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ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO 
DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR E MICROSSISTEMA 
DOS PROCESSOS COLETIVOS1 

A 

ABATIMENTO PROPORCIONAL DO 
PREÇO, art. 19, I 

ABUSO DE DIREITO, art. 28 

AÇÃO 

- danos morais e patrimoniais; respon-
sabilidade por: art. 1 ° da LACP 

- defesa do consumidor: art. 83 

- de regresso: art. 88 

- obrigação de fazer ou de não fazer; 
cumprimento da: art. 84; art. 3° da 
LACP 

AÇÃO CAUTELAR 

- ajuizamento: art. 4° da LACP 

- legitimados: art. 5° da LACP 

AÇÃO CIVIL 

- iniciativa do Ministério Público: art. 6° 
daLACP 

- objeto: art. 3° da LACP 

- propositura: art. 7° da LACP 

AÇÃO CIVIL COLETIVA, arts. 81 e 82 

AÇÃO CIVIL COLETIVA DE 
RESPONSABILIDADE 

ajuizamento pelo Ministério Público: 
art. 92 

proposição: art. 91 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, arts. 81; 90; 
101; 102; 103 

- coisa julgada: arts. 103, §§ 1 ° e 3° 

- competência: art. 93, II 

- execução: arts. 97; 98, §§ 1 º e 2º; 100; 
103, § 3° 

- inquérito civil: arts. 26, § 2°, III; 90 

- juiz: arts. 28; 77; 79, parágrafo único, 
"b"; 84, caput e§§ 3°, 4° e 5° 

- legitimação: art. 82 

1 As normas da Lei 8.078 são aquelas indicadas sem referência "CDC''. As normas da Lei 7.34 7 / 1985 
foram identificadas com a abreviatura "LACP''. 

c_~33~ 
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CÓDIGO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -,...~------------~ 
- Ministério Público: art. 51, § 4°; 80; 82, 

I; 92 

- serviços públicos: art. 4°, VII; 6°, X; 22 

AÇÃO COLETIVA 

- coisa julgada: art. 103 

- concurso de créditos: art. 99 

- custas e emolumentos: art. 87 

- danos: art. 91 

- defesa de interesses individuais homo-
gêneos: arts. 91 a 100 

- defesa de interesses individuais homo-
gêneos; justiça competente: art. 93 

- divulgação aos interessados: art. 94 

- interesses individuais: art. 91 

- legitimação para Agir: art. 82; 91 

litigância de má-fé, condenação soli
dária: art. 87, parágrafo único 

litispendência: art. 104 

- Ministério Público: art. 5°, II; 51, § 4°; 
80;82,1;92 

- procedência do pedido; condenação 
genérica: art. 95 

- propositura: art. 91; 92; 101 

- sentença: art. 103 

- sentença; liquidação e execução: arts. 
97 e 98 

AÇÃO CONDENATÓRIA, art. 98, § 2°, 
I e II 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, art. 103, § 2º 

AÇÃO DE REGRESSO, art. 13, 
parágrafo único; 88 

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
aplicabilidade do CPC: art. 19 da 
LACP 

1336 

- custas: art. 18 da LACP 

danos morais e patrimoniais: LACP 

efeito suspensivo do recurso: art. 14 da 
LACP 

foro competente: art. 2° da LACP 

- inexistência de fundamento: art. 9° da 
LACP 

- inquérito civil: art. 8°, § 1 º da LACP 

- instrução na inicial: art. 8° da LACP 

- litigância de má-fé: art. 17 da LACP 

- mandado liminar: art. 12 da LACP 

- omissão de informação de dados téc-
nicos: art. 10 da LACP 

sentença civil: art. 16 da LACP 

- sentença condenatória: art. 15 da 
LACP 

AÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO FORNECEDOR DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS 

- chamamento ao processo: art. 101, II 

- competência: art. 101, I 

- denunciação da lide: art. 88 

- falência: art. 101, II 

- foro competente: art. 101, I 

ingresso no feito: art. 102, § 2° 

- legitimados: art. 102 

- normas de procedimento: art. 101 

- responsabilidade Civil: art. 101 

- réu; chamamento a lide do segurador: 
art. 101, II 

- réu; falido: art. 101, II 

Vide também: FORNECEDOR 

AÇÃO GOVERNAMENTAL, art. 4°, II 

AÇÃO PENAL PÚBLICA: art. 80 

- coisa julgada: art. 103 

Ministério Público: art. 80 

- subsidiária: art. 80 

AÇÃO PENAL SUBSIDIÁRIA, art. 80 

AÇÃO PRINCIPAL 

- ajuizamento: art. 4° da LACP 

- legitimados: art. 5° da LACP 

ACESSO À JUSTIÇA, art. 6°, VI 

ACIDENTES DE CONSUMO 
Vide: RESPONSABILIDADE PEL, 

DO PRODUTO E DO SERVI1 

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA, 

AFIRMAÇÕES ENGANOSAS 
FALSAS 

cobrança de dívida: art. 71 

- crime: art. 66 

AGRAVANTES, art. 76 

AGROTÓXICOS 
- controle da publicidade: art. l 

AJUSTAMENTO DE CONDU't 
113, § 6° 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

ALVARÁ, art. 59 

AMEAÇA, art. 71 

AMOSTRAS GRÁTIS, art. 39, 
único 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 
DEFINITIVA, art. 84, § 3° 

ANúNCIO 
Vide: PUBLICIDADE 

APREENSÃO DE PRODUTO 
II e 58 

ARREPENDIMENTO 
- devolução das quantias pag 

- direito de: art. 49 

- prazo de reflexão: art. 49 
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1te: art. 2° da LACP 

e fundamento: art. 9° da 

: art. 8°, § 1 º da LACP 

licial: art. 8° da LACP 

tá-fé: art. 17 da LACP 

nar: art. 12 da LACP 

formação de dados téc
a LACP 

art. 16 da LACP 

jenatória: art. 15 da 

)NSABILIDADE 
ECEDORDE 
:RVIÇOS 

o processo: art. 101, II 

rt. 101, I 

1 lide: art. 88 
11, II 

e: art. 101, I 

o: art. 102, § 2° 

t. 102 

:edimento: art. 101 

le Civil: art. 1 O 1 

1to a lide do segurador: 

