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excertos  

“As garantias são outorgadas em razão de os próprios fornecedores, de 
modo geral, estatisticamente calcularem a probabilidade da ocorrência de 
vícios ou defeitos em determinados produtos de uma linha fabricados em 
série durante num determinado lapso temporal, procurando, por outro lado, 
zelar pelo seu nome comercial”

“A questão da prescrição ou decadência quanto a vícios ocultos tem 
sido interpretada conforme seu termo inicial ligada à garantia, daí a sua 
importância e conexão à chamada vida útil dos produtos e a obsolescência 
programada”

“Incentivo às entidades representativas dos consumidores, de um lado, 
e dos fornecedores, de outro, de acordo com cada classe de produtos, para 
que estabeleçam convenções coletivas de consumo no que diz respeito ao 
aumento do prazo de garantia e consequentemente, o tempo de sua vida útil, 
sugerindo-se 2 anos, como se faz na União Europeia”

reviStA luSo # 24 - deZembro 2016 - ProntA.indd   152 02/12/2016   17:07:51



revista Luso-Brasileira de direito do consumo - Vol. Vi | n. 24 | dEZEMBrO 2016

153

“... Que não seja imortal, posto que é chama/ 
Mas que seja infinito enquanto dure” 

(vinicius de moraes, no Soneto da Felicidade)

1. Notas iniciais

A citação do célebre poema do nosso imortal Poetinha, como 
era carinhosamente chamado, sobretudo pelo também imortal 
parceiro tom Jobim, dá uma dimensão da efemeridade das 

coisas e da própria vida.
nosso avô paterno, alfaiate italiano habituado e exigente quanto 

à qualidade das roupas que fazia e das coisas, de modo geral, de certa 
feita, quando contávamos cerca de 12 anos de idade, nos apontou uma 
lâmpada incandescente que iluminava a cozinha de sua casa, dizendo 
que a havia comprado há mais de 30 anos. Aliás, na época em que sua 
própria residência fora construída.

embasbacado, até colocamos em dúvida aquela afirmação. 
entretanto, era o nonno quem estava a dizê-lo e certamente deveria 
haver um bom fundo de verdade nela.

Pois não é que – ao menos àquela época, década de 60 do século 
XX –, era a realidade vigente? Senão, vejamos.

2. Durabilidade: conceito

em sentido etimológico durável é a qualidade daquilo que subsiste, 
persiste no tempo ou por muito tempo. mas não eternamente, por certo.

tudo que existe tem certamente um tempo de existência e 
funcionalidade plena, obsolescência, decadência e fim.

destarte, mesmo a lâmpada incandescente do nosso avô – cujo 
modelo foi proscrito do mercado brasileiro, substituída que foi pelas 
lâmpadas fluorescentes e, principalmente, pelas de led –, teve 
certamente o seu fim.

também nos lembramos de um refrigerador adquirido por nosso 
pai na década de 50 dos novecentos, ainda importado dos estados 
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unidos da América, que serviu nossa família durante mais de 40 anos 
e admiravelmente ainda funciona, até hoje, num bar de uma nossa 
antiga empregada doméstica, a quem foi doado há mais de 15 anos.

Admirável mundo velho? Sem dúvida.
mister, todavia, analisarmos neste passo os conceitos também de 

qualidade, eis que indelevelmente ligado ao de durabilidade.

3. conceitos de qualidade

3.1 Qualidade técnica.   no sentido técnico, sobretudo, à luz do 
chamado Sinmetro – Sistema nacional de metrologia, qualidade 
e tecnologia incumbido, em última análise, da regulação quanto às 
características, funcionalidade, segurança e durabilidade de produtos, 
significa a adequação destes ou de serviços a uma determinada norma 
que disciplina a sua fabricação.

esse aspecto é de importância fundamental, principalmente se se 
tiver em conta uma determinada dúvida ou mesmo litígio envolvendo 
certo produto ou serviço que apresente alguma anomalia.

tanto assim que, conforme enunciado pelo inciso viii do art. 39 
do código brasileiro de defesa do consumidor, considera-se prática 
abusiva, dentre outras circunstâncias, a de se “colocar no mercado de 
consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas 
expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas 
não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou 
outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normalização e Qualidade Industrial”1. 

3.2 Qualidade esperada, entretanto, do ponto de vista do 
consumidor, significa uma sua expectativa relativamente a características 
prometidas pelos fornecedores, inclusive quanto à durabilidade de 
produtos e serviços.

resta evidente, destarte, que, para além de um produto ou serviço 
deverem ter uma certificação de qualidade técnica conforme a categoria 
a que pertençam, designadamente quando se tratar de segurança, 
desempenho e durabilidade, devem satisfazer as expectativas do 
consumidor, mormente com relação àquelas qualidades cantadas e 
decantadas pelas ofertas e publicidade.
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não é tampouco por acaso, por outro lado, que o código de 
defesa do consumidor consagrou os princípios da vinculação e da 
transparência da oferta e da publicidade. ou seja, consoante dispõe 
o artigo 30 do estatuto consumerista brasileiro: “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 assinado.”

ou, em suma: se o fabricante ou prestador de serviços afirma, 
mediante ofertas públicas ou pelos variados meios publicitários tais e 
quais características e qualidades que seu produto tenha, deve honrá-
las ao ensejo da formalização da compra pelo consumidor, sob pena 
de punições, inclusive, de caráter criminal2. É o que se denominada o 
princípio da vinculação da oferta ou da publicidade.

