidade/valores, manter boa
relação entre os envolvidos.

Manter boa relação entre os
envolvidos.

Numa situação de compra seria um negócio bom para as
duas partes, onde ambas fiquem satisfeitos com o
resultado final da negociação.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Negócio bom para as duas
partes.

R1

R4

o
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Dos respondentes, dois abordaram a boa-fé na situação de compras como uma
relação boa entre as partes contratantes; um mencionou adquirir produto,
quitando-o conforme o combinado, e outro equiparou a compatibilidade entre
oferta e propaganda, sem enganação.
Quanto a essa questão, o DSC foi:

Representa situação de boa-fé em situação de compras adquirir produtos,
quitando-os conforme o combinado; quando a oferta é realmente
compatível com a propaganda, sem nenhuma forma de enganação;
manter boa relação entre os envolvidos; negócios bom para as duas
partes.

Tabela 15
Situações de boa-fé
Expressões-chave
Várias, em caso de comércio, pessoas que depararam
diante de contradições de valores e manifestaram
mesmo sabendo que isto lhes acarretou mais custo, ou
vice-versa.

Ideias centrais
Contradições de valores e
manifestaram mesmo sabendo
que isso lhes acarretou mais
custo.

R2

Quando o fornecedor é intermediário entre fabricante e o
cliente, facilitando o relacionamento e suporte entre os
mesmos.

Quando
o
fornecedor
é
intermediário entre fabricante e
o cliente.

R3

Fornecedor enviou mercadoria em desacordo com o
pedido fizemos a devolução e o mesmo aceitou
cancelamento da nota fiscal e duplicatas. Em uma
compra à vista, fizemos o depósito referente a 4.040 kg
de algodão, mas chegando na empresa verificamos que
só veio 2.940 kg. Contatamos o fornecedor que assumiu
o erro e devolveu a quantia parcial que foi depositada.

Mercadoria em desacordo com
o pedido fizemos a devolução e
o
mesmo
aceitou
o
cancelamento.

Várias, que posso citar uma situação onde o consumidor
me questiona quanto à qualidade do produto (carne) que
ele está comprando (pode perguntar, por exemplo, se a
carne é dura ou macia) e respondo com sinceridade a
respectiva pergunta.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Consumidor
me
questiona,
respondo com sinceridade.

R1

R4

Cada um respondeu de forma diferente. O primeiro citou a contradição de valores
detectada pelo consumidor, mas manifesta, mesmo que for contra seu interesse
quanto ao custo. O segundo menciona a facilitação de relacionamento provocada
quando o fornecedor é intermediário entre fabricante e consumidor. O terceiro
referiu-se à situação quando o fornecedor envia mercadoria em desacordo com o
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que foi pedido, mas acaba aceitando a devolução do produto e o cancelamento
do pagamento. O quarto registrou a hipótese de sinceridade da resposta do
fornecedor ao que lhe é questionado.
Para essa questão, o DSC foi:

Configura situações de boa-fé quando o consumidor constata contradição
de valores e se manifesta, mesmo que lhe acarretar maior custo; quando o
fornecedor é intermediário entre fabricante e cliente, facilitando este
relacionamento; quando o fornecedor envia mercadoria em desacordo com
o pedido, mas aceita a devolução e cancelamento do pagamento; quando o
consumidor questiona e o fornecedor responde com sinceridade.

Tabela 16
Motivos que levaram ao comportamento de boa-fé
Expressões-chave
Pessoas éticas e justas, que independentemente
de posição financeiro-social agem com correção.

Ideias centrais
Ética e justiça.

R2

A aproximação de cliente final e fabricante é uma
forma de descentralizar possíveis reclamações de
produtos, trocas, suporte dos fornecedores,
transferindo parcialmente ao fabricante tais
serviços.

Descentralizar
possíveis
reclamações. Transferir parcialmente
ao fabricante tais serviços.

R3

Continuidade na parceria.

Continuidade na parceria.

R1

R4

Os princípios morais com que fui criado e também
por saber que eu também sou um consumidor e
não gostaria de ser enganado.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Princípios morais.

Valores das pessoas como ética, justiça e princípios morais foram reportados por
dois entrevistados. E os outros dois declararam objetivos, sendo que um tratou de
descentralização de serviços de reclamação e o outro de continuar com a
parceria.
Para essa questão, tem-se o DSC:

Os motivos que levaram ao comportamento de boa-fé foram a ética, a
justiça e os princípios morais das pessoas; os objetivos de descentralizar
possíveis reclamações, transferindo estes serviços ao fabricante e de
continuar na parceria.
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Tabela 17
Situações de má-fé
Expressões-chave
No comércio, vários tipos, pessoas que adquirem
produtos a crédito, depois não reconhecem a dívida,
que se depararam diante de um determinado
produto que porventura esteja fora das normas, por
exemplo, vencido, adquirem o produto para depois
reclamarem e desejar aproveitar.

Ideias centrais
Adquirem produtos a crédito, depois
não reconhecem a dívida.

R2

Ofertas de produtos com preços abaixo de mercado,
devido a deficiências apresentadas, sendo que o
fornecedor está totalmente ciente da situação.
Aproveitar da lei da oferta e da procura para praticar
preços fora da realidade do mercado.

Preços abaixo de mercado. Preços
fora da realidade.

R3

Não cumprimento prazo entrega, mercadoria em
desacordo com o pedido.

Não cumprimento prazo entrega,
mercadoria em desacordo com o
pedido.

R1

R4 Não.
Fonte: pesquisa 2016.

Um dos fornecedores respondeu negativamente às situações de má-fé. Os outros
lembraram o não reconhecimento da dívida após adquirir produto a crédito;
praticar preços abaixo do mercado quando o produto tem uma deficiência ou
aproveitando a lei da oferta e da procura; e não cumprir o prazo de entrega ou
mercadoria em desacordo com o pedido.
O DSC para essa questão foi:
São situações de má-fé adquirir produtos a crédito, depois não reconhecer
a dívida; praticar preços abaixo do mercado; não cumprir com o prazo de
entrega, mercadoria em desacordo com o pedido.

Tabela 18
Motivos que levaram ao comportamento de má-fé
R1
R2

Expressões-chave
Pessoas maldosas, desprovidas de ética e caráter, que
pensam apenas em levar vantagem ou prejudicar o outro.

Ideias centrais
Levar vantagem ou prejudicar
o outro.

Foi considerada somente a necessidade de venda do
produto, desprezando o bom relacionamento com o
cliente.

Desprezando
o
bom
relacionamento com o cliente.

R3 Fornecedor oportunista, oferta a mercadoria x e envia a y.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Fornecedor oportunista.
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Um fornecedor nem respondeu a essa questão. Os outros três citaram como
motivos as intenções de levar vantagem ou prejudicar o outro, desprezar o bom
relacionamento com o cliente e fornecedor oportunista.
Nesse caso, o DSC foi:
Os motivos que levaram ao comportamento de má-fé foram as intenções
de levar vantagem ou prejudicar o outro, desprezar o bom relacionamento
com o cliente e fornecedor oportunista.

Tabela 19
Dificuldades de se agir com boa-fé
Expressões-chave
Nenhuma, basta agir de forma clara, dentro da
legalidade e com a certeza de que vai honrar os
compromissos assumidos ou apalavrados.

Ideias centrais
Nenhuma.

R2

Quando se considera apenas questões financeiras na
relação comercial.

Considera
financeiras.

R3

Não há dificuldades, desde que você seja honesto.

Não há dificuldades.

R1

R4

Por causa do individualismo, em algumas situações as
pessoas só querem ganhar, independente da maneira.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

apenas

Individualismo.
ganhar.

Só

questões

querem

Observa-se que dois dos respondentes não encontraram dificuldades em agir
com boa-fé. Os outros dois consideraram apenas questões financeiras ou
individualismo ou querer só ganhar.
Para essa questão, o DSC foi:
Não há muitas dificuldades de agir com boa-fé, podendo citar considerar
apenas questões financeiras, individualismo ou querer só ganhar.

Tabela 20
Como são estabelecidos os acordos entre consumidor e fornecedor dos quais
participa
Expressões-chave
Procurando sempre agir com clareza, transparências,
atendendo e sendo atendido da melhor forma possível.

Ideias centrais
Agir
com
clareza,
transparência.

R2

O fornecedor oferece o produto e faz uma rede de contatos
entre os clientes que já são usuários, abrindo espaço para
possíveis elogios, críticas e reclamações. Assim, possibilita
a compra com o mínimo de duvidas sobre o produto.

Rede de contatos entre os
clientes.

R3

Contrato de compra e venda, pedido de compra.

Contrato de compra e venda,
pedido de compra.

R1
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R4

Acordo de extrema confiança com nossos consumidores e
com os fornecedores por vias de crédito (cheque ou boleto)
em ambos os casos em cadastro de documentos.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Extrema
confiança
com
nossos
consumidores.
Cadastro de documentos.

Dos respondentes, dois fazem acordos muito bons: um destacou a clareza e
transparência e o outro ressaltou a extrema confiança com cadastro de
documentos. Além desses, um fornece o produto e forma uma rede de clientes
que reduz as dúvidas sobre os produtos; e o outro fornecedor faz acordos por
meio de contratos de compra e venda e pedido de compra.

Especificamente para esse caso, o DSC foi:

Os acordos entre consumidor e fornecedor são estabelecidos com clareza e
transparência, formando uma rede de contatos entre os clientes que
possibilita o mínimo de dúvida; através de contrato de compra e venda,
pedido de compra; acordo de extrema confiança com cadastro de
documentos.

Tabela 21
Providências adotadas quando violada a boa-fé
Expressões-chave
Procuro me informar corretamente dos fatos, para me
posicionar, esclarecendo o ocorrido. Defendo minhas
posições, pleiteando meus direitos ou ressarcindo
minhas falhas se for o caso.

Ideias centrais
Informar corretamente
fatos.

R2

Primeiramente, levar ao conhecimento do fornecedor o
comprometimento e resultados negativos da negociação,
entrar em acordo para possíveis negociações futuras.
Caso não seja possível manter um bom relacionamento
comercial a troca de fornecedor seria a solução.

Levar ao conhecimento do
fornecedor
o
comprometimento e resultados
negativos da negociação.

R3

Reclamamos da situação e compramos em outro lugar.

Reclamamos da situação e
compramos em outro lugar.

R1

R4

Quando violada a boa-fé, temos que ir em busca de
nossos direitos, sem lesar os outros.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

dos

Busca de nossos direitos.

Cada respondente adota um tipo de providência quando violada a boa-fé: um
procura se informar corretamente sobre os fatos; outro procura levar ao
conhecimento do fornecedor o comprometimento dos resultados negativos da
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negociação; outro também reclama da situação e compra em outro lugar; o último
busca seus direitos.

O DSC para essa questão foi:

Adoto as seguintes providências quando violada a boa-fé: procuro me
informar corretamente dos fatos; levo ao conhecimento do fornecedor o
comprometimento resultados negativos da negociação; reclamo da situação
e compro em outro lugar; busco meus direitos.