101, II 

NECEDOR 

.MENTAL, art. 4°, II 

BLICA: art. 80 

1. 103 

ico: art. 80 

80 

BSIDIÁRIA, art. 80 

L 

t. 4°daLACP 

INDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO 
"'11111 

- legitimados: art. 5° da LACP 

ACESSO À JUSTIÇA, art. 6°, VII 

ACIDENTES DE CONSUMO 

Vide: RESPONSABILIDADE PELO FATO 
DO PRODUTO E DO SERVIÇO 

ADMINISTRAÇÃO PúBLICA, art. 82, III 

AFIRMAÇÕES ENGANOSAS E/OU 
FALSAS 

- cobrança de dívida: art. 71 

- crime: art. 66 

AGRAVANTES, art. 76 

AGROTÓXICOS 

- controle da publicidade: art. 37 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA, art. 
113, § 6° 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, art. 53 

ALVARÁ, art. 59 

AMEAÇA, art. 71 

AMOSTRAS GRÁTIS, art. 39, parágrafo 
único 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 
DEFINITIVA, art. 84, § 3° 

ANúNCIO 

Vide: PUBLICIDADE 

APREENSÃO DE PRODUTOS, arts. 56, 
II e 58 

ARREPENDIMENTO 

- devolução das quantias pagas: art. 49 

- direito de: art. 49 

- prazo de reflexão: art. 49 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, arts. 5°, I 
e 6°, VII 

ASSOCIAÇÕES, art. 4°, II, "b"; 5°, V; 82, 
IV; 107 

- desistência da ação: art. 112 

- inércia: art. 114 

- má-fé: art. 115 

- outros interesses: art. 111 

- solidariedade: art. 115 

ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

estímulos a criação: art. 5°, V 

- legitimação: art. 82, IV 

ATOS ABUSIVOS OU ILEGAIS, art. 28 

B 

BANCO DE DADOS E CADASTROS 
DE CONSUMIDORES 

- acesso à informação: art. 43 

- correção de informação: art. 73 

BANCOS, art. 3°, § 2° 

BENS 

- como produto: art. 1 º, § 3º 

- qualidade: art. 18 

- responsabilidade: art. 12; 13; 14; 18; 19 

- substituição: art. 18, § lº, I; 19, III 

BENS DE CONSUMO: art. 3º, § 1 ° 

classificação: art. 3°, § 1 ° 

- conceito: arts. 1 º e 2° 

BENS ECONÔMICOS 

- definição: art. 3°, § 1 ° 

BUSCA E APREENSÃO, art. 84, § 5º 

BYSTANDER, art. 17 

'·-
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e 

CADASTROS DE CONSUMIDORES, 
art. 43; 72; 73 

- abertura: art. 43; 72 

- acesso às informações: art. 43; 43; 72 

- arquivos de consumo: art. 43 

- banco de dados: art. 43; 72 

- comunicação: art. 43 

- direito à retificação: art. 43; 73 

- direito de acesso: art. 43; 72 

- direito de ser informado: art. 43; 72 

- impedimento de acesso: art. 72 

linguagem: art. 43 

objeto: art. 43 

órgão público: art. 44 

perdas e danos: art. 43 

sanções: art. 45 

serviço de proteção ao crédito: arts. 2°; 
43;72 

- tipos de arquivos: art. 43 

- tipos de informações: art. 43 

- utilização dos arquivos: art. 43 

- vida útil da informação: art. 43 

CÓDIGO CIVIL 

- sobrevivência do: art. 119 

CADUCIDADE 

- direito de reclamar: art. 26 

Vide também: DECAD.ÊNCIA E PRES
CRIÇÃO 

CERTIDÕES OU INFORMAÇÕES 

- requisição: art. 8° da LACP 

sigilo: art. 8°, § 2° da LACP 

CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES 

- art. 67 

133~] 

CLASS ACTION 

- Vide Capítulo II 

CLÁUSULAS ABUSIVAS: art. 1°; 2°; 6° 

- contrato: art. 2°; 6°; 51 

- desistência: art. 51 

- elenco exemplificativo: art. 51 

- nulidade: arts. 6°; 51 

- obrigações: arts. 46; 48; 51; 52 

- publicidade: art. 38 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

abusivas: art. 51, § 2° 

contratos de adesão: art. 54, § 2° 

hipóteses de nulidade: art. 53 

legitimação do Ministério Público: art. 
51, § 4° 

- limitativas do direito do consumidor: 
art. 54, § 4° 

- resolutórias: art. 54, § 2° 

CLÁUSULAS DE EXONERAÇÃO DA 
RESPONSABILIDADE, art. 25 

CLÁUSULAS GERAIS DOS 
CONTRATOS 

alteração unilateral do preço: art. 51 

- arbitragem: art. 51 

- cancelamento: art. 51 

- cláusulas abusivas: art. 51 

- compra e venda: art. 53 

- conservação: art. 51, § 2° 

- conteúdo: arts. 4°; 50 

- controle: art. 51, § 3° 

- desistência: art. 49 

- equilíbrio: art. 51, § 1° 

- garantia: art. 50 

- indenização: art. 51 

- interpretação: art. 6°, V; 47 

- modificações: art. 6°, V 

- prazo: art. 49 

- redação: art. 46 

- transferência: art. 51 

CLÁUSULA-SURPRESA, art. 51 

COBRANÇA DE DÍVIDAS 

afirmações falsas: art. 42 

ameaça: art. 42; 71 

coação: art. 71 
contrato do credor com terce· 

- danos: art. 42 

- exposição a ridículo: art. 42 

- interferência: art. 42 

- juros e correção: art. 42, p -' 