Por outro lado, conforme previsto pelo parágrafo único do artigo 
36 do código do consumidor, “o fornecedor, na publicidade de seus 
produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos 
legítimos interessados os dados fáticos, técnicos e científicos que dão 
sustentação à mensagem”. nesse caso o que se configura é o chamado 
princípio da transparência da oferta e publicidade.

embora aqui tomado como exemplo uma hipótese exagerada, 
têm-se as peças publicitárias de sabões em pó, em que o anunciante 
faz mergulhar em verdadeiras piscinas contendo o seu produto 
pesadas peças de roupas, em comparação com outro tanque com 
outro produto concorrente ou similar, emergindo depois o primeiro 
translúcido e limpíssimo, enquanto que no segundo caso, peças opacas 
e acinzentadas.

É relevante salientar que nesse caso, na hipótese de alguém vier a 
confrontar as afirmações hiperbólicas de um fabricante com a realidade, 
este deverá ter em seu poder os dados fáticos, técnicos e científicos que 
comprovem aquelas qualidades veiculadas. tudo também, como no 
caso anterior, sob pena de procedimentos de ordem administrativa, 
civil e até penal.
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4. Garantia: sentido etimológico, origens do instituto 
jurídico, garantias legal e contratual

conforme já salientamos em passo anterior, a questão da garantia 
de produtos e serviços está intimamente ligada à sua qualidade exigida 
por uma determinada norma de adequação ou segurança ou mesmo 
por manuais técnicos concebidos pelo próprio fornecedor, além da 
expectativa do consumidor. incumbe-nos doravante, conceituarmos o 
que se deva entender por garantia, a origem desse instituto, bem como 
as chamadas garantias legais ao lado das garantias contratuais. 

4.1 Sentido etimológico e origens do instituto jurídico. 
etimologicamente garantia consiste num “documento com que se 
assegura a autenticidade e/ou a boa qualidade de um produto ou serviço, 
e se assume, junto ao comprador ou usuário, o compromisso de ressarci-
lo em caso de ineficiência ou fraude comprovadas”3. 

leizer lerner4 revela que o célebre cícero sempre chamava a 
atenção nas causas que defendia, para que se assegurasse ao adquirente 
de bens de consumo duráveis a garantia de que as deficiências ocultas 
nas operações de compra e venda seriam sanadas ou então, em caso 
de impossibilidade, haveria a resilição contratual. e clamava, com 
eloquente advertência: caveat emptor (que se acautele o comprador). 

chamava a atenção para a não mais nem menos que a famosa 
cláusula ex empto, que pressupõe a garantia implícita, ainda que 
non scripta, que é outorgada por qualquer vendedor ou prestador de 
serviços5. 

daí porque o artigo 24 do código de defesa do consumidor 
dispõe: “A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe 
de termo expresso, vedada a exoneração de responsabilidade”.

4.2 Garantia contratual. conforme determina o artigo 50 do 
código do consumidor: “A garantia contratual é complementar à 
legal e será conferida mediante termo escrito.  Parágrafo único – O 
termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer de 
maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a 
forma, o prazo e o lugar em que pode ser exercitada e os ônus a cargo 
do consumidor, devendo ser-lhe entregue, devidamente preenchido 
pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de manual de 
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instrução, de instalação e uso de produtos em linguagem didática, com 
ilustrações.”

A razão para o enunciado de tais dispositivos deveu-se à existência, 
à luz do então vigente código civil de 1916, de prazo prescricional 
extremamente curto, ou seja, de apenas 15 dias para a discussão dos 
vícios redibitórios e ajuizamento da competente ação redibitória.

esses dispositivos, na verdade, deveram-se a uma conquista 
jurisprudencial incorporada ao estatuto consumerista.

com efeito, lembramo-nos de quando 
ainda no curso de direito da Faculdade de 
direito da universidade de São Paulo, nosso 
pai, advogado, ingressou em juízo em prol 
de um médico de nossa cidade no interior 
de São Paulo que se havia acidentado com 
o veículo novo, dentro do prazo de garantia 
oferecido pelo fabricante, mas quando os 
15 dias já se haviam escoado.

Apurou-se que o acidente – de que 
resultaram a perda total do veículo, além de 
sérios ferimentos no condutor –, conforme 
perícia levada a cabo pelo prestigiado iPt 
– instituto de Pesquisas tecnológicas de 
São Paulo, fora causado pelo travamento 
do eixo traseiro do carro, em decorrência de fadiga do material e sua 
soldadura à roda, fazendo com que ele girasse sobre esse eixo por duas 
vezes, capotasse e se imobilizasse numa ribanceira que abrigava ao 
fundo a linha ferroviária.

Atendendo a uma preliminar levantada pela empresa fabricante 
do veículo e pela concessionária-vendedora, em litisconsórcio passivo 
de que a ação redibitória estava prescrita pelo transcurso dos 15 dias, o 
juízo de primeiro grau julgou a vítima carecedora da ação. 