4.1.3 Entrevistas com advogados

Entrevista realizada com quatro advogados, sendo que três são servidores
públicos e um atua na iniciativa privada.

4.1.3.1 Caracterização dos entrevistados

A seguir, a Tabela 22 faz a caracterização dos entrevistados:

Tabela 22
Dados dos entrevistados advogados
Idade
R1
32
R2
49
R3
80
R4
31
Fonte: dados da pesquisa,

Sexo

Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
2016.

Estado
civil
Solteiro
Casado
Casado
Casado

Escolaridade
Ensino superior
Ensino superior
Ensino superior
Ensino superior

Ramo de
atividade
Adm. pública
Adm. pública
Adm. pública
Iniciativa privada

Renda
R$ 4.500,00
R$ 4.500,00
R$ 4.500,00
R$ 5.000,00

Os respondentes têm idade média de 48 anos. Todos os quatro são do sexo
masculino, todos têm ensino superior completo, três são casados; e um é solteiro
e todos têm renda superior a R$ 4.625,00.

4.1.3.2 Resultados: discurso do sujeito coletivo com advogados
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Os advogados foram ouvidos quanta à sua percepção de boa-fé nas relações de
consumo, para que fosse possível observar a perspectiva dos profissionais dessa
área.

Tabela 23
Como se estabelecem os acordos entre consumidores e fornecedores
Expressões-chave
Os acordos podem ser celebrados respeitando-se as
regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor,
preservando-se o equilíbrio nas relações de consumo.

Ideias centrais
Respeitando-se as regras
dispostas no Código de
Defesa
do
Consumidor,
preservando-se o equilíbrio.

R2

Em geral, através de contrato firmado na modalidade de
adesão, já que as condições impostas no ato da compra
ou contratação de serviços são previamente
estabelecidas pelo fornecedor.

Adesão às condições impostas
estabelecidas pelo fornecedor.

R3

Geralmente, os acordos entre consumidores e
fornecedores são estabelecidos através de contratos
entre as duas partes.

Contratos
partes.

R1

R4

Os acordos se dão quando o consumidor, que pode ser
pessoa física ou jurídica, adquire um produto ou serviço
de outra pessoa, física ou jurídica, que desenvolva
atividades de produção, montagem e criação, dentre
outros. Para que se caracterize a relação de consumo,
imprescindível se faz que aquele que adquire o bem, ou
serviço, o adquire como destinatário final.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

entre

as

duas

Adquire um produto ou serviço
de outra pessoa. Adquire o
bem ou serviço, o adquire
como destinatário final.

No entendimento de um advogado, os acordos, quando respeitam as regras do
Código de Defesa do Consumidor, preservam o equilíbrio entre consumidor e
fornecedor. Outro advogado destacou que na maioria das vezes o acordo entre
consumidor e fornecedor se dá na modalidade de adesão, em que o fornecedor
estabelece unilateralmente as condições. Para um advogado, os acordos ocorrem
com os contratos entre as duas partes. O último advogado descreveu o acordo
quando o consumidor adquire um produto ou serviço de outra pessoa como
destinatário final.

Para essa questão, o DSC foi:

Os acordos são celebrados respeitando-se as regras dispostas no Código
de Defesa do Consumidor, preservando-se o equilíbrio nas relações de
consumo. Na maioria das vezes, o contrato é celebrado na modalidade de
adesão, na qual as condições são impostas pelo fornecedor. No geral, os
acordos são celebrados através de contrato entre as duas partes. Os
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acordos ocorrem quando o consumidor adquire um produto ou serviço de
outra pessoa, como destinatário final.

Quanto à forma mais comum de ocorrência de boa-fé nas relações de consumo
veja-se a Tabela 24:

Tabela 24
Forma mais comum de ocorrência de boa-fé nas relações de consumo
Expressões-chave
Através da aplicação do princípio da boa-fé objetiva,
sendo que os contratantes devem se comportar com
lealdade, uma vez que a relação de consumo não pode
ser vista como interesses contrapostos, mas como
instrumento de cooperação entre as partes.

Ideias centrais
Lealdade. Não pode ser vista
como interesses contrapostos.
Instrumento de cooperação
entre as partes.

R2

A ocorrência de boa-fé se verifica através da
propaganda veiculada de forma verdadeira, em que as
condições de aquisição de bens e serviço estão
devidamente informadas na propaganda referida.

Propaganda veiculada de forma
verdadeira.

R3

Verifica-se a ocorrência de boa-fé, quando o contrato
celebrado entre consumidores e fornecedores contém
cláusulas e condições sérias e coerentes, de modo a
não causar prejuízo ou dano a nenhuma das partes.

Cláusulas e condições sérias e
coerentes. Não causar prejuízo
ou dano a qualquer uma das
partes.

Se torna mais evidente a aplicação do princípio da boafé, nos contratos consumeristas. Isto porque a cláusula
geral de boa-fé foi adotada pelo Código do Consumidor,
implicitamente, devendo reputar-se inserida e existente
em todas as relações jurídicas de consumo, mesmo que
não inserida de forma expressa no contrato.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Existente em todas as relações
jurídicas de consumo, mesmo
que não inserida de forma
expressa no contrato.

R1

R4

O valor da lealdade e da cooperação entre as partes para a ocorrência da boa-fé
foi ressaltada por um advogado. A importância da propaganda veiculada de forma
verdadeira e com cláusulas e condições sérias e coerentes foi salientada por dois
advogados. Segundo um advogado, a boa-fé está presente em todas as relações
jurídicas, mesmo que não prevista de forma expressa.
Para essa questão, o DSC foi:

A boa-fé é aplicada quando os contratantes agem com lealdade, numa
relação em os interesses não são contrapostos, mas sim como
instrumento de cooperação. A boa-fé ocorre quando a propaganda é
veiculada de forma verdadeira, com cláusulas e condições sérias e
coerentes, de modo a não causar prejuízo ou dano a nenhuma das partes.
A boa-fé existe em todas as relações de consumo, mesmo que não
inserida de forma expressa no contrato.
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A Tabela 25 demonstra os fatores que favorecem a ocorrência da boa-fé nas
relações de consumo:

Tabela 25
Fatores que favorecem a ocorrência de boa-fé
Expressões-chave
Como dito anteriormente, a lealdade entre os
contratantes e a cooperação entre as partes para a
manutenção do equilíbrio nas relações de consumo.
R2 Os fatores estão mais relacionados à idoneidade ou
conceito que a empresa ou fornecedor detém no
mercado econômico, sendo que a lisura, transparência e
veracidade da propaganda são a tônica nestas
empresas (fornecedores). Normalmente, se constitui em
“carro-chefe”, nas empresas amplamente conhecidas,
dotados de controle interno e externo (compliance).
R3 Esses fatores estão mais relacionados à existência de
idoneidade e comprovação de honestidade de ambas as
partes da relação de consumo.
R4 Além do acesso à informação e da educação voltada à
honestidade, valorizando a conduta proba e leal, o
reconhecimento do consumidor como parte vulnerável
nas relações de consumo, colocando-o em posição de
equidade com o fornecedor, é fator importantíssimo, que
favorece a ocorrência da boa-fé.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.
R1

Ideias centrais
Lealdade
entre
os
contratantes. A cooperação
entre as partes.
Idoneidade. Conceito que a
empresa ou fornecedor detém
no
mercado.
Lisura,
transparência e veracidade da
propaganda. Controle interno e
externo (compliance).
Idoneidade. Honestidade.

Acesso
à
informação.
Educação voltada para a
honestidade. Conduta proba e
leal.
Reconhecimento
do
consumidor
como
parte
vulnerável.

Percebe-se que um advogado frisou a lealdade e a cooperação entre as partes
como fator que favorece a ocorrência da boa-fé. A idoneidade das partes foi
indicada por dois advogados, sendo que um reconhece também a honestidade e
o outro o conceito que a empresa ou fornecedor detém no mercado, a lisura,
transparência e veracidade da propaganda e controle interno e externo
(compliance) existentes na empresa. O quarto advogado disse como fatores o
acesso à informação, educação voltada para a honestidade, conduta proba e leal
e reconhecimento do consumidor como parte vulnerável.

Para essa questão, o DSC é:

Os fatores que favorecem a ocorrência da boa-fé são lealdade e
cooperação entre as partes, idoneidade, honestidade, conceito que o
fornecedor detém no mercado, lisura, transparência e veracidade da
propaganda, controle interno e externo (compliance) que existir na
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empresa, acesso à informação, educação voltada à honestidade, conduta
proba e leal e reconhecimento do consumidor como parte mais vulnerável.

Com respeito ao que os advogados consideram como principais dificuldades de a
boa-fé ser observada nas relações de consumo, apresenta-se a Tabela 26:

Tabela 26
Dificuldades de a boa-fé ser observada nas relações de consumo
Expressões-chave
Devido à hipossuficiência do consumidor e em alguns
casos na ocorrência de má-fé por parte de fornecedores
de produtos e/ou serviços.

Ideias centrais
Hipossuficiência
do
consumidor. Má-fé por parte
de fornecedores.

R2

Particularmente, acredito que as maiores dificuldades
estão relacionadas ao crescimento do e-commerce
(comércio eletrônico virtual), que, na maioria das vezes,
retarda o procedimento desde a compra até a devida
entrega da mercadoria ou até mesmo do serviço
contratado por este meio. Não é raro as mercadorias e
serviços estarem em desacordo com o contratado.
Existem desafios e limitações a serem superados para a
efetivação das relações de consumo estabelecidas nesta
modalidade, cuja adesão por parte de fornecedores tem
sido
crescente,
inclusive
dos
fornecedores
tradicionalmente conhecidos dos consumidores. O ecommerce, em seu formato atual, tem favorecido a
sensação de que os fornecedores, em geral, não
possuem boa-fé quando da execução do contrato.

Crescimento do e-commerce
(comércio eletrônico virtual).

R3

Na conjuntura atual são muitas, porém as principais estão
no fato de que muito fornecedores, em muitos casos, se
apegam exageradamente na busca de lucros, negando-se
a observar o equilíbrio que deve existir num contrato entre
eles e os consumidores.

Busca de lucros.

R1

R4

Há dificuldade em se observar a boa-fé, não só nas
relações de consumo, como nas relações sociais em
geral, quando o interesse financeiro, a vontade de se
obter vantagem material se sobrepõe à honestidade e aos
bons costumes, fazendo com que meios desonestos se
justifiquem, pelos fins econômicos que se pretende atingir.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Interesse financeiro, a vontade
de se obter vantagem material.

De acordo com um advogado, a hipossuficiência do consumidor e a má-fé por
parte de fornecedores constituem dificuldade de a boa-fé ser observada na
relação de consumo. Outro advogado realçou o crescimento do e-commerce
(comércio eletrônico virtual) e dois outros mencionaram a busca de lucro ou
interesse financeiro.
O DSC para esta questão é:
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As principais dificuldades da boa-fé ser observada nas relações de
consumo são a hipossuficiência do consumidor, a má-fé por parte de
fornecedores, o crescimento do e-commerce (comércio eletrônico virtual), a
busca de lucros e o interesse financeiro, vontade de se obter vantagem
material.