- perdas: art. 42 

- práticas proibidas: art. 42 

- proibições absolutas: art. 42 

- proibições relativas: art. 42 

quantia indevida: art. 42, 
único 

- repetição do indébito: art. 42 , 
fo único 
pressuposto da qualidade: a 

pressuposto extrajudicial: 

valor da sanção: art. 42 

COBRANÇA DE DÍVIDAS 

- disposições: art. 42 

- infração penal: art. 71 

CÓDIGO DE PROCESSO C 

COISA JULGADA, arts. 103 e 
16 daLACP 

ação civil pública: art. 103 

erga omnes: art. 103, I e III 

interesses coletivos: art. 10 

interesses difusos: art. 103 

- interesses individuais h 
art. 103 
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II 

IUSIVAS: art. 1 º; 2°; 6° 

~º; 6°; 51 

t. 51 

ificativo: art. 51 

6°; 51 

ts. 46; 48; 51; 52 

rt. 38 

INTRATUAIS 

il, § 2° 

iesão: art. 54, § 2° 

ulidade: art. 53 

, Ministério Público: art. 

direito do consumidor: 

t. 54, § 2° 

EXONERAÇÃO DA 
)ADE, art. 25 

RAISDOS 

tera! do preço: art. 51 

. 51 

art. 51 

vas: art. 51 

1: art. 53 

1. 51, § 2° 

4°; 50 

l, § 3° 

49 

51, § 1 ° 

1 

t. 51 

.rt. 6°, V; 47 

rt. 6°, V 

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO 

- prazo: art. 49 

- redação: art. 46 

- transferência: art. 51 

CLÁUSULA-SURPRESA, art. 51 

COBRANÇA DE DÍVIDAS 

- afirmações falsas: art. 42 

- ameaça: art. 42; 71 

- coação: art. 71 

- contrato do credor com terceiros: art. 42 

- danos: art. 42 

- exposição a ridículo: art. 42 

- interferência: art. 42 

- juros e correção: art. 42, parágrafo único 

- perdas: art. 42 

- práticas proibidas: art. 42 

proibições absolutas: art. 42 

proibições relativas: art. 42 

quantia indevida: art. 42, parágrafo 
único 

- repetição do indébito: art. 42, parágra-
fo único 

- pressuposto da qualidade: art. 42 

- pressuposto extrajudicial: art. 42 

- valor da sanção: art. 42 

COBRANÇA DE DÍVIDAS 

- disposições: art. 42 

- infração penal: art. 71 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, art. 90 

COISA JULGADA, arts. 103 e 104; art. 
16da LACP 

- ação civil pública: art. 103 

- erga omnes: art. 103, I e III 

- interesses coletivos: art. 103 

- interesses difusos: art. 103 

- interesses individuais homogêneos: 
art. 103 

- in utilibus: art. 103 

- litispendência: art. 104 

- secundum eventum litis: art. 103 

- secundum eventum litis: art. 103 

- secundum eventum probationis: art. 103 

- ultra partes: art. 103, II; 104 

COLETIVIDADE DE 
CONSUMIDORES 

- art. 2°, parágrafo único 

conceito: art. 2°, parágrafo único 

COMERCIANTE 

- responsabilidade: art. 13 

COMPETtNCIA, art. 93 

COMPRA E VENDA, art. 53 

- alienação fiduciária: art. 53 

- a prestação: art. 53 

- cláusula penal: art. 53 

devolução: art. 53 

- nulidade de pleno direito: art. 53 

COMPROMISSO 

- tomado pelos órgãos legitimados: art. 
113 

- título executivo judicial e extrajudicial: 
art. 113 

CONCESSIONÁRIAS 

- qualidade dos serviços: art. 22 

CONCEITO 

- interesses ou direitos "coletivos": art. 
81, II 

- interesses ou direitos "difusos": art. 81, I 

interesses ou direitos "individuais ho
mogêneos": art. 81, III 

CONCORRtNCIA DESLEAL 

- abuso: art. 4°, VI 

CONCURSO DE AGENTES, art. 75 

G~:9 
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~-------------

CONCURSO DE CRÉDITOS, art. 99; 
106, VIII e parágrafo único 

- garantia de preferência: art. 99 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 
DEFESA ECONÔMICA - CADE 

Vide Lei 8.884/1994 

CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR, art. 4° 

CONSELHO NACIONAL DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR, art. 6° 

CONSERTOS (SERVIÇOS), art. 21 

CONSÓRCIO, art. 53, § 2° 

- desistência: art. 53 

produto durável: art. 53 

- sociedades coligadas: art. 28 

CONTRATO DE ADESÃO, art. 54 

cláusulas resolutórias: art. 54, § 2° 

definição: art. 54, caput 

destaque: art. 54, § 4° 

- escolha: art. 54, § 2° 

- escrito: art. 54, § 3° 

- inserção de cláusula: art. 54, § 1 º 

redação: art. 54, § 3° 

verbal: art. 54 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO, 
art. 52 

CONTRATO PRELIMINAR, art. 48 

- execução específica: art. 48 

- execução forçada: art. 48 

- obrigações: art. 48 

CONTROLE DE QUALIDADE, art. 67 

CONSTRUTOR, art. 12 

CONSUMIDOR 

1340J 

ação de responsabilidade: art. 1 º, II da 
LACP 

-------·-------- --· -------

acesso aos cadastros e bancos de da -
dos: art. 43 

assistência jurídica: art. 5° 

- atendimento de suas necessidades: 
art. 4º 

carente: art. 5°, I 

cobrança de dívidas: art. 42 

- coletividade: art. 2°, parágrafo único 

- conceito: art. 2° 

- defesa em juízo: arts. 81 a 104 

- delegacias de polícia especializadas: 
art. 5°, III 

- desfazimento de negócios: art. 41 

- desistência do contrato: art. 49, pará-
grafo único 

- devolução dos valores pagos: art. 49, 
parágrafo único 

- direito à repetição do indébito: art. 42, 
parágrafo único 

- direitos básicos: art. 6° 

- entidades civis: art. 107 

- equiparação: arts. 2°, parágrafo único, 
17 e 29 

- exigências; direito: art. 18 

- financiamento: art. 52 

- fontes dos direitos: art. 7° 

- habeas data: art. 73 

- hipossuficiente: art. 39 

- normas: art. 39 

normas técnicas: art. 39 

- ônus da prova: arts. 6°; 38; 51 

órgãos de proteção: art. 4° 

pagamento de prestações: art. 53 

Política Nacional de Relações de Con
sumo: art. 4º 

- prescrição de dívidas: art. 43, § 5° 

- proteção contratual: arts. 46-50 

- proteção governamental: art. 4° 

- reclamação: art. 26 

- recusa de cumprimento à oferta: art. 35 

.... 

requisitos para desistência do 
to: art. 49 

- vulnerabilidade: art. 4° 

CONTRAPROPAGANDA, art. 6' 

- imposição: art. 56; 

- publicidade: art. 36 e ss. 