Acabou ela vencendo a demanda no final, todavia, eis que o 
tribunal de Justiça do estado, em sede de apelação – já que, como se 
sabe, questão de prescrição é de mérito –, entendeu que, como o prazo 
é bastante curto, e os defeitos ou vícios costumam aparecer no decurso 
de um prazo razoável dentro das expectativas de durabilidade dos 

A chamada 
garantia estendida 

não passa de 
um seguro em 

benefício das 
próprias lojas e 
pagamento de 

comissões àqueles 
funcionários, em 
última análise, e 

não propriamente 
do consumidor
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produtos, para efeitos, inclusive prescricionais, somam-se o prazo de 15 
dias (legal) ao prazo dado como garantia (1 ano, nesse caso).

cumpre salientar, outrossim, que as garantias são outorgadas em 
razão de os próprios fornecedores, de modo geral, estatisticamente 
calcularem a probabilidade da ocorrência de vícios ou defeitos em 
determinados produtos de uma linha fabricados em série durante num 
determinado lapso temporal, procurando, por outro lado, zelar pelo 
seu nome comercial.

A chamada garantia estendida, que tem sido insistente e 
irritantemente oferecida pelos solertes vendedores de lojas de 
eletrodomésticos, não passa de um seguro em benefício das próprias 
lojas e pagamento de comissões àqueles funcionários, em última 
análise, e não propriamente do consumidor. 

relevantes medidas saneadoras com vistas a apurar e coibir os 
abusos daí decorrentes foram adotadas pelo operoso Promotor de 
Justiça do consumidor do ministério Público do estado de minas 
gerais, Amauri ártimos da matta6.

explicando, além da garantia oferecida pelo próprio fabricante, 
além da chamada garantia legal que será analisada no subitem seguinte, 
os varejistas ainda querem vender um seguro-garantia. em princípio, 
e em última análise, nada contra. entretanto, os consumidores têm de 
ser devidamente informados a respeito, como é curial, e não podem 
ser pressionados a aceitá-la, o que constitui manifesta prática abusiva.

4.3 Garantia legal. na verdade, como visto no subitem anterior, 
essa garantia confunde-se com os prazos previstos em lei, durante os 
quais confere-se aos consumidores um determinado tempo para que, 
utilizando os produtos adquiridos, possam reclamar contra vícios ou 
defeitos neles constatados.

com efeito, o artigo 26, caput, do código de defesa do consumidor 
dispõe: 

o direito de reclamar pelos vícios aparentes e de fácil constatação 
caduca em: i – trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço 
e de produtos não duráveis; ii – noventa dias, tratando-se de 
fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1º – inicia-se 
a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do 
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produto ou do término da execução dos serviços. § 2º – obstam 
a decadência: i – a reclamação comprovadamente formulada 
pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até 
a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de 
forma inequívoca (...) iii – a instauração de inquérito civil, até 
seu encerramento. § 3º –  “tratando-se de vício oculto, o prazo 
decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o 
defeito.

5. cotejo com o código civil de 2002 e entendimentos 
jurisprudenciais

conforme asseverado linhas atrás, o código de defesa do 
consumidor, em matéria de vícios redibitórios, além de outros aspectos 
como, por exemplo, a questão da responsabilidade civil objetiva 
por danos, interpretação mais favorável das cláusulas contratuais e 
possibilidade de sua revisão etc., operou uma verdadeira revolução nos 
princípios tradicionais do privatista código napoleônico de 1804 que 
claramente inspiraram o código civil brasileiro de 1916. 

Assim é que, no tocante às possibilidades de resilição contratual 
em decorrência de vícios e defeitos, inovou no que concerne aos prazos 
para redibir (i.e., não mais os 15 dias do vetusto código de 1916, nem 
muito menos de 10 dias do código comercial imperial de 1850).

5.1 o código do consumidor, portanto, foi certamente o 
inspirador do próprio aggiornamento do código civil vigente, de 2002, 
só que ficou aquém do esperado. isto porque o prazo da garantia legal, 
enquanto que em outros países é de dois anos, é de 90 dias para bens de 
consumo duráveis e 30 para os não duráveis. e, agora, apenas 30 dias 
para coisas móveis e um ano para imóveis, de acordo com o código 
civil. Senão, vejamos. 

Seu artigo 445 dispõe que “o adquirente decai do direito de obter a 
redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for 
móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava 
na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade”.

e o § 1º complementa essa ordem de ideias, asseverando que, 
“quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o 
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prazo contar-se-á do momento em que dele se tiver ciência, até o prazo 
máximo de cento e oitenta dias em se tratando de bens móveis; e de um 
ano, para os imóveis”.