Tabela 27
Conduta mais comum dos consumidores quando violada a boa-fé
Expressões-chave
Procura aos institutos de defesa do consumidor
(PROCON) estaduais e municipais, em último caso aos
órgãos do Poder Judiciário.

Ideias centrais
Procura aos institutos de
defesa
do
consumidor
(PROCON). Em último caso,
aos órgãos do Poder Judiciário.

R2

Acredito que, ao contrário do que possa parecer, tem
sido a de acomodação, já que efetivamente,
considerando o volume de transações (estabelecimento
de uma relação de consumo), o número de reclamações
aos órgãos de proteção ao consumidor ou à própria
justiça ainda é muito tímido. Falta efetividade na própria
atuação dos Procons, fruto de impeditivo legal.

Acomodação.

R3

Embora em número menor e desproporcional, os
consumidores recorrem aos órgãos de proteção ao
consumidor disponíveis à população, principalmente os
Procons e agências reguladoras.

Em
número
menor
e
desproporcional,
os
consumidores recorrem aos
órgãos
de
proteção
ao
consumidor.

Em grande parte das vezes, por falta de informação e
conhecimento, o consumidor não sabe a quem recorrer e
acaba por não buscar a reparação, pelos danos e
prejuízos que, eventualmente, lhe tenham sido
causados. Há também os casos em que pessoas, mais
bem informadas, buscam pelo auxílio dos órgãos de
defesa do consumidor e pela tutela do Poder Judiciário.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

O consumidor não sabe a
quem recorrer e acaba por não
buscar a reparação.

R1

R4

Dos advogados, três acreditam que, em geral, o consumidor não busca os órgãos
de proteção (PROCON), seja por acomodação, falta de informação ou
conhecimento. Conforme um advogado, os consumidores recorrem aos órgãos de
proteção (PROCON) ou, em último caso, ao Poder Judiciário.
Para essa questão, o DSC é:

Quando da violação da boa-fé nas relações de consumo, o consumidor, na
maioria das vezes, acomoda-se ou, por falta de informação e
conhecimento, não sabe a quem recorrer e, em menor número, procura os
órgãos de proteção do consumidor (PROCON) e, em último caso, busca os
órgãos do Poder Judiciário.
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Tabela 28
Facilidades e dificuldades dos consumidores em acionar os órgãos de proteção
do consumidor
Expressões-chave
Podemos destacar como facilidade a existência de órgãos
de proteção do consumidor em diversas partes do país, o
que colabora com o acesso da população e como
dificuldades a falta de documentação necessária para
comprovação da relação de consumo entre as partes,
bem como informações vagas a respeito dos fornecedores
dos produtos e/ou serviços.

Ideias centrais
Existência de órgãos de
proteção do consumidor em
diversas partes do país. Falta
de documentação necessária
para comprovação da relação
de consumo. Informações
vagas
a
respeito
dos
fornecedores.

R2

Existe hoje relativa facilidade de acesso aos órgãos de
proteção ao consumidor, no que concerne ao
atendimento, mas a maior dificuldade reside ainda na falta
de efetividade destes órgãos na sua atribuição/atuação,
conforme mencionado na questão anterior, bem como no
fato de que nem todos os municípios (talvez a grande
maioria) possuem tal órgão.

Facilidade de acesso aos
órgãos
de
proteção
ao
consumidor.
Falta
de
efetividade desses órgãos.
Nem todos os municípios
(talvez a grande maioria)
possuem tal órgão.

R3

Existe facilidade considerando os meios de comunicação,
mas existe dificuldade em relação à falta de costume que
os consumidores têm em documentar as compras e/ou de
serviços ou em outras relações de consumo.

Meios de comunicação. Falta
de
costume
que
os
consumidores
têm
em
documentar as compras.

As facilidades deveriam residir no fato de haver várias
unidades de órgãos de proteção do consumidor
espalhadas pelos municípios brasileiros e juizados
especiais que dispensam, inclusive (até determinado
valor), a presença de um advogado. Digo, deveriam,
porque apesar de se encontrar, sem grandes dificuldades,
unidades do Procon e dos [Juizados Especiais] JESPs,
por exemplo, os serviços oferecidos por estes órgãos nem
sempre são satisfatórios, havendo precariedade no
atendimento e na solução das demandas. Além do mais,
muitas pessoas não sabem como acessá-los e, aqueles
que acessam, não raramente se veem presos a
burocracias que tendem a arrastar processos, tanto
administrativos quanto judiciais, por longos prazos.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.

Haver várias unidades de
órgãos
de
proteção
do
consumidor espalhadas pelos
municípios
brasileiros.
Juizados
especiais
que
dispensam,
inclusive
(até
determinado
valor),
a
presença de um advogado.
Precariedade no atendimento
e na solução das demandas.
Burocracias.

R1

R4

A existência e facilidade de acesso aos órgãos de proteção ao consumidor foram
citadas como facilidades por três advogados. Um deles incluiu a existência de
juizados especiais em que se dispensa até certo valor a presença de advogado; e
outro enfatizou os meios de comunicação. Quanto às dificuldades, dois
advogados mencionaram a falta de documentação - um incluiu as informações
dos fornecedores. Outro advogado relatou como dificuldade a precariedade do
atendimento e da eficácia dos órgãos de proteção e as burocracias.
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Para essa questão, o DSC é:

São facilidades dos consumidores em acionar os órgãos de proteção: a
existência de órgãos de proteção do consumidor em diversas partes do
país, facilidade de acesso aos órgãos de proteção ao consumidor, meios de
comunicação e juizados especiais que dispensam, inclusive (até
determinado valor), a presença de um advogado. São dificuldades dos
consumidores em acionar os órgãos de proteção: falta de documentação
necessária para comprovação da relação de consumo, informações vagas a
respeito dos fornecedores, falta de efetividade destes órgãos, nem todos os
municípios (talvez a grande maioria) possuem tal órgão, precariedade no
atendimento e na solução das demandas e burocracias.

4.2 Documentos analisados

Neste item são analisados os documentos, que são jurisprudências do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais dos anos de 2013 a 2016, com as expressões
“boa-fé” e “consumidor”.

Das 30 jurisprudências do Tribunal de Justiça de Minas Gerais analisadas, 16
versam sobre plano de saúde, seis sobre serviço de internet, cinco sobre
telefonia, três sobre educação, uma sobre contrato de prestação de serviços, uma
sobre televisão (TV) a cabo, uma a respeito de anúncio de oferta e uma sobre
danos morais.

As jurisprudências, em sua maioria, referem-se à violação dos deveres anexos da
boa-fé objetiva: dever de informação, de cuidado, de cautela, de confiança e de
lealdade. Há uma menção à boa-fé subjetiva e há também duas menções à figura
de desdobramento da boa-fé - surrectio.
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Tabela 29

063049634.2012.8.13.0
024 (1)

Ideias Centrais
Os princípios da boa-fé
e da transparência
contratual. Revela-se
abusiva e injusta a
negativa de cobertura
de procedimento
quando não há
cláusula restritiva clara
e precisa no contrato.

Plano de Saúde

006937374.2015.8.13.0
384 (1)

Expressões-chave – ideias centrais
Ao contrato de prestação de serviços de
atendimento médico são aplicáveis às normas
do Código de Defesa do Consumidor, em
especial os princípios da boa-fé e da
transparência contratual. Revela-se abusiva e
injusta a negativa de cobertura de
procedimento quando não há cláusula
restritiva clara e precisa no contrato.
A anotação genérica dos implantes de lentes
oftalmológicas na lista de procedimentos
excluídos do plano de saúde, nada mais é do
que uma cláusula restritiva e abusiva, vez que
nega a realização da colocação de lente
intraocular, a qual era imprescindível, nos
termos do relatório médico acostado aos
autos, colocando, assim, o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51 CDC),
mostrando-se
a
restrição
contratual
incompatível com a boa fé ou a equidade.

Anotação genérica
cláusula restritiva e
abusiva. O consumidor
em desvantagem
exagerada (art. 51
CDC), mostrando-se a
restrição contratual
incompatível com a
boa fé.

Plano de Saúde

1) Ainda que o contrato de seguro de saúde
tenha sido celebrado antes do advento da Lei
nº 9.656/98, as previsões nele encerradas
devem ser interpretadas à luz e em
consonância com as disposições do Código de
Defesa do Consumidor. 2) A cláusula de
exclusão da cobertura de materiais inerentes
ao ato cirúrgico é nula de pleno direito, pois
coloca o consumidor em desvantagem
exagerada, contrariando o princípio da boa-fé,
de acordo com o inciso VI, do art. 51 do
Código de Defesa do Consumidor.

Cláusula de exclusão
da cobertura.
Consumidor em
desvantagem
exagerada,
contrariando o
princípio da boa-fé.

A existência de termos contratuais que
excluem/limitam a cobertura de diversos tipos
de serviços e tratamentos essenciais à
manutenção da saúde do conveniado, restam,
por óbvio, abusivos, por evidenciarem
desvantagem exagerada do conveniado,
incompatível com os princípios da boa-fé e da
equidade objetiva, acolhidos pelo Código de
Defesa do Consumidor. As cláusulas
restritivas de direito, tal como a que delimita os
procedimentos cobertos pelos planos de
saúde,
mesmo
aqueles
celebrados
anteriormente à Lei 9.656/98, deverão ser
interpretadas à luz do disposto no art. 51, do
Código de Defesa do Consumidor, de modo
que não redundem em abusividade. Deve ser
desconsiderada a cláusula que limita a
cobertura de procedimento fundamental para a
preservação da saúde do paciente.

Termos contratuais,
que excluem/limitam a
cobertura
abusivos, por
evidenciarem
desvantagem
exagerada,
incompatível com os
princípios da boa-fé.

Assunto
Plano de Saúde

Processo
012702942.2012.8.13.0
271 (1)

Plano de Saúde

Jurisprudências de 2013 a 2016 - continua

033631369.2013.8.13.0
105 (1)
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Tabela 29
Jurisprudências de 2013 a 2016 - continua
Expressões-chave – ideias centrais

Plano de Saúde

Assunto

Ao contrato de prestação de serviços de
atendimento médico são aplicáveis as normas
do Código de Defesa do Consumidor, em
especial os princípios da boa-fé e da
transparência contratual. A parte autora faz jus
ao plano de extensão assistencial (PEA), nos
termos contratados. Inaplicável o disposto no
art. 42, parágrafo único do CDC, quando não
há comprovação de má-fé na cobrança
procedida pela parte contrária. Nos termos do
art. 21 do CPC/73, em caso de sucumbência
recíproca,
serão
recíproca
e
proporcionalmente
distribuídos
e
compensados entre as partes as custas, as
despesas processuais e os honorários
advocatícios.