CONTRATOS 

adesão: art. 54 

alienação fiduciária em gar; 
51, § 2° 

- arrependimento do consum' 
49, parágrafo único 

atuação do Ministério Públic 
§ 40 

cláusula penal: art. 61 e ss. 

cláusulas abusivas: arts. 51 a 

compra e venda de móveis ou 
art. 53 
consórcio de produtos durá· 
53, § 2° 

construção: art. 12 

débito, liquidação antecipad 
52, § 2° 

decadência: art. 26 

declaração de vontade: art. 4 

descumprimento: art. 6° 

desistência: art. 49 

disposições gerais: art. 46 

empreitada: art. 40 

exoneração contratual: art. 2 

garantia: art. 50 

hipótese de rescisão: art. 35, 

igualdade: art. 51 

- inadimplemento da obrigaç 
§ lº 

interpretação 
tuais: art. 47 

nulidade de cláusulas e 
art. 51 
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dastros e bancos de da-

ídica: art. 5° 

de suas necessidades: 

', I 

ívidas: art. 42 

1rt. 2°, parágrafo único 

!º 

o: arts. 81 a 104 

polícia especializadas: 

Je negócios: art. 41 

contrato: art. 49, pará-

; valores pagos: art. 49, 
:o 

ição do indébito: art. 42, 
o 

s: art. 6° 

: art. 107 

rts. 2°, parágrafo único, 

~ito: art. 18 

: art. 52 

itos: art. 7° 

t. 73 

·: art. 39 

ls: art. 39 

arts. 6°; 38; 51 

:ção: art. 4° 

rrestações: art. 53 

1al de Relações de Con -

ívidas: art. 43, § 5° 

ttual: arts. 46-50 

11amental: art. 4° 

. 26 

rimento à oferta: art. 35 

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO 

- requisitos para desistência do contra
to: art. 49 

- vulnerabilidade: art. 4° 

CONTRAPROPAGANDA, art. 6°; 37; 60 

- imposição: art. 56; 

- publicidade: art. 36 e ss. 

CONTRATOS 

- adesão: art. 54 

- alienação fiduciária em garantia: art. 
51, § 2° 

arrependimento do consumidor: art. 
49, parágrafo único 

- atuação do Ministério Público: art. 51, 
§ 40 

- cláusula penal: art. 61 e ss. 

- cláusulas abusivas: arts. 51 a 53 

- compra e venda de móveis ou imóveis: 
art. 53 

- consórcio de produtos duráveis: art. 
53, § 2° 

- construção: art. 12 

- débito, liquidação antecipada do: art. 
52, § 2° 

decadência: art. 26 

declaração de vontade: art. 48 

descumprimento: art. 6° 

- desistência: art. 49 

- disposições gerais: art. 46 

- empreitada: art. 40 

- exoneração contratual: art. 25 

- garantia: art. 50 

- hipótese de rescisão: art. 35, III 

- igualdade: art. 51 

- inadimplemento da obrigação: art. 52, 
§ lº 

- interpretação das cláusulas contra
tuais: art. 47 

- nulidade de cláusulas contratuais: 
art. 51 

..... 
- nulidade de cláusula, alcance da: art. 

51, § 2° 

outorga de crédito ou concessão de fi
nanciamento: art. 52 

- prazo-desistência: art. 49 

CONTROLE DE QUALIDADE, art. 4°, V 

CONVENÇÃO COLETIVA DE 
CONSUMO, art. 107 

- conceito: art. 107 

- condições: art. 107 

- harmonização de interesses: art. 4° 

- natureza jurídica: art. 107 

objeto: art. 107 

- requisitos: art. 107 

CRÉDITO AO CONSUMIDOR, art. 52 

- acréscimos: art. 52 

- financiamento: art. 52 

informação prévia: art. 52 

- juros: art. 52 

- liquidação antecipada: art. 52 

- moeda: art. 52 

- multa: art. 52 

- preço: art. 52 

- prestação: art. 52 

CRIMES 

- ação civil: art. 10 da LACP 

- circunstâncias agravantes: art. 76 

- contra as relações de consumo: arts. 61 
a 74 

disposições: arts. 61 a 80 

CULPA 

- de terceiro: art. 12, § 3.0
, III 

- exclusiva do consumidor: art. 12, § 

3.º, III 

- hipóteses de inexistência de culpa do 
fornecedor: art. 12, § 3° 
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CUSTAS E EMOLUMENTOS 

- ação coletiva: art. 87 

- adiantamento: art. 116; art. 18 da 
LACP 

- litigância de má-fé: art. 115; art. 17 da 
LACP 

D 

DANOS 

- ação coletiva: art. 91 

- ação de indenização: art. 103, § 3° 

- coisa julgada: art. 103 

- competência jurídica: art. 93 

- direito de regresso: art. 13, parágrafo 
único 

- habilitação de interessados: art. 100 

indenização: art. 83 

individuais: art. 91 

morais e patrimoniais - art. 6° do 
CDC; art. 1 ° da LACP 

prevenção e reparação: arts. 6°, 8° a 25 

reparação: art. 12 

sujeito passivo na reparação: art. 12 

tutela dos interesses: art. 81 

DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO, arts. 
26;27 

- circunstâncias que obstam a decadên
cia: art. 26, § 2° 

decadência do direito de reclamar: 
art. 26 

- direito subjetivo: art. 26 

- vício oculto: art. 26, § 3° 

- prescrição da pretensão de reparação 
dos danos: art. 27 

DEFENSORIA PÚBLICA 

- legitimação: art. 82 

134i] 