5.2 conforme alguns arestos dos tribunais brasileiros, entretanto, 
a questão da prescrição ou decadência quanto a vícios ocultos tem 
sido interpretada conforme seu termo inicial ligada à garantia, daí 
a sua importância e conexão à chamada vida útil dos produtos e a 
obsolescência programada. 

com efeito: 

vício oculto – prazo para reclamação (artigo 26, parágrafo 3º 
cdc)
Prescrição – inocorrência – vício redibitório – lapso temporal que 
só se inicia após o conhecimento inequívoco do vício do produto 
– Prazo de garantia que visa proteger o adquirente – inexistindo 
meios de se verificar a presença do defeito no prazo legal não pode 
aquele que não deu causa suportar o prejuízo – interpretação do 
art. 178, § 5º, iv, do cPc. tJ/SP, rt 806/165. 

consumidor – Produto durável – veículo automotor – vício oculto 
– decadência – Prazo decadencial de 90 dias para reclamação, 
contados a partir da data em que evidenciado o defeito – inteligência 
do art. 26, ii, e § 3º, da lei 8.078/90. tJ/rr. rt 785/382.7

direito do consumidor – Ação ordinária – decadência. Se o vício é 
oculto, isto é, aquele capaz de só se manifestar com o uso, o termo 
inicial da garantia fica em aberto, de tal sorte que somente após 
constatado o vício é que inicia a contagem do prazo decadencial. 
inteligência do art. 26, § 3º, do cdc. garantia. vício oculto ou de 
inadequação. A teor do art. 24 da lei 8.078/90, “a garantia legal de 
adequação do produto ou serviço independe de termo expresso”. 
Assim, o dever de proceder à substituição do aparelho por outro 
semelhante se mostra inarredável na hipótese dos autos, em que, 
remetido o aparelho para conserto, não se mostrou adequado ao 
uso. Apelo improvido.8
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direito do consumidor – Ação redibitória – decadência. Se o 
vício é oculto, isto é, só se manifesta com o uso, o termo inicial 
da garantia fica em aberto, de tal sorte que somente depois de 
constatado o vício inicia a contagem do prazo decadencial. 
inteligência do art. 26, § 3º, do cdc. vício oculto. o dever 
de proceder à restituição do valor pago pelo bem se mostra 
inarredável há hipótese dos autos, em que remetido o mesmo para 
conserto, não se mostrou adequado ao uso. responsabilidade 
civil. indenização por prejuízos da lavoura. Ausência de prova dos 
prejuízos sofridos. incumbe ao autor fazer prova de que os danos 
sofridos se devem a fato do produto vendido pela outra parte. 
Prova insuficiente. danos materiais. o dever de reparar cinge-
se aos danos efetivamente demonstrados. Sobre o que não puder 
ao menos existir uma presunção concreta de existência, deve ser 
afastado. Apelo provido em parte. Sucumbência redimensionada.9

consumidor – Prestação de serviços – manutenção de 
equipamentos duráveis – reparos em peças internas de tecnologia 
que não de conhecimento comum – constatação da permanência 
do defeito após o prazo de garantia de três meses – circunstância 
que não acarreta decadência do direito de reclamar pela má 
prestação do serviço, pois trata-se de vício oculto – inteligência do 
art. 26, § 3º, da lei 8.78/90. ementa da redação: na prestação de 
serviços de manutenção de equipamentos duráveis, em que foram 
realizados reparos em peças internas, de tecnologia que não de 
conhecimento comum, a constatação da permanência do defeito 
após o prazo de garantia de três meses não acarreta em decadência 
do direito do consumidor em reclamar pela má prestação do 
serviço, pois trata-se de vício oculto, conforme inteligência do art. 
26, § 3º, do cdc.10 

no âmbito do Superior tribunal de Justiça, no recurso especial 
984.106, tendo como relator o ministro luiz Felipe Salomão, entendeu-
se que o “consumidor tem direito a reparação de falha oculta até o fim 
da vida útil do produto e não só durante a garantia”11.

na hipótese sob análise tratava-se de uma ação de cobrança pela 
vendedora de um trator pelos reparos de um defeito (na verdade um 
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vício) nele constatado, mas 3 anos após sua venda. A ação fora julgada 
improcedente em primeira e segunda instâncias, mediante a qual se 
pedia uma indenização pelo tempo em que a máquina ficou inoperante, 
sendo certo que o prazo de garantia era de seis meses ou 1.000 horas de 
uso, tendo a empresa alegado desgaste natural.

com o devido respeito, embora a tese esposada no caso acima 
referido seja correta, ou seja, no sentido de que o prazo prescricional ou 
decadencial para a ação redibitória somente passa a fluir do momento 
em que constatado o defeito ou vício oculto, o qual fica, por assim dizer, 
hibernando até o término da vida útil do produto, certo se nos afigura 
que a mesma é exagerada. Além disso, o exemplo não é etiologicamente 
correto, já que não se trata de bem de consumo destinado a suprir a 
necessidades de um consumidor, mas sim um bem de capital, utilizado 
para lidas na agricultura.

Parece-nos, contudo, relevante, para o aspecto que iremos a seguir 
analisar, qual seja, o da durabilidade dos produtos e sua garantia para 
fins de redibição. 