Plano de Saúde

Processo
002797645.2014.8.13.0
295 (1)

Em se tratando de protocolo postal, a
tempestividade deve ser aferida pela data da
postagem do recurso na Agência dos
Correios, Resolução 642/2010 do TJMG, com
redação dada pela Resolução 655/2011,
sendo a parte autora beneficiária de plano de
saúde, de ser reconhecida a sua legitimidade
ad causam. O Código de Defesa do
Consumidor aplica-se ao tipo de contrato
discutido nos presentes autos, nos termos do
artigo 2º e §2º do artigo 3º, pois, a prestadora
de serviços (UNIMED) se enquadra no
conceito de fornecedor, vez que oferta serviço
de forma remunerada aos seus consumidores,
destinatários finais.- A anotação genérica dos
implantes de órtese e prótese na lista de
procedimentos excluídos do plano de saúde
nada mais é do que uma cláusula restritiva e
abusiva, vez que nega a realização da
colocação de prótese de quadril, a qual era
imprescindível, nos termos do relatório médico
acostado aos autos, colocando, assim, o
consumidor em desvantagem exagerada (art.
51 CDC), mostrando-se a restrição contratual
incompatível com a boa fé ou a equidade. A
discussão acerca da interpretação da cláusula
contratual não configura ato ilícito praticado
pela prestadora de serviço, capaz de gerar
danos morais.

001994254.2012.8.13.0
456 (1)

Ideias Centrais
Princípios da boa-fé
quando não há
comprovação de má-fé
na cobrança procedida
pela parte contrária.

Anotação genérica.
Excluídos do plano de
saúde. Cláusula
restritiva e abusiva
incompatível com a
boa fé.
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Tabela 29
Expressões-chave – ideias centrais
O reajuste das mensalidades de plano de
saúde deve ser realizado em patamar
razoável, pois, tratando-se de relação de
consumo, consideram-se nulas as cláusulas
contratuais que estabeleçam obrigações
iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada ou sejam
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
Embora seja possível e lícito o reajuste anual
do plano de saúde, mostra-se desarrazoado e
excessivo aquele que onera em 100% o valor
do contrato, devendo prevalecer apenas os
índices de aumento autorizados pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Ideias Centrais
Obrigações iníquas,
abusivasincompatíveis
com a boa-fé.

Nos termos do inciso IV, do art. 51, do CDC,
são nulas de pleno direito as cláusulas
contratuais relativas a fornecimento de
produtos e serviços que estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada ou sejam incompatíveis com a boafé ou a equidade. Ao dever de reparar impõese a configuração de ato ilícito, nexo causal e
dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do
Código Civil, de modo que ausente
demonstração de um destes requisitos não há
que se falar em condenação, ressalvada a
hipótese de responsabilidade objetiva, na qual
prescindível a demonstração da culpa. A
negativa do plano de saúde em cobrir
procedimento de reconstrução da mama,
indicado por profissional da Medicina em
caráter terapêutico, eis que a autora foi
diagnosticada com câncer e compelida a
submeter-se à mamoplastia, é apta a ensejar
dano moral, porquanto o descumprimento
contratual, na hipótese, causou profunda
angústia e dor à autora.

Obrigações
consideradas iníquas,
abusivas. Consumidor
em desvantagem
exagerada.
Incompatíveis com a
boa-fé.

Plano de Saúde

- É válida a cláusula que limita a cobertura em
relação ao custeio de determinadas exames,
todavia, no caso em análise, não há previsão
contratual de exclusão de cobertura do exame
de ressonância magnética. - A exclusão
genérica de "tabela de honorários médicos"
prevista no contrato de seguro-saúde é nula
de pleno direito, por colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, contrariando o
princípio da boa-fé, de acordo com o inciso VI,
do art. 51, do Código de Defesa do
Consumidor. - Preliminar rejeitada. - apelo não
provido.

Exclusão genérica
é nula de pleno direito.
Consumidor em
desvantagem
exagerada
contrariando o
princípio da boa-fé.

Assunto

Plano de Saúde

Processo
003971021.2015.8.13.0
145 (1)

Plano de Saúde

Jurisprudências de 2013 a 2016

013895469.2013.8.13.0
701 (1)

200780859.2013.8.13.0
024 (1)
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Tabela 29
Expressões-chave – ideias centrais

Ideias Centrais
Princípios da boa-fé
abusiva e injusta.
Não há cláusula
restritiva clara e
precisa no contrato.

Plano de Saúde

Ao contrato de prestação de serviços de
atendimento médico são aplicáveis as normas do
Código de Defesa do Consumidor, em especial
os princípios da boa-fé e da transparência
contratual. Revela-se abusiva e injusta a
negativa de cobertura de procedimento quando
não há cláusula restritiva clara e precisa no
contrato. A negativa injusta de realização de
procedimento
cirúrgico
indispensável
ao
restabelecimento da saúde do apelado constitui
ato passível de reparação por danos morais. O
quantum a ser fixado para a indenização deve
levar em conta as dificuldades da positivação,
traços e contornos do dano moral, devendo ser
estabelecida
uma
reparação
equitativa,
considerando as peculiaridades de cada caso,
como a culpa do agente, a extensão do prejuízo
causado e a capacidade econômica do ofensor.
A indenização arbitrada em 1ª instância deve ser
mantida, quando atende aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade. Nos casos em
que os honorários advocatícios de sucumbência
são fixados em valor razoável não deve ocorrer
sua majoração.

Curso de Tecnologia de
Informática

Processo

Caso o aluno contrate os serviços educacionais
na boa-fé, por acreditar que o curso é ou será de
bacharelado divulgado pela instituição de ensino
e esta não se confirma, fará jus à indenização. A
divulgação de propagandas enganosas e
informações obscuras equivalem a uma falha na
prestação do serviço e enseja a condenação da
instituição de ensino ao pagamento de danos
morais, ante a prevalência da boa-fé objetiva dos
contratos. O valor da indenização deve ser fixado
com base nos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Contrate na boa-fé.
Propagandas
enganosas e
informações
obscuras.
Prevalência da boafé.

Curso de Mestrado

Jurisprudências de 2013 a 2016 - continua

1- Fica caracterizado o ato ilícito, quando a
instituição educacional oferece curso de
mestrado, sem credenciamento junto ao
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES), dissonante das
informações divulgadas em material de
propagandas. 2- Caso o aluno contrate os
serviços educacionais na boa-fé, por acreditar
que o curso é ou será reconhecido pelo
Ministério de Educação e Cultura (MEC),
conforme "folder" divulgado pela instituição de
ensino e, esta não se confirmar, fará jus à
indenização. A lesão se configura quando as
informações divulgadas pela Universidade geram
expectativas não correspondidas, por serem
obscuras ou inverídicas, motivos pelos quais o
mestrando, ao término do curso, ficará impedido
de receber o respectivo título.

Dissonante das
informações
divulgadas em
material de
propagandas.
Contrate na boa-fé

Assunto

069883366.2013.8.13.0
145 (1)

129423720.2009.8.13.0
342 (1)

002239060.2012.8.13.0
145 (1)

geram expectativas
não correspondidas.
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Curso de Mestrado

Processo
002239060.2012.8.13.0
145 (1)

Curso de Licenciatura em Geografia

002934692.2012.8.13.0
145 (1)

Expressões-chave – ideias centrais
3- A divulgação de propagandas enganosas e
informações obscuras equivalem a uma falha na
prestação do serviço e enseja a condenação da
instituição de ensino ao pagamento de danos
morais e materiais, ante a prevalência da boa-fé
objetiva dos contratos. 4- O valor da indenização
deve ser fixado com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. A correção
monetária, em ação de indenização por danos
morais, incidem da data de sua fixação (súmula
362 Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os juros
de mora, a partir do evento danoso. 5- Recurso
provido.
I - Ao dever de reparar impõe-se configuração de
ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos
arts. 927, 186 e 187 do Código Civil (CC)/02, de
modo que ausente demonstração de um destes
requisitos não há que se falar em condenação,
ressalvada a hipótese de responsabilidade
objetiva, na qual prescindível a demonstração da
culpa.
II - Constatada a omissão de informações
essenciais sobre o curso superior de Geografia
ofertado pela requerida - que habilitava o
profissional apenas para o exercício das
atividades relacionadas à licenciatura, e não às
privativas de bacharel - e a consequente violação
do princípio da boa-fé objetiva, norteador das
relações contratuais em geral, impõe-se o
ressarcimento dos prejuízos experimentados
pelo consumidor em decorrência da conduta
lesiva praticada pela fornecedora do serviço.
III - A indenização pelos danos materiais deve
corresponder ao valor comprovado das perdas
de tal natureza experimentadas pelo ofendido; a
reparação dos danos morais, por sua vez, deve
se dar em valor suficiente e adequado para
compensação
dos
prejuízos
vivenciados,
desestimulando-se, por outro lado, a prática
reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.
IV - Em se tratando de responsabilidade
contratual, devem os juros de mora incidir desde
a citação e a correção monetária a partir do
arbitramento do quantum indenizatório.

Ideias Centrais
Propagandas
enganosas e
informações
obscuras equivalem
a uma falha na
prestação do
serviço. Prevalência
da boa-fé objetiva
dos contratos.

Omissão de
informações
essenciais.
Consequente
violação do princípio
da boa-fé objetiva.
Conduta lesiva.
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014951539.2010.8.13.0
223 (1)

Celebração de contrato de prestação de serviços

Instalação de terminal de telefone fixo

Processo
027986417.2006.8.13.0
015 (1)

Expressões-chave – ideias centrais
I - Embora o prazo decadencial para reclamar
sobre vícios aparentes e de fácil constatação em
serviços duráveis seja de 90 dias, nos termos do
art. 26, II, do CDC, o termo inicial de sua fluência
é o término da execução dos serviços, hipótese
essa não constatada no presente caso.
II - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca
dos fatos alegados como fundamento do
invocado direito, assim como ao réu a prova dos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
daquele direito. III - Comprovado, pelo autor, que
o concessionário do serviço público aceitou a sua
solicitação de instalação de telefone fixo,
recebendo a respectiva tarifa de habilitação,
incumbia ao réu demonstrar que notificou o autor
sobre o fato de que o endereço está fora da área
de tarifa básica, bem como da necessidade de
quitação
de
custou
adicionais.
IV - Ausente tais provas de incumbência do
requerido, deve ser aplicado o princípio da boa-fé
objetiva ao caso concreto, mormente porque se
reconhece a ocorrência do fenômeno da
surrectio no caso concreto, que gerou no
hipossuficiente a legítima expectativa de
cumprimento da obrigação contratualmente
assumida pela fornecedora.
Nos termos do art. 49 do Diploma Consumerista,
o prazo de desistência de sete dias, contado da
assinatura da avença ou do recebimento da
mercadoria, apenas incidirá nas hipóteses em
que a celebração do contrato ocorrer fora do
estabelecimento comercial do fornecedor ou
prestador de serviços, especialmente por
telefone ou a domicílio. Contudo, não obstante a
inaplicabilidade do prazo de desistência previsto
para as contratações realizadas fora do
estabelecimento comercial, a análise do caderno
probatório evidencia a prática de conduta
abusiva por parte da sociedade empresária-ré,
em manifesta afronta à boa-fé contratual,
decorrente da oferta dos serviços através da
falsa promessa de que autora teria sido
agraciada com prêmio. É de se destacar que o
Diploma
Consumerista,
concretizando
os
princípios da boa-fé e da lealdade contratual, em
seu art. 39, veda, de forma veemente, as práticas
que
importem
no
aproveitamento
da
vulnerabilidade excessiva do consumidor, a fim
de lhe impingir seus produtos e serviços.