DEFESA COLETIVA, art. 81, parágrafo 
único 

DEFESA DO CONSUMIDOR EM 
JUÍZO, arts. 81 a 104 

- ação para cumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer: art. 84 

- ação para defesa; admissibilidade: 
art. 83 

- ações coletivas para a defesa de inte
resses individuais homogêneos: arts. 
91 a 100 

- ações de responsabilidade do forne
cedor de produtos e serviços: arts. 101 
e 102 

- aplicabilidade das normas do CPC: 
art. 90 

exercício da defesa coletiva: art. 81, pa
rágrafo único 

- legitimação concorrente na defesa co
letiva : art. 82 

- normas gerais: arts. 81 a 90 

DEFEITOS DO PRODUTO, art. 12 

- abatimento: arts. 18; 19 

- caso fortuito e força maior: art. 12 

- causas excludentes: art. 12 

- recall: art. 12 

- riscos de desenvolvimento: art. 12 

substituição: art. 18 

- tipologia: art. 12 

DELEGACIAS ESPECIALIZADAS, art. 5° 

DENUNCIAÇÃO À LIDE, art. 88 

DESCONSTITUIÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA, art. 28 

DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO, arts. 
18, § 1°, II, 19, IV e 20, II 

DIMINUIÇÃO DO VALOR DO 
PRODUTO 

responsabilidade do fornecedor de 
serviços: art. 20 

DIREITO DE REGRESSO, art. 1 
parágrafo único 

6°; 7° 

tratados e convenções intem 
art. 5° 

E 

ENTES DESPERSONALIZAD 

ESTILO DE VIDA 

- publicidade: art. 37 

EXCESSO DE PODER, art. 28 

EXECUÇÃO 
competência para processo: 

- definitiva e provisória: art. 98 

- específica: arts. 48; 84 

- forçada: art. 35, I 

- individual e coletiva: art. 98 

F 

FABRICANTE 
- exclusão de responsabilidad, 

§ 30 

- peças de reposição; dispo 
de: art. 32 

- reparação de danos: art. 12 

- deveres: art. 8° 

FALÊNCIA DA SOCIEDADE, 

FATO ILÍCITO, art. 28 

FIANÇA, art. 79 

FLUID RECOVERY 

- destinação: art. 100 

- no direito brasileiro: art. 100 
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OR 

IVA, art. 81, parágrafo 

NSUMIDOREM 
104 

1primento de obrigação 
o fazer: art. 84 

:fesa; admissibilidade: 

s para a defesa de inte
uais homogêneos: arts. 

onsabilidade do forne
utos e serviços: arts. 101 

das normas do CPC: 

{esa coletiva: art. 81, pa-

mcorrente na defesa co-

: arts. 81 a 90 

'RODUTO, art. 12 

ts. 18; 19 

força maior: art. 12 

intes: art. 12 

wolvimento: art. 12 

rt. 18 

12 

PECIALIZADAS, art. 5° 

1 A LIDE, art. 88 

[ÇÁODA 
)E JURÍDICA, art. 28 

O PAGAMENTO, arts. 
e 20, II 

►O VALOR DO 

.de do fornecedor de 
o 

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO 

DIREITO DE REGRESSO, art. 13, 
parágrafo único 

DIREITOS DO CONSUMIDOR, arts. 
6°; 7° 

- tratados e convenções internacionais: 
art. 5° 

E 

ENTES DESPERSONALIZADOS, art. 3° 

ESTILO DE VIDA 

- publicidade: art. 37 

EXCESSO DE PODER, art. 28 

EXECUÇÃO 

- competência para processo: art. 98 

- definitiva e provisória: art. 98 

- específica: arts. 48; 84 

- forçada: art. 35, I 

- individual e coletiva: art. 98 

F 

FABRICANTE 

- exclusão de responsabilidade: art. 12, 
§ 30 

- peças de reposição; disponibilidade 
de: art. 32 

- reparação de danos: art. 12 

- deveres: art. 8° 

FALÊNCIA DA SOCIEDADE, art. 28 

FATO ILÍCITO, art. 28 

FIANÇA, art. 79 

FLUID RECOVERY 

- destinação: art. 100 

- no direito brasileiro: art. 100 

~ 

FONTES 

- dos direitos do consumidor: art. 7° 

FORNECEDORES 

- ações de sua responsabilidade: arts. 
101 e 102 

- cadastro de reclamações: art. 44 
- convenção coletiva de consumo; obri-

gação de cumprir: art. 107, § 3° 
- declarações de vontade: art. 48 
- conceito: art. 3° 
- ignorância dos vícios: art. 23 
- obrigação de prestar informações so-

bre o produto: art. 8° 
- obrigatoriedade de prestar serviço: 

art. 40 
- oferta: art. 30 
- orçamento prévio: art. 40 
- pesagem ou medição; responsabilida-

de por: art. 19, § 2° 
produtos de alto grau de nocividade 
ou periculosidade; proibição de colo
car no mercado: art. 10 

- produtos e serviços potencialmente 
nocivos ou perigosos: art. 9° 

- recusa de cumprimento à apresenta-
ção ou publicidade; efeitos: art. 35 

- recusa de cumprimento à oferta: art. 35 
- reexecução de serviços: art. 20, § 1 ° 

- responsabilidade independente de cul-
pa: art. 14 

- responsabilidade por serviços: arts. 14 
e 20 

- responsabilidade por vício de qualida
de: art. 20 

- responsabilidade por vício do produto 
e do serviço: art. 18 

- responsabilidade solidária: arts. 19 
e 34 

- tabelamento de preços; produtos sujei
tos ao regime de: art. 41 

FUNDOS ESPECIAIS, art. 57; arts. 13, 
20 daLACP 

[1~4~ 
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G 

GARANTIA 

- contratual: art. 50 

- exoneração contratual do fornecedor; 
vedação: art. 24 

- termo: art. 50 

GRUPOS SOCIETÁRIOS, art. 28, § 2° 

H 

HABEAS DATA, art. 43, § 5° 

- admissibilidade: art. 86 

HONORÁRIOS DE ADVOGADO, 
art. 115 

IMPORTADOR, art. 12 

INDENIZAÇÃO, arts. 6°, VI, 12 e 25 

- liquidação e execução: art. 100 

- reversão ao fundo: art. 100, parágrafo 
único 

INFORMAÇÃO 

- dever de informar: art. 8° 

direito à informação veraz, objetiva, 
clara e de fácil compreensão: art. 43 

1344 

- produto industrial: art. 8°, parágrafo 
único 

- produtos e serviços potencialmente 
nocivos ou perigosos à saúde ou segu
rança: art. 9° 