6. Durabilidade de produtos, obsolescência programada 
e garantias

Ainda nos referindo ao acórdão do Superior tribunal de 
Justiça colacionado, sem embargo das ressalvas que lhe fizemos, sua 
contribuição foi no sentido de levantar a seguinte questão: se os prazos 
de decadência ou prescrição, ao menos em termos do chamado vício 
ou defeito ocultos, começam a fluir somente quando da constatação 
deles, persistindo a garantia durante toda a vida útil do produto para 
esses efeitos, qual seria o tempo de sua durabilidade? certamente nada 
é eterno.

vejam-se as argumentações do citado acórdão:

o Judiciário deve combater práticas abusivas como a obsolescência 
programada de produtos duráveis. Para o relator essa prática consiste 
na redução artificial da durabilidade de produtos e componentes 
de modo a forçar sua recompra prematura. independentemente de 
prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável 
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com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além 
de configurar um defeito de adequação (art. 18 do cdc), evidencia 
quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, 
sejam elas de consumo, sejam elas regidas pelo direito comum 
(...) constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de 
informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que 
era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma 
legítima e razoável, fosse mais longo.   

entendeu-se, como se vê que, por se tratar de vício oculto, o prazo 
decadencial deveria ser contado a partir do momento em que o defeito 
fosse evidenciado, com base no art. 26 do cdc. 

esse artigo, conforme já mencionado, estabelece prazo de 90 dias 
para bens duráveis e de 30 dias para produto não durável para que o 
consumidor apresente reclamação quando o vício é aparente. 

o ministro luiz Felipe Salomão afirmou, porém, que o fornecedor 
não será eternamente responsável pelos produtos colocados em 
circulação, mas também não se pode limitar a responsabilidade ao prazo 
contratual de garantia puro e simples, que é estipulado unilateralmente 
pelo próprio fornecedor. 

com efeito, assevera: 

A doutrina consumerista tem entendido que o cdc, no § 3º do 
art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o 
critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo 
o fornecedor se responsabilizar pelos vícios em um espaço largo de 
tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual.

6.1 durabilidade de produtos. questão das mais polêmicas em 
termos de garantia e durabilidade de produtos consiste na chamada 
obsolescência programada. 

em 1878, o inventor norte-americano Thomas Alva edson, 
finalmente, após ingentes esforços, conforme reconheceu – “a 
genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração” –, logrou acionar 
sua famosa lâmpada de filamentos metálicos, mais conhecida como 
lâmpada incandescente, por meio de energia elétrica. na ocasião, 
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segundo suas próprias previsões, a sua lâmpada duraria cerca de 2.500 
horas. e, pela experiência do nosso avô, conforme já relatado, era uma 
realidade comprovada.

em 1920 o chamado Cartel de Phoebus, nos estados unidos da 
América, logrou firmar um pacto mediante o qual os fabricantes se 
propunham, de comum acordo, a elaborar lâmpadas incandescentes 
que obedeciam à mesma tecnologia de edson, mas com 1.000 horas de 
duração. 

hoje, no brasil, as mencionadas lâmpadas incandescentes, sob o 
pretexto de que geram mais calor do que luz e consomem muita energia, 
tiveram um fim decretado, em dezembro de 2015, sendo substituídas 
pelas lâmpadas led, fluorescentes ou, ainda, pelas eletrônicas. 
entretanto, e até o seu fim, têm uma duração máxima de um ano ou 
700 horas. 

no início das invenções dava-se muita importância à durabilidade 
dos produtos, embora hoje considerados sem graça, duros, rústicos, 
pesados, porém, eficientes e duradouros. henry Ford, famoso 
empresário norte-americano no ramo automobilístico, introduziu 
no mercado o método então inovador de produção em série e em 
massa. dizia que todo americano, mormente todo operário, tinha 
direito a ter um veículo para cuja manufatura havia materialmente 
colaborado. dizia, ainda, que todo cidadão tem direito a ter um veículo 
de qualquer cor, desde que seja a preta (Ford modelo t, padronizado e 
em série).  

6.2 obsolescência programada. bernard london, no que diz 
respeito à obsolescência programada, escreveu, em 1932, em plena 
depressão econômica que assolou os estados unidos da América e, por 
efeito dominó, todo o mundo capitalista da época, iniciada em 1929, 
que o melhor remédio para combatê-la seria a fabricação de produtos 
que durassem pouco, com o fim de oferecer emprego a todos, ou ao 
maior número possível de cidadãos. chegou mesmo a propor uma lei 
ao congresso americano, para que essa obsolescência fosse tornada legal 
e efetiva.

em 1950, adveio uma tese, esposada por brooks Stevens, chamada 
de obsolescência programada induzida, ou seja, no sentido de induzir o 
consumidor, mediante meios publicitários maciços, a adquirir produtos 
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novos, muito embora os já utilizados por ele ainda estivessem bons para 
o uso a que destinavam. 

Além disso, surgiu a categoria dos produtos descartáveis, os quais 
têm ocasionado um aumento significativo de resíduos sólidos, em 
ameaça ao meio ambiente.

em 1981, na então república democrática da Alemanha, 
se concebeu uma lâmpada elétrica que duraria mais de 25 anos. 
Apresentada à feira internacional de hannover pela empresa estatal 
Narva, não obteve qualquer sucesso na sua desejada outorga de 
licenciamento de fabricação a eventuais 
interessados. 

nota curiosa: no quartel do corpo 
de bombeiros da cidade de livemore, no 
estado da califórnia, há uma lâmpada, 
criada por chailet, que ali permanece 
acesa desde 1901, para o fim de demonstrar 
sua eficiência, não obstante o alto custo 
energético que acarreta. três câmaras de 
filmagem que documentam minuto a minuto o seu desempenho já 
foram utilizadas e se esgotaram. 