Ideias Centrais
Princípio da boa-fé
objetiva. Ocorrência
do fenômeno da
surrectio
gerou no
hipossuficiente a
legítima expectativa
de cumprimento da
obrigação
contratualmente
assumida pela
fornecedora.

Prática de conduta
abusiva afronta a
boa-fé contratual.
Falsa promessa.
Princípios da boa-fé
e da lealdade
contratual. As
práticas que
importem no
aproveitamento da
vulnerabilidade
excessiva do
consumidor.
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014951539.2010.8.13.0
223 (1)

Expressões-chave – ideias centrais

Celebração de contrato de prestação de serviços

Assunto

Encontra-se demonstrado que a requerida se
valeu da fragilidade e da pouca instrução da
requerente para induzi-la à celebração do
contrato, criando a falsa expectativa de que teria
sido agraciada com uma premiação que, em
verdade, constituía apenas uma manobra
publicitária. Revela-se, assim, ilícita a inscrição
do nome da requerente nos cadastros de
inadimplentes, em decorrência de obrigações
oriundas do aludido contrato, considerando,
sobretudo, que ela não frequentou as aulas e
postulou a sua rescisão no mesmo dia da
contratação, o que foi negado pela ré. No tocante
ao quantum indenizatório, este Tribunal, a
exemplo de várias outras cortes brasileiras, tem
primado pela razoabilidade na fixação dos
valores de indenização, sendo que, em caso de
dano moral, decorrente de atuação irregular de
empresas, com inscrição equivocada de nome
em cadastro de proteção ao crédito, é necessário
ter-se sempre em mente que a indenização por
danos morais deve alcançar valor tal que sirva de
exemplo e punição para a parte ré. Mas, por
outro lado, nunca deve ser fonte de
enriquecimento para a autora, servindo-lhe
apenas como compensação pela dor sofrida.
Recurso desprovido.

Serviço de TV a cabo

Processo

I- Ao dever de reparar impõe-se configuração de
ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos
artigos 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que
ausente demonstração de um destes requisitos
não há que se falar em condenação, ressalvada
a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual
prescindível a demonstração da culpa. IIContratado serviço de TV a cabo e não efetivada
a instalação pelo fornecedor, configurada está a
falha na prestação dos serviços e o
descumprimento contratual, que não implicam,
por si sós, lesão à honra ou à integridade
psicológica do consumidor a ensejar indenização
por danos morais. III- Ausente a comprovação do
abalo psicológico ou das lesões de ordem moral
causadas pela falha da empresa-ré em
solucionar a questão, mostra-se incabível sua
condenação ao pagamento de indenização por
danos
morais,
configurando-se
meros
aborrecimentos. V.V. - Comprovadas a aquisição
dos serviços de TV por assinatura e a falta de
instalação do equipamento e de disponibilização
do sinal pela contratada, bem como a não
restituição dos valores recebidos a título de
parcela mensal, ao adquirente é reconhecido o
direito à reparação dos danos suportados.

023892779.2014.8.13.0
145 (1)

Ideias Centrais
Criando a falsa
expectativa de que
teria sido agraciada
com uma
premiação. Apenas
uma manobra
publicitária.

Falha na prestação
dos serviços.
Condutas desleais,
que violam o
princípio da boa-fé
objetiva
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Serviço de TV a
cabo
Anúncio de
oferta

030949069.2012.8.13.0
145 (1)

010620487.2014.8.13.0
439 (1)

Expressões-chave – ideias centrais
Esses fatos tipificam condutas desleais, que
violam o princípio da boa-fé objetiva e conferem
ao consumidor, além da recomposição do prejuízo
material, o direito à indenização por dano moral. A
indenização por dano moral não pode servir como
fonte de enriquecimento do indenizado, nem
consubstanciar incentivo à reincidência do
responsável pela prática do ilícito.
Com vistas ao princípio da boa-fé objetiva,
inexiste
propaganda
enganosa
quando
evidenciado que o anúncio de oferta era válido
apenas para alguns produtos do supermercado.

Ideias Centrais
.

Princípio da boa-fé
objetiva.
Inexiste
propaganda
enganosa. Quando
oferta era válida
apenas para alguns
produtos.

Telefonia móvel

023892779.2014.8.13.01
45 (1)

Assunto

As relações entre a operadora de telefonia móvel
e o consumidor se sujeitam às regras do Código
de Defesa do Consumidor e às orientações
normativas
da
Agência
Nacional
de
Telecomunicações. A prestadora de serviços ao
consumidor tem o dever de prestar as devidas
informações sobre os produtos e serviços
oferecidos, utilizados e cobrados. Se o
consumidor não declina nos autos o valor que
entende devido e não demonstrou intenção de
efetuar o pagamento dos serviços efetivamente
contratados e utilizados, o inadimplemento da
fatura inviabiliza o desbloqueio da linha telefônica.
A empresa operadora de telefonia móvel tem o
dever de informar o consumidor sobre a
suspensão dos serviços. Estando demonstrados o
dano, a conduta antijurídica e o nexo de
causalidade entre eles, é devida a reparação por
danos morais decorrentes da privação do acesso
telefônico que surpreendeu o consumidor em
flagrante falta de transparência e boa-fé.

Dever de informar
suspensão dos
serviços.
Surpreendeu o
consumidor em
flagrante falta de
transparência e boafé.

Telefonia móvel

Processo

1. O Código de Defesa do Consumidor adotou a
teoria
da
responsabilidade
objetiva,
independentemente de culpa do fabricante,
produtor ou fornecedor em relação aos vícios dos
produtos fornecidos ou serviços prestados,
sendo ônus do prestador de serviços demonstrar
a legitimidade da cobrança. 2. É evidente a dor
moral sofrida pelo consumidor caracterizada pelo
desrespeito ao princípio da boa-fé contratual, ao
descumprir as condições ofertadas
em
contratação de telefonia fixa e cobrar,
indevidamente, do consumidor. 3. Para a fixação
do quantum indenizatório, o juiz deve pautar-se
pelo bom-senso, pela moderação e prudência,
devendo considerar, também, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.

Desrespeito ao
princípio da boa-fé
contratual.
Descumprir as
condições ofertadas.

035652321.2013.8.13.0
145 (1)
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Assunto

009928391.2013.8.13.0
134 (1)

Danos morais

Telefonia

123118796.2012.8.13.0
024 (1)

Expressões-chave – ideias centrais
Para que se condene alguém ao pagamento de
indenização por dano moral, é preciso que se
configurem os pressupostos ou requisitos da
responsabilidade civil, que são o dano, a culpa
do agente, em caso de responsabilização
subjetiva e o nexo de causalidade entre a
atuação deste e o prejuízo. Diante da afirmação
do autor, de que nunca contratou com a ré e que
desconhece a dívida que deu ensejo à inclusão
de seu nome nos cadastros de inadimplentes,
caberia a esta demonstrar o contrário, trazendo
aos autos elementos probatórios que atestassem
a celebração do pacto. Desincumbindo-se de seu
ônus probatório, a requerida cuidou de colacionar
aos autos as faturas de telefonia inadimplidas,
que deram ensejo à negativação impugnada pelo
requerente. As referidas faturas, enviadas para o
mesmo
endereço
constante
da
inicial,
comprovam que os serviços de telefonia fixa
oferecidos pela ré foram contratados e eram
rotineiramente utilizados na residência do autor.
Mesmo que se admita, por hipótese, que a
contratação foi efetivada em nome do autor sem
sua autorização, por terceiro que reside no
mesmo endereço, tendo aquele admitido a
instalação do telefone fixo por mais de cinco
anos e, obviamente, dela usufruído, gerou na ré
fundada expectativa de que concordou com os
serviços prestados. Dessa maneira, em
decorrência da aplicação da boa-fé objetiva, o
autor perdeu o direito de dar por extinto o pacto,
tornando-se imprescindível o pagamento da
devida contraprestação pelos serviços prestados
pela ré. Diante de tudo isso, constata-se que não
pode prevalecer a alegação do autor, de que
desconhece qualquer relação jurídica ou
econômica com a ré. Não há dúvida, portanto,
que a ré agiu em exercício regular de direto, ao
incluir os dados do autor nos cadastros de
proteção ao crédito, pelo que inexiste o dever de
indenizar.
A ofensa aos deveres anexos oriundos da boa fé
objetiva, que importa na quebra da confiabilidade
e no descaso com o outro, tem a potencialidade
necessária para lesionar a subjetividade da
pessoa humana e configurar o dano moral.

Ideias Centrais
Tendo aquele
admitido a
instalação do
telefone fixo por
mais de cinco anos
e, obviamente, dela
usufruído, gerou na
ré fundada
expectativa de que
concordou com os
serviços prestados.
Em decorrência da
aplicação da boa-fé
objetiva, o autor
perdeu o direito de
dar por extinto o
pacto.

Ofensa aos deveres
anexos oriundos da
boa fé objetiva.
Quebra da
confiabilidade e no
descaso com o
outro.
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Aquisição de produto comercializado em
sítio eletrônico

016756171.2012.8.13.0
105 (1)

Assunto

O fornecedor de serviços deve agir com boa-fé,
cumprindo os deveres de informação,
cooperação e proteção. Deve o fornecedor
cercar-se de cautela e disponibilizar, apenas e
tão somente, serviços que, de fato, possam ser
prestados de forma minimamente satisfatória e,
se assim não ocorrer, suspender a cobrança de
serviços que estão sendo prestados de forma
defeituosa.
Na
fixação
do
valor
da
compensação, imprescindível sejam levadas
em consideração a proporcionalidade e
razoabilidade, devendo ser majorado o valor da
condenação a fim de suprir o caráter punitivopedagógico do dano moral, se fixado em valor
de pequena monta e que não surta o efeito
compensatório pelo dano experimentado pela
parte prejudicada.

Aquisição de produto comercializado em sítio eletrônico

Processo

Embora a empresa mantenedora do site de
busca seja responsável pela idoneidade dos
comerciantes indicados em seu portal, a
garantia da qualidade da mercadoria compete
exclusivamente ao respectivo fornecedor, até
porque aquela empresa não tem a expertise
necessária para garantir a qualidade do produto
que está sendo comercializado, além de ser o
controle prévio de todas as mercadorias uma
exigência desarrazoada e que poderia,
inclusive, colocar em xeque a atividade do site.
V.v: Comprovada a compra de produtos via
internet, a falta de troca de produto com defeito
e a não restituição dos valores recebidos, ao
adquirente é reconhecido o direito à reparação
dos danos suportados. Esses fatos tipificam
condutas desleais, que violam o princípio da
boa-fé objetiva e conferem ao consumidor, além
da recomposição do prejuízo material, o direito
à indenização por danos morais. No
arbitramento do valor da indenização por dano
moral devem ser observados os critérios de
moderação, proporcionalidade e razoabilidade
em sintonia com o ato danoso e suas
repercussões, como também com as condições
pessoais das partes. A indenização por dano
moral não pode servir como fonte de
enriquecimento
do
indenizado,
nem
consubstanciar incentivo à reincidência do
responsável pela prática do ilícito.