INFRAÇÕES 

- lei: art. 28 

- ordem econômica e economia popu-
lar: art. 1°, V, da LACP 

- penais: arts. 61 a 80 

- sanções: art. 56 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS, art. 12 

- riscos de desenvolvimento: art. 12 

INQUÉRITO CIVIL 

arquivamento: art. 9°, §§ lº a 4° da 
LACP 

- disposições: art. 90 

- titular: art. 8°, § 1 ° da LACP 

INTERESSES COLETIVOS 

- ação de responsabilidade: art. 1 º, IV da 
LACP 

- competência: art. 93 

- direitos: art. 81, II 

INTERESSES DIFUSOS 

- ação de responsabilidade: art. 1 º, IV da 
LACP 

- competência: art. 93 

- direitos: art. 81, I 

INTERESSES INDIVIDUAIS, art. 81, III 

INTERESSES INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS 

- defesa: arts. 91 a 100 

competência: art. 93 

INTERVENÇÃO JUDICIAL 

Vide Lei 8.884/94 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, art. 
6°, VIII 

J 

JUIZ, art. 28 

poderes do juiz: art. 84 

tipos de provimentos jurisdicionais -
art. 84 

JUIZADOS ESPECIAIS DE 
PEQUENAS CAUSAS E V.. 
ESPECIALIZADAS, art. 5°, IV 

JUÍZO ARBITRAL 

- conflitos de consumo: art. 4° 

l 

LEGITIMAÇÃO 

- ação penal subsidiária: art. 8 

- concorrente: art. 82 

LEI DA AÇÃO CIVIL PÜBLIC 

- interação entre o CDC e a LA1 

LIMINAR, art. 12, §§ 1 ° e 2° da 

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA 
DÉBITO 

- redução de juros: art. 52, § 2 

LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ, art. 
daLACP 

LITISCONSÓRCIO 

- facultativo: art. 5°, § 5° da L 

- habilitação: art. 5°, § 2° da L 

- intervenção: art. 94 

LITISPENDÊNCIA 

- ação coletiva: art. 104 

M 

MEDICAMENTOS 

- controle da publicidade: art. 

MEIO AMBIENTE, art. 1 º, I, 

MERCADO 

- coibição e repressão de ab 

STJ00106442



>OR 

1 a 80 

;6 

:CNOLÓGICAS, art. 12 

volvimento: art. 12 

VIL 

,: art. 9°, §§ 1° a 4° da 

rt. 90 

§ 1° da LACP 

)LETIVOS 

:isabilidade: art. 1 º, IV da 

art. 93 

1, II 

FUSOS 

1sabilidade: art. 1 º, IV da 

art. 93 

1, I 

DIVIDUAIS, art. 81, III 

DIVIDUAIS 

la 100 

art. 93 

1 JUDICIAL 

ÔNUS DA PROVA, art. 

J 

z: art. 84 

1mentos jurisdicionais -

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO 

JUIZADOS ESPECIAIS DE 
PEQUENAS CAUSAS E VARAS 
ESPECIALIZADAS, art. 5°, IV 

JUÍZO ARBITRAL 

- conflitos de consumo: art. 4° 

L 

LEGITIMAÇÃO 

ação penal subsidiária: art. 80 

concorrente: art. 82 

LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

- interação entre o CDC e a LACP: art. 90 

LIMINAR, art. 12, §§ 1 º e 2° da LACP 

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO 
DÉBITO 

- redução de juros: art. 52, § 2° 

LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ, art. 87; art. 17 
daLACP 

LITISCONSÓRCIO 

- facultativo: art. 5°, § 5° da LACP 

habilitação: art. 5°, § 2° da LACP 

intervenção: art. 94 

LITISPENDÊNCIA 

- ação coletiva: art. 104 

M 

MEDICAMENTOS 

- controle da publicidade: art. 37 

MEIO AMBIENTE, art. 1°, I, da LACP 

MERCADO 

- coibição e repressão de abusos: art. 4° 

..... 
- estudo das modificações: art. 4° 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