hoje em dia, em plena segunda década do século XXi, o grande 
avanço foi a lâmpada de led, cujos fabricantes prometem durarem 
nada mais, nada menos que 2.500 horas, exatamente como a invenção 
de edson, cujos experimentos de uso, todavia, ainda estão no início, 
e cujos custos são infinitamente maiores do que as antigas lâmpadas 
incandescentes: led = r$ 60,0012, enquanto que a outra custa em 
torno de r$ 0,8013. 

cabe ao consumidor atuar como juiz dessas inovações. Poderíamos 
concluir, por conseguinte, que conquanto a durabilidade seja desejável, 
é impossível que um determinado produto tenha vida eterna, até 
porque nada o é, por razões evidentes. 

o que se teria de fazer, isto sim, embora a evolução tecnológica 
nos tempos que correm seja extremamente veloz, tornando obsoletos 
– apesar de em pleno funcionamento – produtos que são sucedidos 
por outros mais sofisticados, sobretudo no campo da indústria 
eletroeletrônica, seria ampliar o máximo possível o prazo de garantia 

Persistindo a 
garantia durante 

toda a vida útil do 
produto para esses 

efeitos, qual seria 
o tempo de sua 

durabilidade?
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desses produtos, em prol da economia particular dos consumidores, 
notadamente dos que dispõem de menor poder aquisitivo. 

na união europeia, por exemplo, o prazo de garantia legal de 
produtos é de dois anos, enquanto que na grã-bretanha é de seis anos. 
no brasil, todavia, é de apenas três meses (ex vi do disposto no art. 26, 
ii, do código de defesa do consumidor). 

o ideal seria, por conseguinte, que tivéssemos os 2 anos 
mencionados, a que se soma o prazo de garantia contratual 
concedido pelo fabricante (cf. art. 50 do mesmo código de defesa do 
consumidor). 

7. razoabilidade de prazos, convenções coletivas de 
consumo e interpretação mais favorável

cremos que a chave para essa questão está em se determinar uma 
regra à luz do que vem estatuído pelos artigos 32 e 107 do código de 
defesa do consumidor.

7.1 prazos razoáveis – dispõem o artigo 32 e seu parágrafo único 
do código do consumidor: 

os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de 
componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação 
ou importação do produto. Parágrafo único – cessadas a produção 
ou importação, a oferta deverá ser mantida por período razoável 
de tempo, na forma da lei.

Já o artigo 107 e parágrafos admitem: 

As entidades civis de consumidores e as associações de 
fornecedores ou sindicatos de categoria econômica podem regular, 
por convenção escrita, relações de consumo que tenham por objeto 
estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, 
à garantia e características de produtos e serviços, bem como a 
reclamação e composição de conflito de consumo.
§ 1º – A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do 
instrumento no cartório de títulos e documentos.
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§ 2º – A convenção somente obrigará os filiados às entidades 
signatárias. 
§ 3º – não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se 
desligar da entidade em data posterior ao registro do instrumento.”
Ambos os dispositivos e complementos foram inspirados pela 
chamada lei Ferrari – lei Federal 6.729, de 28.11.1979 –, que dispõe 
sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de 
veículos automotores de via terrestre.

Assim, no que diz respeito às partes convencionadas:

Art . 17. As relações objeto desta lei serão também reguladas por 
convenção que, mediante solicitação do produtor ou de qualquer 
uma das entidades adiante indicadas, deverão ser celebradas com 
força de lei, entre: 
i – as categorias econômicas de produtores e distribuidores de 
veículos automotores, cada uma representada pela respectiva 
entidade civil ou, na falta desta, por outra entidade competente, 
qualquer delas sempre de âmbito nacional, designadas convenções 
das categorias econômicas; 
ii – cada produtor e a respectiva rede de distribuição, esta através 
da entidade civil de âmbito nacional que a represente, designadas 
convenções da marca. 
§ 1º qualquer dos signatários dos atos referidos neste artigo poderá 
proceder ao seu registro no cartório competente do distrito 
Federal e à sua publicação no diário oficial da união, a fim de 
valerem contra terceiros em todo território nacional. 
§ 2º independentemente de convenções, a entidade representativa 
da categoria econômica ou da rede de distribuição da respectiva 
marca poderá diligenciar a solução de dúvidas e controvérsias, no 
que tange às relações entre concedente e concessionário. 

e no que concerne ao relacionamento com os consumidores
concessionárias montadoras:

Art. 19. celebrar-se-ão convenções da marca para estabelecer 
normas e procedimentos relativos a: 

v

v

v

v
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i – atendimento de veículos automotores em garantia ou revisão 
(art. 3º, inciso ii); 
X – estoques do concessionário (art. 10 e §§ 1º e 2º);
(...) 
Xvii – contratações para prestação de assistência técnica e 
comercialização de componentes (art. 28); 
Xviii – outras matérias previstas nesta lei e as que as partes 
julgarem de interesse comum.

na década de 60 do século passado, quando ainda iniciante 
nossa indústria automobilística mas também se importavam veículos 
mediante altas alíquotas de impostos, as concessionárias, de um 
lado, por sua entidade representativa, e as montadoras, de outro lado, 
igualmente por sua entidade de classe, firmaram uma convenção 
coletiva de marcas que, entre outras avenças, contemplou a que previu 
a permanência no mercado de peças de reposição dos veículos nacionais 
e importados por 10 anos, a partir do momento em que cessarem sua 
fabricação ou importação.