015452247.2013.8.13.0
145 (1)

Ideias Centrais
O fornecedor de
serviços deve agir
com boa-fé,
cumprindo os
deveres de
informação,
cooperação e
proteção.

Condutas desleais
violam o princípio da
boa-fé objetiva.

121

Tabela 29
Jurisprudências de 2013 a 2016 – continua
Processo

Assunto

Serviço de internet móvel

015755897.2013.8.13.0
145 (1)

085202077.2010.8.13.0
702 (1)

Expressões-chave – ideias centrais
1. O Código de Defesa do Consumidor exige que
o fornecedor disponibilize ao consumidor todas
as informações acerca do serviço, agindo de
boa-fé de modo que se possa concluir as
finalidades do contrato.
2. O dever de cautela é de responsabilidade do
fornecedor (caveat vendictor), o qual deve agir
de boa-fé na execução do contrato.
3. Quem contrata o serviço de prestação de
serviços de telefonia e de internet móvel espera
que o acesso à rede mundial de computadores
seja em qualidade compatível com as utilidades
disponíveis.
4. Não se espera que o homem-médio
contrataria serviço de internet que por sua
intermitência torna impossível o envio de um
arquivo, a utilização de interfaces de bate-papo
ou de serviço de voz ou vídeo.
5. As concessionárias de telefonia devem arcar
com os ônus de fornecer os serviços de
telecomunicações na qualidade esperada pelo
consumidor e não apenas em situações que
deixam ao seu exclusivo alvitre a disponibilização
de recursos técnicos.
6. O ônus da prova da boa prestação dos
serviços de internet é da fornecedora, não
devendo incidir qualquer multa em caso de
rescisão do contrato por má prestação dos
serviços.
7. "Em se tratando de indenização decorrente da
inscrição irregular no cadastro de inadimplentes,
'a exigência da prova de dano moral
(extrapatrimonial)
se
satisfaz
com
a
demonstração da existência da inscrição
irregular' nesse cadastro" (JSTJ 14/182).
I - A revelia e a consequente presunção de
veracidade do art. 319 do CPC não implicam,
automaticamente, a procedência do pedido do
autor, competindo ao requerente, nos termos do
art. 333, inciso I, do CPC, a demonstração
mínima do direito alegado. II - Constatado que a
mercadoria
foi
anunciada
por
preço
flagrantemente equivocado, por ser irrisório
frente ao valor de mercado do bem, não se pode
compelir o fornecedor à entrega da coisa em
observância ao princípio da boa-fé objetiva,
norteador das relações contratuais em geral,
mormente quando comprovado que, logo após a
negociação, foi constatado e comunicado o erro
pelo fornecedor, que restituiu ao consumidor o
valor despendido na negociação.

Ideias Centrais
Disponibilize todas
as informações.
Agindo de boa-fé.
Dever de cautela.
Agir de boa-fé.

Observância ao
princípio da boa-fé
objetiva.
Comunicado o erro.
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Aquisição de produto pela internet

085202077.2010.8.13.0
702 (1)

Assunto

III - Ao dever de reparar impõe-se configuração
de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos
artigos 927, 186 e 187 do CC/02, de modo que
ausente demonstração de um destes requisitos
não há que se falar em condenação, ressalvada
a hipótese de responsabilidade objetiva, na qual
prescindível a demonstração da culpa. IV Adquirido produto pelo consumidor e não
efetivada a entrega em razão do cancelamento
da negociação por força de erro no sistema da
ré, que anunciou e vendeu o produto por preço
notoriamente inferior ao de mercado, constata-se
a falha na prestação dos serviços e o
descumprimento contratual, que não implicam,
por si sós, lesão à honra ou à integridade
psicológica do consumidor a ensejar indenização
por danos morais.

Compra e venda pela internet

Processo

O dano moral se caracteriza pela lesão sofrida
por pessoa, física ou jurídica, em certos aspectos
da sua personalidade, em razão de investidas
injustas de outrem, atingindo-a na esfera íntima
da moralidade, da honra, do afeto, da psique, da
liberdade,
entre
outros,
causando-lhe
constrangimentos. O contrato de consumo é
protegido por deveres anexos, que devem ser
respeitados pelas partes, tais como a cláusula
geral de boa-fé objetiva, bem como os princípios
de lealdade e de confiança. A quebra de
confiança decorrente da falha na prestação do
serviço contratado, somado ao descaso da
sociedade empresária com o consumidor,
configura transtornos passíveis de indenização
por dano moral. V.V.: A propaganda comercial
deve guardar a mais estrita boa fé, pois integra a
propaganda o conteúdo do contratado inteligência dos artigos 36 e 37 da Lei 8.078 de
11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor.
Não havendo comprovação de que o valor
ofertado encontrava-se incompatível com o de
mercado, deve ser integralmente mantida a
oferta. Comprovado que a autora efetuou o
pagamento de valor maior do que o ofertado e
deixou de receber o jogo constante da oferta, é
cabível a indenização pelos danos materiais
suportados. Todavia, meros aborrecimentos e
chateações
ocorridos
em
razão
do
descumprimento contratual não são aptos a
ensejar indenização por danos morais (Des.
Veiga de Oliveira). Recurso parcialmente
provido.

060426444.2011.8.13.0
145 (1)

Ideias Centrais
.

Deveres anexos
cláusula geral de
boa-fé objetiva, bem
como os princípios
de lealdade e de
confiança. Quebra
de confiança.
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Tabela 29
Jurisprudências de 2013 a 2016 – continua

O dano moral pode ser conceituado de maneira
simples e precisa como sendo aquele que
provoca uma lesão a um direito da
personalidade. O fornecedor de serviços deve
agir com boa-fé, cumprindo os deveres de
informação, cooperação e proteção. Deve o
fornecedor cercar-se de cautela e disponibilizar,
apenas e tão somente, serviços que, de fato,
possam ser prestados de forma minimamente
satisfatória e, se assim não ocorrer, suspender a
cobrança de serviços que estão sendo prestados
de forma defeituosa. A insistência do fornecedor
na cobrança de serviço defeituoso e a sua
indefinição em sanar esse defeito configura, sem
nenhuma sombra de dúvida, conduta capaz de
gerar angústia, desgaste, frustração e decepção
no consumidor, circunstâncias ensejadoras dos
danos morais e que não podem ser
caracterizadas como mero aborrecimento.
Os juros de mora incidem desde a data da
citação, em se tratando de danos morais
ocasionados
por
ato
ilícito
contratual.
Recursos não providos.
Apesar de aparentemente válida a cláusula que
limita a cobertura em relação ao custeio de
determinadas próteses e válvulas, não pode o
contrato de plano de saúde negar o seu custeio
se necessária a procedimento expressamente
coberto pelo plano de saúde. Entender de forma
contrária seria por via reflexa impedir a
consecução do contrato, ferindo o princípio da
boa-fé objetiva aplicável às relações entre
operadora e usuário. A exclusão genérica de
"próteses" prevista no contrato de seguro-saúde
é nula de pleno direito, por colocar o consumidor
em desvantagem exagerada, contrariando o
princípio da boa-fé, de acordo com o inciso vi, do
art. 51, do código de defesa do consumidor.

Ferindo o princípio
da boa-fé
objetiva.Exclusão
genérica,desvantag
em exagerada

- É válida a cláusula que limita a cobertura em
relação ao custeio de determinadas exames,
todavia, no caso em análise, não há previsão
contratual de exclusão de cobertura do exame de
ressonância magnética. - A exclusão genérica de
"tabela de honorários médicos Unimed BH"
prevista no contrato de seguro-saúde é nula de
pleno direito, por colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, contrariando o princípio
da boa-fé, de acordo com o inciso VI, do art. 51,
do Código de Defesa do Consumidor.
- Apelo não provido.

Exclusão genérica

471559980.2008.8.13.0
702 (1)

224540629.2014.8.13.0
024 (1)

Ideias Centrais

Serviço de Internet móvel

170049866.2009.8.13.0
525 (1)

Expressões-chave – ideias centrais

Plano de Saúde

Assunto

Plano de Saúde

Processo

Agir com boa-fé,
cumprindo os
deveres de
informação,
cooperação e
proteção.

contrariando o
princípio da boa-fé.

desvantagem
exagerada
contrariando o
princípio da boa-fé.
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Tabela 29
Jurisprudências de 2013 a 2016 – conclui
Processo

Assunto

Expressões-chave – ideias centrais

1. Se não foi pleiteada a apreciação do agravo
retido, restou afrontado o teor do artigo 523, § 1º,
do CPC, não podendo ser conhecido o recurso.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
aos contratos celebrados entre as prestadoras do
serviço de telefonia móvel e pessoa jurídica que
utiliza os serviços de telefonia móvel para a sua
atividade interna. 3. Pelo princípio da
transparência, a empresa prestadora de serviços
deve satisfazer às expectativas despertadas no
consumidor, devendo prestar informações claras
e precisas a respeito do serviço oferecido,
atentando-se ao princípio da boa-fé. 4. A injusta
inscrição de nome do consumidor em cadastro
de proteção ao crédito é fato por si só capaz de
causar um dano moral indenizável. 5. Segundo a
melhor
doutrina
e
a
mais
abalizada
jurisprudência, com a reparação por dano moral
não se pretende refazer o patrimônio, mas dar à
pessoa lesada uma satisfação, que lhe é devida
por uma situação constrangedora que vivenciou,
buscando desestimular o ofensor à prática de
novos atos lesivos, do que se conclui que a
indenização tem, portanto, um caráter repressivo
e pedagógico.
Fonte: dados da pesquisa, 2016.
Rescisão de contrato de telefonia

002514697.2010.8.13.0
699 (1)

Ideias Centrais
Princípio da
transparência
satisfazer às
expectativas
despertadas,prestar
informações claras e
precisas,atentandose para o princípio
da boa-fé.