- ajuizamento de ação: art. 51, § 4° do 
CDC e art. 5° da LACP 

- arquivamento do inquérito civil: art. 9° 
daLACP 

- atuação: art. 92 do CDC; art. 5°, § 1 ° da 
LACP 

- inquérito civil: art. 8°, § 1° da LACP 
- intervenção como assistente: art. 80 

- legitimação: art. 82, I 
- legitimidade ativa: art. 5°, § 3°, da 

LACP 

- litisconsórcio facultativo: art. 5°, § 5°, 
daLACP 

- Promotorias de Justiça de Defesa do 
Consumidor: art. 5°, II 

- provocação: art. 6° da LACP 

MULTAS, arts. 56, I e 57 

- cominação liminar; exigibilidade: art. 
12, § 2° da LACP 

- diárias: art. 84, § 4° 

- mora: art. 52, § 1 º 

- obrigação de fazer ou não fazer: art. 11 
daLACP 

- pena de: art. 57 

- penal: art. 77 

N 

NOCIVIDADE DOS PRODUTOS, arts. 
63 e 65 

- proibição de colocar no mercado: 
art. 10 

NORMALIZAÇÃO 

- obrigatoriedade da norma: art. 39 

- Sistema Brasileiro de Normalização: 
art. 39 

- Associação Brasileira de Normas Téc
nicas: art. 39 

1345 

STJ00106442



CÓDIGO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

NULIDADE 

- cláusulas contratuais: art. 53 

cláusulas contratuais abusivas: art. 51, 
§ 2º 

o 

OBRIGAÇÃO DE FAZER OU DE NÃO 
FAZER 

- ação de cumprimento: art. 84 do CDC; 
art. 3° da LACP 

OFERTA 

- chamada onerosa por telefone: art. 33, 
parágrafo único 

disposições gerais: arts. 30 a 35 

- garantia: art. 32 

- obrigação do fornecedor: art. 30 

- patrocínio: art. 66, § 1 ° 

ÔNUS DA PROVA 

- inversão; direito do consumidor: art. 
6°, VIII 

- publicidade: art. 38 

ORÇAMENTO 

alteração depois de aprovado: art. 40, § 

2º 

prévio: art. 40 

serviços de terceiros não previstos: art. 
40, § 3° 

- validade: art. 40, § 1 ° 

ORDEM ECONÔMICA 

- ação de responsabilidade por infração: 
art. 1 º, V da LACP 

infrações: arts. 20 a 22 

Vide também: Lei 8.884/94 

ORDEM URBANÍSTICA, art. 1°, VI da 
LACP 

--\ 
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ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

- legitimação: art. 82, III 

- obrigação de fornecer serviços ade-
quados, eficientes, seguros e contí
nuos: art. 22 

- qualidade dos serviços: art. 22 

- reparação de danos: art. 22, parágrafo 
único 

p 

PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES, art. 53 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

- crime: art. 70 

- disposições: arts. 21 e 32 

PENAS 
- apreensão: art. 58 

- cassação de alvará de licença: art. 59 

- cassação de concessão: art. 59, § 1 ° 
- dias-multa: art. 77 

- imposição de contrapropaganda: art. 60 

- imposição de penas cumulativas: art. 78 

interdição: art. 59 

- interdição temporária de direitos: art. 
78,I 

- intervenção administrativa: art. 59, § 2° 

- multa: art. 57 

- pecuniária: art. 77 

- prestação de serviços à comunidade: 
art. 78, III 

- privativa de liberdade: art. 77 

publicação em órgãos de comunicação 
de grande circulação: art. 78, II 

- suspensão temporária da atividade: 
art. 59 

PERDAS E DANOS 

- conversão da obrigação: art. 84, § 1 ° 

- indenização: art. 84, § 2° 

PERICULOSIDADE DO PROD 
arts. 63 a 65 

- dever de informar: art. 10, § 1 

- proibição de colocar no mer, 
10, caput 

PERICULOSIDADE DO SER" 
arts. 63 a 65 

PERMISSÃO DE USO, art. 58 

PERMISSIONÁRIAS 
- qualidade dos serviços: art. 2 

PERSONALIDADE JURÍDICA 

- desconsideração: art. 28 

PESSOA JURÍDICA, art. 28 

POLÍTICA NACIONAL DE 
RELAÇÕES DE CONSUMO 

instrumentos: art. 5° 

objetivos: art. 4° 

princípios: art. 4°, Ia VIII 

POLÍTICAS 
- participação dos consumido 

mulação de políticas que 
art. 6° 

PRÁTICAS ABUSIVAS, arts. 3 

elevação de preço sem justa 
33,X 

- execução de serviços sem a· 
art. 33, VI 

- exigência de vantagem man·' 
te excessiva: art. 33, V 

- fixação do termo inicial p 
mento da obrigação: art. 33, 

- fórmula ou índice de reaj 
XIII 

- fraqueza ou ignorância do 
dor: art. 33, IV 
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lINISTRAÇÃO 

82, III 

1rnecer serviços ade
tes, seguros e contí-

:rviços: art. 22 

nos: art. 22, parágrafo 

, 
l PRESTAÇÕES, art. 53 

SIÇÃO 

:s. 21 e 32 

58 

'ará de licença: art. 59 

ncessão: art. 59, § 1 ° 
.. 77 

ontrapropaganda: art. 60 

1enas cumulativas: art. 78 

. 59 

1porária de direitos: art. 

lministrativa: art. 59, § 2° 

t. 77 

serviços à comunidade: 

herdade: art. 77 

1 órgãos de comunicação 
:ulação: art. 78, II 

mporária da atividade: 

ros 
obrigação: art. 84, § 1 ° 

ÍNDICE ALFABfTICO-REMISSIVO 

- indenização: art. 84, § 2° 

PERICULOSIDADE DO PRODUTO, 
arts. 63 a 65 

- dever de informar: art. 10, § 1 ° 

- proibição de colocar no mercado: art. 
10, caput 

PERICULOSIDADE DO SERVIÇO, 
arts. 63 a 65 

PERMISSÃO DE USO, art. 58 

PERMISSIONÁRIAS 

- qualidade dos serviços: art. 22 

PERSONALIDADE JURÍDICA 

- desconsideração: art. 28 

PESSOA JURÍDICA, art. 28 

POLÍTICA NACIONAL DE 
RELAÇÕES DE CONSUMO 

- instrumentos: art. 5° 

- objetivos: art. 4° 

- princípios: art. 4°, I a VIII 

POLÍTICAS 

- participação dos consumidores na for
mulação de políticas que os afetem: 
art. 6° 

PRÁTICAS ABUSIVAS, arts. 39 a 41 

- elevação de preço sem justa causa: art. 
33, X 

- execução de serviços sem autorização: 
art. 33, VI 

- exigência de vantagem manifestamen
te excessiva: art. 33, V 

- fixação do termo inicial para cumpri
mento da obrigação: art. 33, XII 

~ 

- informação depreciativa: art. 33, VII 

- prazo para cumprimento da obriga-
ção, não estipulação: art. 33, XII 

- produto não solicitado: art. 33, III 

produto ou serviço em desacordo com 
normas: art. 33, VIII 

- recusar atendimento ao consumidor: 
art. 33, II 

- recusar venda de bens ou a prestação 
de serviços: art. 33, IX 

- venda casada: art. 33, I 

PRÁTICAS COMERCIAIS, arts. 29 a 45 

PRAZOS 

- decadência: arts. 26 

- habilitação de interessados: art. 100 

- instauração de inquérito civil: arts. 8°, 
§ 1° da LACP 

- prescrição: art. 27 

- requisição de certidão ou informação: 
art. 8° da LACP 

- sanar vícios de produto ou serviço -
art. 18, §§ 1° a 4° 

PREÇOS 

- fiscalização pela União, Estados, Dis
trito Federal e Municípios: art. 5° 

- tabelamento: art. 41 

PRESCRIÇÃO 

- cobrança de dívida: art. 43, § 5° 

- interrupção do prazo: art. 27, parágra-
fo único 

- prazos: arts. 26; 27 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 

- julgamento pelo CADE: arts. 42 a 51 

Vide também: Lei 8.884/94 

- fórmula ou índice de reajuste: art. 13, PRODUTOR, art. 12 
XIII 

- fraqueza ou ignorância do consumi
dor: art. 33, IV 

PRODUTOS 

- conceito: art. 3°, § 1 ° 

í-1347 
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- consórcios: art. 53, § 2° 