instrumento pouco utilizado entre nós, entretanto, a convenção 
coletiva de consumo certamente poderia render bons frutos na questão 
dos produtos em matéria de garantia e oferta de peças de reposição 
como, aliás, reza o mencionado artigo 32 do estatuto consumerista.

com efeito, como o mesmo dispositivo reza que, cessada a 
fabricação e determinado produto ou sua importação, serão mantidas 
em estoque peças de reposição por um prazo razoável, eis a grande 
questão: que prazos seriam esses?

muito embora o mesmo artigo fale de que isso dependeria de lei, 
é curial interpretar-se referido dispositivo cum grano salis. ou seja, lei 
não no sentido formal, a norma editada pelos poderes competentes do 
estado, mas sim uma norma de conduta de caráter geral ou limitada a 
um determinado grupo de interessados, como de resto o é a sua matriz 
inspiradora conforme já visto.

desta forma, vida útil de um produto – já que, repita-se, nada é 
eterno –, somente poderá ser definida de três maneiras: (1) mediante 
convenção de acordo com as normas do código do consumidor; 
(2) unilateralmente pelos próprios fabricantes; (3) de lege feranda, 
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mediante a alteração dos prazos de prescrição e decadência, que no 
nosso sistema equivalem à garantia legal. 

A segunda hipótese, aliás, é a quem vem sendo observada, já que, 
mediante um critério de probabilidade e análise do estágio da arte de 
cada produto, cada fabricante acaba outorgando uma garantia com 
prazo maior ou menor, o que nem sempre corresponde ao respectivo 
tempo de venda útil.

Além disso, conforme se infere da análise do § 1º do artigo 18 
do código do consumidor, em se tratando de vício do produto, há 
um iter a ser perfilhado, a saber:  a chance de o fornecedor saná-lo 
até o prazo de 30 dias, sob pena de, se não o fizer, dar ao consumidor 
as alternativas de sua substituição por outro da mesma espécie, em 
perfeitas condições de uso, ou a restituição imediata da quantia paga, 
monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos 
ou, ainda, o abatimento proporcional do preço.

todavia, dispõe seu § 2º: “Poderão as partes convencionar a redução 
ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo 
ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de 
adesão a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por 
meio de manifestação expressa do consumidor”.

ora, conjugando esse dispositivo com o da convenção de consumo, 
pode-se chegar a um resultado mais benéfico para o consumidor como 
no caso, por exemplo, de se reduzir o prazo de 30 dias para que o 
consumidor mais rapidamente possa exercer o seu direito de escolha 
entre as referidas alternativas.

ou então, se isso não for viável, caberia unilateralmente aos 
próprios fornecedores, individualmente, já que a referida convenção 
pressupõe entidades representativas daqueles e dos consumidores 
como convencionais, instituírem códigos de autorregulamentação, 
estabelecendo neles igualmente benefícios maiores aos consumidores.

há oito anos elaboramos, por solicitação da Abinee – Associação 
brasileira da indústria eletroeletrônica, um código de Autorregulação 
de Aparelhos de telefonia celular o qual, entre outras cláusulas, 
estabeleceu exatamente a redução do prazo de “graça” de 30 para 7 dias, 
ao cabo do qual o consumidor, no caso de impossibilidade de reparo no 
seu aparelho, poderia optar por uma das três alternativas. 
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7.2 interpretação mais favorável (ao consumidor) – um outro 
caminho foi trilhado, a partir de um caso concreto, posteriormente 
coletivizado em ação civil pública movida pela Promotoria de Justiça do 
consumidor de dores do turvo, estado do espírito Santo14, conferindo-
se uma interpretação pró-consumidor da cláusula de garantia. 

e isto tendo como fundamento o disposto pelo artigo 47 do 
código do consumidor, segundo o qual “as cláusulas contratuais serão 
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Além disso, foi 
invocada a nota de interpretação n. 04 da Portaria Sde – Secretaria de 
direito econômico n. 04, 13 de março de 1998, segundo a qual constitui 
prática abusiva “impedir o consumidor de se beneficiar do evento, 
constante do termo de garantia contratual, que lhe seja mais favorável”.

tratava-se, em suma, de conflito gerado pela recusa de uma 
concessionária de automóveis em atender aos termos da garantia 
emitida pela montadora, em razão de o consumidor ter levado o 
veículo com vício constatado dentro do prazo de dois anos, mas com 
quilometragem já avançada. A interpretação dada à cláusula garantia 
de 2 anos ou 50.000 quilômetros, a que se vencer por primeiro foi 
considerada abusiva.

em resumo, proposta a ação civil pública em face da concessionária 
e da montadora, o juízo de direito da comarca de dores do turvo 
concedeu medida liminar, inaudita altera parte, para que as rés 
cessassem imediatamente a prática abusiva erga omnes, em prejuízo 
dos consumidores em geral, consistente em impingir-lhes termo de 
garantia que determina o prazo de garantia de vinte e quatro meses ou 
50.000 Km de rodagem, até o que ocorrer primeiro, fazendo prevalecer 
o artigo 47 da lei 8.078/90 e determinando o cumprimento da garantia 
de tais veículos até o evento (quilometragem ou tempo de uso) que 
ocorrer por último, beneficiando assim o consumidor, sob pena de 
multa diária de r$ 100.000,00 (cem mil reais), ou outro valor adequado.