Nota-se que 11 jurisprudências falaram sobre cláusula genérica de exclusão de
plano de saúde como violação à boa-fé. Uma jurisprudência tratou a boa-fé no
aspecto subjetivo; seis mencionaram o dever anexo de informação da boa-fé
objetiva; duas jurisprudências fizeram alusão à figura de desdobramento da
surrectio; e, por fim, as outras jurisprudências citaram os deveres de cuidado,
lealdade e proteção.
Para essa jurisprudência, o discurso do sujeito coletivo foi:

Os princípios da boa-fé e da transparência são incompatíveis com cláusulas
contratuais abusivas e injustas que negam a cobertura de procedimento e
colocam o consumidor em desvantagem exagerada quando não há cláusula
restritiva clara e precisa no contrato. Atende o princípio da boa-fé quando
não há comprovação de má-fé na cobrança procedida pela parte contrária.
Caso haja contratação de serviços na boa-fé, acreditando em propagandas
enganosas e informações obscuras, prevalece a boa-fé e as expectativas
criadas. Omissão de informações essenciais é forma de violação ao
princípio da boa-fé objetiva. Constitui prática de conduta abusiva e afronta a
boa-fé a falsa promessa que cria a expectativa de que teria sido agraciada
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com uma premiação, mas se constitui na verdade de manobra publicitária.
A falha na prestação de serviço que configura conduta desleal viola o
princípio da boa-fé. Se a oferta era apenas para alguns produtos, não existe
propaganda enganosa e observa-se o princípio da boa-fé. A prestadora de
serviço tem o dever de informar a suspensão dos serviços. Fazê-lo sem
comunicação e surpreendendo o consumidor constitui flagrante falta de
transparência e boa-fé. Ofende o princípio da boa-fé contratual descumprir
as condições ofertadas.
Tendo admitido a instalação do telefone fixo por mais de cinco anos e,
obviamente, dela usufruído, gerou na ré fundada expectativa de que
concordou com os serviços prestados. Em decorrência da aplicação da
boa-fé objetiva, o autor perdeu o direito de dar por extinto o pacto. A ofensa
aos deveres anexos oriundos da boa-fé objetiva que importa na quebra da
confiança e no descaso com o outro tem potencialidade humana lesiva
pode configurar dano moral. O fornecedor de serviços deve agir com boa-fé,
cumprindo os deveres de informação, cooperação e proteção. O fornecedor
disponibilize ao consumidor todas as informações acerca do serviço, agindo
de boa-fé de modo que se possa concluir as finalidades do contrato. O
dever de cautela é de responsabilidade do fornecedor (caveat vendictor), o
qual deve agir de boa-fé na execução do contrato. O contrato de consumo é
protegido por deveres anexos, que devem ser respeitados pelas partes, tais
como a cláusula geral de boa-fé objetiva, bem como os princípios de
lealdade e de confiança. O fornecedor de serviços deve agir com boa-fé,
cumprindo os deveres de informação, cooperação e proteção.

4.3 Discussão dos resultados

Em relação ao primeiro objetivo específico deste trabalho, que foi identificar a
percepção dos respondentes sobre o conceito de boa fé, observa-se que a
percepção dos consumidores é, de modo geral, de que a boa-fé é o padrão de
conduta baseado na honestidade e lealdade, com correção e lisura, sem malícia
ou maldade. A percepção dos fornecedores também está próxima disso no
sentido de a boa-fé é agir com honestidade, princípios e valores éticos, de forma
colaborativa e desprovida de segundas intenções.

As definições de boa-fé citadas pelos entrevistados confirmam o que foi expresso
no referencial teórico, sendo percebidas as duas modalidades, objetiva e
subjetiva.

A definição de boa-fé dos entrevistados está no mesmo sentido dos ensinamentos
de Costa (1999), que define a boa-fé como um complexo de normas de conduta,
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que engloba todos os participantes do vínculo obrigacional e estabelece entre
eles um elo de colaboração, diante do fim objetivo (da obrigação) a que visam.
VOCE NÃO DISSE SE HOUVE DIFERENÇAS ENTRE OS GRUPOS DE
RESPONDENTES
Quanto ao segundo objetivo específico, que foi identificar em que grau as
dimensões de boa fé se aplicam nas relações de consumo estudadas, foi
identificado que entre os consumidores foram citados sete conceitos de boa-fé
objetiva e um no aspecto subjetivo, um num sentido genérico e outro como um
padrão de conduta com responsabilidade, caráter, com boas intenções, sem
prejudicar o próximo, mas sim se colocando no lugar o outro. Já entre os
fornecedores, três referiram-se à boa-fé objetiva e um mencionou o conceito
sobre boa-fé no aspecto subjetivo. Os conceitos citados pelos entrevistados estão
em consonância com os expressos no referencial teórico.

Isso corrobora os ensinamentos de Caldeira (2000) de que no sentido subjetivo a
boa-fé diz respeito à ignorância de uma pessoa acerca de um fato modificador ou
impeditivo de seu direito. E no aspecto objetivo a boa-fé pode ser definida como
uma regra de conduta, isto é, um dever das partes de agir conforme certos
parâmetros de honestidade e lealdade, a fim de se estabelecer o equilíbrio nas
relações de consumo.

No mesmo sentido, Theodoro (2011) descreve a boa-fé objetiva como a conduta
leal dos contratantes, correspondente ao modelo de conduta social, arquétipo ou
standard jurídico, ao qual cada pessoa deve ajustar a própria conduta, obrando
como um homem reto: com honestidade, lealdade e probidade.
EST´MUITO POUCO COMPARAR OS GRUPOS
O terceiro objetivo específico foi verificar de que forma clientes e fornecedores
estabelecem

e

avaliam

seus

acordos.

Constatou-se

que

consumidores

estabelecem de variadas formas os seus acordos: dois citaram que o fazem a
partir contratos; outros dois mencionaram que são de maneira legal; um disse que
pergunta se pode pagar tal dia e o fornecedor dá seu aval; outro disse que é por
meio da lealdade e honestidade, com equilíbrio de interesses e de forma lícita; um
referiu que é de forma tranquila; e outro considerou que é de forma satisfatória;
um afirmou que é com base em acordos verbais; e o último ponderou que é
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sempre com garantias para ambos os lados. Em relação aos fornecedores, cada
um dos quatro citou uma forma: o primeiro disse que age com clareza e
transparência, o segundo faz uma rede de contatos entre os clientes, o terceiro
relatou que é pelo contrato de compra e venda e pedido de compra e o quarto o
faz com extrema confiança com os consumidores, por meio de cadastro de
documentos.

A análise da forma como os clientes e fornecedores estabelecem seus acordos
apresentou informações importantes para entender a dinâmica do comportamento
de consumo, representados, segundo Kotler e Keller (2012), pelos fatores
culturais, pessoais, sociais e psicológicos.
POUCA EM CAMPARAÇÃO E POUCA LITERATURA EM TODOS OS
OBJETIVOS RESPONDIDOS
Já o quarto objetivo específico buscou identificar as facilidades e dificuldades de a
boa fé ser aplicada ao consumo. Entre os consumidores, três não veem
dificuldade, sendo que um mesmo assim citou a interpretação do fato como
dificuldade; outros três salientaram o meio (sociedade atual ou maioria) em que
vivemos como dificuldade; os demais realçaram como dificuldade ser prejudicado,
ter prejuízo, ser passado para trás; ambição, poder e querer sempre levar
vantagem sobre o outro; pessoas que só pensam nelas e desconfiança de outras
e falta de credibilidade. Entre os fornecedores, dois não encontraram dificuldades
em agir com boa-fé e os outros dois consideram apenas questões financeiras ou
individualismo ou querer só ganhar.

Nota-se que o resultado de que três indicaram o meio, sociedade atual ou maioria
como dificuldade de a boa-fé ser aplicada ao consumo corrobora o ensinamento
de Fukuyama (1996) de que o fator cultural da comunidade formada não na base
de regras e regulamentos explícitos, mas em função de uma série de hábitos
éticos e obrigações morais recíprocos compartilhados por todos membros da
comunidade; esses preceitos deram aos membros da comunidade motivos para
acreditarem uns nos outros.
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Fukuyama ensina que confiança é a expectativa que nasce no seio de uma
comunidade de comportamento estável, honesto e cooperativo, baseado em
normas compartilhadas pelos membros dessa comunidade.

O quinto e último objetivo específico foi identificar como a boa-fé se evidencia nas
jurisprudências do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em sua grande maioria
(17 das 30 pesquisadas), a jurisprudência do TJMG identifica a boa-fé com o
dever anexo de informação, implicando consequências jurídicas na sua violação.
Mas também apareceram referências à boa-fé no aspecto subjetivo, uma figura
de desdobramento da boa-fé e outros deveres anexos, como cuidado, lealdade e
proteção.

A análise da jurisprudência também corroborou a concepção de boa-fé da
doutrina de Oliveira (2009), como elemento essencial na interpretação e na
execução do contrato, representando a fidelidade, cooperação e o respeito
mútuos que se deve esperar e que se pode cobrar dos contratantes.

A boa-fé exerce a função de critério de interpretação e integração, que significa
que seu conteúdo não pode ser rigidamente fixado, seu significado e valoração
dependem sempre das circunstâncias do caso concreto.

Os dados obtidos na pesquisa demonstram que o dever anexo de informação
(entendido como o dever de comunicar à outra parte todas as características e
especificidades do negócio) é o principal vetor de reconhecimento da boa-fé na
jurisprudência.

A acepção subjetiva da boa-fé também foi constatada, embora em menor número,
na pesquisa da jurisprudência, evidenciando a reminiscência da ambivalência da
noção de boa-fé.

Os deveres anexos de cuidado, lealdade e proteção também foram percebidos na
pesquisa da jurisprudência, evidenciando a função da boa-fé como criadora de
deveres jurídicos, conforme já mencionado no referencial teórico.
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O dever anexo de cuidado ou de proteção implica a observância de conduta que
preserve os interesses da outra parte, não criando dificuldades ou ameaças
(Caldeira, 2000).

Como já foi dito anteriormente, o dever anexo de lealdade consiste na fidelidade
aos compromissos assumidos e na coerência entre a conduta manifestada e a
conduta praticada, formando-se um elo de confiança entre as partes contratantes
(Gagliano & Monteiro, 2011).

Observada a pluralidade dos deveres anexos da boa-fé constatados na pesquisa
da jurisprudência, fica registrado o caráter meramente exemplificativo da relação
de deveres mencionados no referencial teórico, uma vez que podem ser exigidos
outros deveres, a depender das circunstâncias do caso concreto.
A boa-fé também exerce a função de limite ao exercício de direitos subjetivos,
evitando, assim, o exercício abusivo dos direitos subjetivos. O Código de Defesa
do Consumidor veda cláusulas abusivas, o exercício tirânico dos direitos. No
artigo 51 do CDC há vedação para uma relação de cláusulas abusivas, sendo que
tal relação não é meramente exemplificativa e não exaustiva.

O Código de Defesa do Consumidor tem na boa-fé um mandamento concreto
para a harmonização dos interesses dos consumidores e fornecedores, mediante
compatibilização da defesa do consumidor com o desenvolvimento econômico.

O Código adotou, implicitamente, a cláusula geral da boa-fé, que deve reputar-se
inserida e existente em todas as relações jurídicas de consumo, ainda que não
inscrita expressamente no instrumento contratual.

Na pesquisa da jurisprudência, constatou-se que o magistrado analisou se as
partes agiram com boa-fé para a conclusão do negócio de consumo, a fim de
verificar se a cláusula sob exame é ou não válida à luz do preceito legal.
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5 Considerações Finais

Considerando que o objetivo deste trabalho é analisar qual é a percepção de boafé nas relações de consumo para clientes, empresas, advogados e o seu registro
na jurisprudência do TJMG, passa-se às considerações de acordo com cada
enfoque da pesquisa.

Sob a ótica dos 10 consumidores entrevistados, apurou-se que os motivos que
levam ao comportamento de boa-fé são: a confiança do vendedor depositada no
consumidor; a confiança na palavra do vendedor; uma família sólida com
princípios morais e que educa os filhos com exemplos de honestidade, respeito
ao próximo e solidariedade; a empatia pelo próximo; a segunda procura pelo
atendimento dos profissionais; o respeito mútuo entre parceiros, a confiança, o
acreditar no outro com base em atos já conhecidos; a fidelização do cliente,
estreitamento de relações, princípios éticos e morais; o caráter e quando uma
pessoa não tenha maldade ou não tenha a intenção de passar o outro para trás.

Em relação aos quatro fornecedores entrevistados, constatou-se que os motivos
que levam ao comportamento de boa-fé são: a ética, a justiça e os princípios
morais das pessoas; os objetivos de descentralizar possíveis reclamações,
transferindo esses serviços ao fabricante, e de continuar na parceria.

Os quatro advogados entrevistados indicaram como fatores que favorecem a
ocorrência da boa-fé nas relações de consumo: a lealdade e a cooperação entre
as partes, idoneidade, honestidade, conceito que o fornecedor detém no mercado,
lisura, transparência e veracidade da propaganda, controle interno e externo
(compliance) que existir na empresa, acesso à informação, educação voltada para
a honestidade, conduta proba e leal e reconhecimento do consumidor como parte
mais vulnerável.

A jurisprudência analisada do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
considerou a violação ao dever de informar como principal causa dos litígios
julgados pelo órgão sobre a boa-fé durante o período de 2013 a 2016.
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É de suma importância para a sobrevivência dos negócios das empresas no longo
prazo a formação de um ambiente de negócios lastreado na boa-fé, pois assim
reduz a quantidade de reclamações e pendências judiciais e aumenta a
fidelização dos clientes.

5.1 Principais limitações

Esta pesquisa foi realizada com uma amostragem não probabilística, por
conveniência, entre 10 consumidores atendidos pelo Procon de Sete Lagoas,
quatro fornecedores, quatro advogados que militam na área de Defesa do
Consumidor e 30 jurisprudências do Tribunal de Justiça de Minas Gerais entre o
período de 2013 e 2016. As informações obtidas nas entrevistas sobre boa-fé
podem alterar-se na medida em que respeitem uma proporção de estatísticas
populacionais e estatísticas de processos, além de maior período de observação.
Dessa forma, as conclusões da pesquisa não podem ser generalizadas.

5.2 Considerações gerenciais

Esta pesquisa contribui ao permitir identificar os fatores que favorecem a
ocorrência da boa-fé e planejar iniciativas que concretizem o ideal de um
ambiente de negócios mais harmônico e fértil para o desenvolvimento das
atividades empresariais.

Como foi verificado, a violação ao dever de informação é a maior causa das
disputas judiciais analisadas. Assim, os fornecedores, no geral, detêm os meios
de produção e mais poder financeiro e técnico que permitem planejar medidas
para cumprir tal dever de boa-fé e preparar campanhas educativas baseadas nos
fatores identificados como favorecedores da ocorrência da boa-fé.

Durante o período de visita ao Procon de Sete Lagoas, observou-se que suas
atividades são desenvolvidas numa sala do segundo andar da rodoviária daquela
cidade, localização imprópria porque fica escondida da maioria dos consumidores.
Assim, sugere-se que o local de desenvolvimento das atividades do Procon Sete
Lagoas seja alterado para um lugar central da cidade e de fácil acesso ao público.
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Propõe-se que o Procon de Sete Lagoas promova uma parceria com a
Associação Comercial, a Associação de Dirigentes Lojistas, a Federação das
Indústrias e outras entidades, para que, juntos, realizem uma campanha
educativa sobre os deveres jurídicos que implicam a boa-fé, com a produção de
material institucional (tais como cartazes, panfletos, etc.) e palestras, de modo a
formar educação para o consumo.

Sugere-se, também, que o Procon de Sete Lagoas faça uma parceria com a
Secretaria Municipal de Educação, para levar campanha educativa aos alunos da
rede municipal de educação, para a formação de jovens consumidores
conscientes dos deveres da boa-fé para o consumo.

Por fim, recomenda-se uma integração entre o Procon de Sete Lagoas e o Poder
Judiciário, em especial com os Juizados Especiais, para agilizar a conversão das
reclamações em medidas judiciais quando ineficaz a intervenção do Procon.

Sugestões para pesquisas futuras:

Sugerem-se novas pesquisas, também com foco em estudos voltados para o
comportamento do consumidor, tais como:

a) Aplicar esse instrumento de pesquisa daqui a aproximadamente 10 anos
após essa publicação, para avaliar se a posição dos respondentes de hoje,
permanecerá nos respondentes do amanhã.
b) Realizar uma pesquisa quantitativa para o entendimento mais amplo do
“fenômeno”.
c) Realizar uma pesquisa com entrevistados que tiveram a boa-fé violada
para aferir se muda a relação de consumo após essa experiência e suas
implicações.
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Apêndices e Anexo

Apêndice A – Carta-convite aos consumidores

PESQUISA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO JÚLIO ROCHA

Prezado(a) Senhor(a),

Esta é uma pesquisa acadêmica cujo objetivo é identificar qual é a
percepção dos consumidores, fornecedores, advogados e jurisprudência do
TJMG sobre boa-fé.
O público-alvo da pesquisa é composto de consumidores que foram
atendidos pelo Procon de Sete Lagoas.
Sua colaboração é imprescindível para esta pesquisa, por isso peço
gentilmente sua atenção e colaboração. Em pré-teste realizado, o preenchimento
teve um tempo que variou entre 10 e 12 minutos.
Gostaria de compartilhar o trabalho final e os resultados da pesquisa com
os que colaborarem. Caso haja interesse em recebê-los, envie um e-mail com o
assunto “interesse nos resultados da pesquisa” para julio7lagoas@yahoo.com.br.
Por se tratar de interesses essencialmente acadêmicos, os resultados e
conclusões da pesquisa serão analisados em conjunto e o anonimato dos
respondentes está garantido.

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO
Mestrando: Júlio César Soares Rocha
Orientadora: Profª. Drª. Ester Eliane Jeunon

Contatos: FPL 31 3686-1461/sec.mestrado@fpl.edu.br
Contato: 31 xxxxxxxxxx/ julio7lagoas@yahoo.com.br
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Entrevista com consumidores

Nome
Sexo
Data de nascimento
CPF
Estado civil
Escolaridade
Profissão
Renda
Endereço
1 – O que você entende por boa-fé?
2 – O que seria boa-fé numa situação de compras para você?
3 – a) Você presenciou quais tipos de situação de boa-fé?
b) Na sua percepção, quais foram os motivos que levaram ao comportamento
de boa-fé?
4 – a) Você presenciou quais tipos de situação de má-fé?
b) Na sua percepção, quais foram os motivos que levaram ao comportamento
de má-fé?
5 – Na sua percepção, quais dificuldades de se agir com boa-fé?
6 – Como são estabelecidos os acordos entre consumidor e fornecedor dos quais
você participa?
7 – Quando violada a boa-fé nas relações de consumo, o que você faz?
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Apêndice B – Carta-convite aos fornecedores

PESQUISA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO JÚLIO ROCHA

Prezado(a) Senhor(a),

Esta é uma pesquisa acadêmica cujo objetivo é identificar qual é a
percepção dos consumidores, fornecedores, advogados e jurisprudência do
TJMG sobre boa-fé.
O público-alvo da pesquisa é composto de fornecedores.
Sua colaboração é imprescindível para esta pesquisa, por isso peço
gentilmente sua atenção e colaboração. Em pré-teste realizado, o preenchimento
teve um tempo que variou entre 10 e 12 minutos.
Gostaria de compartilhar o trabalho final e os resultados da pesquisa com
os que colaborarem. Caso haja interesse em recebê-los, envie um e-mail com o
assunto “interesse nos resultados da pesquisa” para julio7lagoas@yahoo.com.br.
Por se tratar de interesses essencialmente acadêmicos, os resultados e
conclusões da pesquisa serão analisados em conjunto e o anonimato dos
respondentes está garantido.

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO
Mestrando: Júlio César Soares Rocha
Orientadora: Profª. Drª. Ester Eliane Jeunon

Contatos: FPL 31 3686-1461/sec.mestrado@fpl.edu.br
Contato: 31 xxxxxxxxxx/ julio7lagoas@yahoo.com.br
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Entrevista com empresas

Empresa
Endereço
Cargo
Nome
CPF
Estado civil
Escolaridade
1 – O que você entende por boa-fé?
2 – O que seria boa-fé numa situação de compras para você?
3 – a) Você presenciou quais tipos de situação de boa-fé?
b) Na sua percepção, quais foram os motivos que levaram ao comportamento
de boa-fé?
4 – a) Você presenciou quais tipos de situação de má-fé?
b) Na sua percepção, quais foram os motivos que levaram ao comportamento
de má-fé?
5 – Na sua percepção, quais dificuldades de se agir com boa-fé?
6 – Como são estabelecidos os acordos entre consumidor e fornecedor dos quais
você participa?
7 – Quando violada a boa-fé nas relações de consumo, o que você faz?
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Apêndice C – Carta-convite aos advogados

PESQUISA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO JÚLIO ROCHA

Prezado(a) Senhor(a),

Esta é uma pesquisa acadêmica cujo objetivo é identificar qual é a
percepção dos consumidores, fornecedores, advogados e jurisprudência do
TJMG sobre boa-fé.
O público-alvo da pesquisa é composto de advogados que militam no
âmbito do Direito do Consumidor na Comarca de Sete Lagoas.
Sua colaboração é imprescindível para esta pesquisa, por isso peço
gentilmente sua atenção e colaboração. Em pré-teste realizado, o preenchimento
teve um tempo que variou entre 10 e 12 minutos.
Gostaria de compartilhar o trabalho final e os resultados da pesquisa com
os que colaborarem. Caso haja interesse em recebê-los, envie um e-mail com o
assunto “interesse nos resultados da pesquisa” para julio7lagoas@yahoo.com.br.
Por se tratar de interesses essencialmente acadêmicos, os resultados e
conclusões da pesquisa serão analisados em conjunto e o anonimato dos
respondentes está garantido.

FUNDAÇÃO PEDRO LEOPOLDO
Mestrando: Júlio César Soares Rocha
Orientadora: Profª. Drª. Ester Eliane Jeunon

Contatos: FPL 31 3686-1461/sec.mestrado@fpl.edu.br
Contato: 31 xxxxxxxxx/ julio7lagoas@yahoo.com.br
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Entrevista com advogados

Nome
Profissão
OAB
Endereço
Estado civil
Renda
1 – Como se estabelecem os acordos entre consumidores e fornecedores?
2 – Qual é a forma mais comum de ocorrência de boa-fé nas relações de
consumo?
3 – Quais fatores favorecem a ocorrência de boa-fé nas relações de consumo?
4 – Quais as principais dificuldades de a boa-fé ser observada nas relações de
consumo?
5 – Quando violada a boa-fé nas relações de consumo, qual é a conduta mais
comum dos consumidores?
6 – Quais são as facilidades e dificuldades dos consumidores em acionar os
órgãos de proteção do consumidor?