como pedido principal, requereu-se a procedência da ação, ao 
final, com a condenação das rés na obrigação consistente na obrigação 
de cumprir o que dispõe o artigo 47 da lei 8.078/90, sob pena de 
multa, anulando-se a cláusula contratual de garantia em desfavor do 
consumidor, bem como reparar o dano causado, pagando indenização 
ao fundo criado pela lei 7.347/85, e ressarcindo os consumidores das 
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quantias indevidamente pagas, pelos usuários de veículos, os quais 
tiveram despesas com peças e serviços não agraciados pelo artigo 47 
da lei 8.078/90.

referida decisão liminar, embora mantida pelo tribunal de Justiça 
do estado do espírito Santo, bem como pelo Superior tribunal de 
Justiça em sede de recurso especial, foi cassada em sede de embargos de 
declaração e agravo pelo mencionado StJ, entendendo-se que o Juízo 
de dores do turvo era absolutamente incompetente para conhecer e 
julgar a ação em pauta, com efeito erga omnes para todo o país.

8. Possíveis soluções

destarte e em conclusão, parece-nos que são possíveis e que 
se apliquem as soluções alvitradas que, em resumo, poderiam ser 
sintetizadas de forma articulada em seguida.

8.1 incentivo às entidades representativas dos consumidores, de 
um lado, e dos fornecedores, de outro, de acordo com cada classe de 
produtos, para que estabeleçam convenções coletivas de consumo no 
que diz respeito ao aumento do prazo de garantia e, consequentemente, 
o tempo de sua vida útil, sugerindo-se dois anos, como se faz na união 
europeia (fundamento – arts. 32 e 107 do cdc).

8.2 A fixação do referido prazo de vida útil dos produtos pelos 
próprios fornecedores, prontificando-se a atender aos reclamos dos 
consumidores nesse período, quando se tratar de vício ou defeito 
oculto, mediante autorregulação espontânea dos fornecedores.

8.3 em havendo conflitos de interpretação quanto a garantias 
alternativas, optar-se, inclusive via judicial, pela que for mais favorável 
ao consumidor.

8.4 Projeto de lei de iniciativa Popular estabelecendo-se a 
alteração do prazo decadencial previsto pelo art. 26, inc. ii do cdc, 
para 2 (dois) anos) – à guisa de garantia legal, sem prejuízo da garantia 
contratual. 

8.5 ou ainda, alternativamente, projeto de lei de iniciativa Popular 
estabelecendo-se a obrigatoriedade do estabelecimento de um prazo 
mínimo de dois anos de garantia contratual a ser concedida quando da 
aquisição do produto e com informações claras e objetivas a respeito.
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Notas

*  José geraldo brito Filomeno. consultor jurídico e professor especialista em 
direito do consumidor, presidente da comissão geral de ética do governo do 
estado de São Paulo (brasil), foi procurador geral de justiça e vice-presidente da 
comissão especial que elaborou o vigente código de defesa do consumidor.

1. o conmetro passou a ter a denominação de Conselho Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia, por força da lei Federal 12.545, de 14 de dezembro de 
2011.

2. cf. artigos 56, Xii, 66 e 67 do código de defesa do consumidor.
3. cf. Dicionário Novo Aurélio – O Dicionário da Língua Portuguesa – Século XXI, 

editora nova Fronteira, r.J., 1999.
4. cf. nosso Manual de Direitos do Consumidor, grupo gen/Atlas, S.P., 14. ed. 

2016, p. 3-4.
5. Jorge torres de mello rollemberg, in Proteção ao Consumidor: Seus Problemas 

e dificuldades, iniciativas na área Privada oficializada do movimento pelo 
governo, escola Superior de guerra, trabalho especial – te87, tema 21, 1987.

6. cf. artigo Procon Vinculado ao Ministério Público: estrutura e atuação prática, 
in tutela Administrativa do consumidor: atuação dos Procon’s, legislação, 
doutrina jurisprudência, obra coletiva por nós organizada, ed. Atlas, S.P., 2014, 
1ª edição, p. 171-230.

7. Apud Código de Defesa do Consumidor Comentado: interpretação doutrinária, 
jurisprudência comentada, legislação referenciada e prática processual, gisele de 
lourdes Friso, editora Primeira impressão, S.P., 2007, com nosso prefácio.

8. tJrS – 16ª câm. civ. – Apciv 70002393593 – rel. des. genacéia da Silva Alberton 
– j. 05.12.2001.

9. tJrS – 9ª câm. civ. – Apciv 59707750 – rel. des. rejane maria dias de castro 
bins – j. 11.09.2002.

10. 1º tAciv SP – 7ª câm. – Apciv 1.025.451-1 – rel. Juiz Sebastião Alves Junqueira 
– j. 27.11.2001.

11. cf. resp. n. 984106, 4ª turma, relator o ministro luiz Felipe Salomão.
12. Se bem que, decorrido já mais de um ano da proscrição das antigas lâmpadas 

incandescentes, as de led estão custando cerca de r$ 10,00 cada a esta altura.
13. cf. nosso Manual de Direitos do Consumidor, grupo gen/Atlas, S.P., 14. ed. 

2016, p. 232-233.
14. Proc. n. 1999/0050594-8 e resp. n. 218.492-eS.
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