- defeituosos; conceito: art. 12, § 1 ° 

- garantia legal: art. 24 

- impróprios para uso e consumo: art. 
18, § 6° 

- industriais: art. 8°, parágrafo único 

- informações: art. 8° 

- in natura: art. 18, § 5° 

- nocivos ou perigosos a saúde: art. 9° 

- normas sobre produção: art. 55 

- reparação de danos: art. 12 

- responsabilidade por vício: arts. 18 a 25 

- substituição: art. 19, III 

- sujeitos ao regime de controle ou tabe-
lamento de preços: art. 41 

PROFISSIONAIS LIBERAIS, art. 14, § 4º 

PROTEÇÃO À SAÚDE E 
SEGURANÇA, art. 8° 

PROTEÇÃO CONTRATUAL 

cláusulas abusivas: arts. 51 a 53 

- contratos de adesão: art. 54 

- disposições: arts. 46 a 54 

PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, art. 1 ° 

PROVA 

inversão do ônus da prova: art. 6°, VIII 

- informação ou comunicação publici
tária: art. 38 

PUBLICIDADE 

abusiva: art. 37 

contrapropaganda: art. 60 

- crime: art. 67 

- difícil identificação - art. 67 

- disposições: arts. 36 a 38 

- enganosa: art. 3 7, § 1 ° 

- enganosa ou abusiva: art. 67 

- enganosa por omissão: art. 37, § 3° 

- equívoco inocente: art. 35 

fiscalização pelos Poderes Públicos: 
art.55,§1° 

- forma de veiculação: art. 36 

- incapaz de atender a demanda; crime: 
art. 68 

- informação ou comunicação; veraci-
dade: art. 38 

- ônus da prova: art. 38 

- pelo correio: art. 33, caput 
- pelo telefone: art. 33, parágrafo único 

- prejudicial ou perigosa; crime: art. 68 

princípio da identificação: art. 36 

princípio da transparência da funda
mentação: art. 36 

- proibição de publicidade enganosa: 
art. 37 

- responsabilidade civil da agência, do 
veículo e da celebridade: art. 37 

R 

RECURSO, art. 14 da LACP 

REDAÇÃO DOS CONTRATOS DE 
ADESÃO 

- tamanho dos caracteres: art. 54, § 3° 

- cláusulas que limitem direito do con-
sumidor: art. 54, § 4° 

REPARAÇÃO POR DANOS 
PATRIMONIAIS E MORAIS 

- direitos básicos do consumidor: art. 
6°, VI 

- sujeito passivo: art. 12 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO, art. 42, 
parágrafo único 

REPRESENTATIVIDADE 
ADEQUADA, art. 82 

RESPONSABILIDADE 
direito de regresso: art. 13, 
único 

hipóteses de isenção do for 
art. 14, § 3° 

pelo fato do produto e do servi, 

por vício de qualidade: art. 20 

por vício do produto e do servi, 

- profissionais liberais: art. 14, 

- sociedades coligadas: art. 28, 

- subsidiária: art. 28, § 2° 

RESPONSABILIDADE OBJET 
art. 14 

- causas excludentes: art. 14 

RESPONSABILIDADE PENAL 

- ação penal subsidiária: art. 8 

- pessoa jurídica: art. 78 

RESPONSABILIDADE SOLID. 
- sociedades consorciadas: art. 

- reparação de danos: art. 7°, 
único 
vício do produto e do servi, 
§§ 1 º e 2° 

RESTITUIÇÃO 
- da quantia paga: art. 19, IV 

RISCOS 
- à saúde ou segurança: art. 8° 

- normais e previsíveis: art. 8° 

- obrigação de prestar info 
8°, parágrafo único 

razoáveis: art. 12, § 1.0
, II 

- responsabilidade solidária: 

s 

SANÇÕES ADMINISTRATI 

- contrapropaganda: art. 56, 

STJ00106442



Públicos: 

:-cdação: art. 36 

ender a demanda; crime: 

,u comunicação; veraci-

t: art. 38 

rrt. 33, caput 
art. 33, parágrafo único 

perigosa; crime: art. 68 

:ientificação: art. 36 

transparência da funda
. 36 

publicidade enganosa: 

ide civil da agência, do 
~lebridade: art. 3 7 

R 

4da LACP 

CONTRATOS DE 

:aracteres: art. 54, § 3° 

limitem direito do con-
54, § 4° 

)RDANOS 
:EMORAIS 

os do consumidor: art. 

1: art. 12 

. INDÉBITO, art. 42, 

VIDADE 
.. 82 

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO 
------------

RESPONSABILIDADE 

- direito de regresso: art. 13, parágrafo 
único 

- hipóteses de isenção do fornecedor: 
art. 14, § 3° 

- pelo fato do produto e do serviço: art. 12 

- por vício de qualidade: art. 20 

- por vício do produto e do serviço: art. 18 

- profissionais liberais: art. 14, § 4° 

- sociedades coligadas: art. 28, § 4° 

- subsidiária: art. 28, § 2° 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA, 
art. 14 

- causas excludentes: art. 14 

RESPONSABILIDADE PENAL 

- ação penal subsidiária: art. 80 

- pessoa jurídica: art. 78 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

sociedades consorciadas: art. 28, § 3° 

reparação de danos: art. 7°, parágrafo 
único 

vício do produto e do serviço: art. 25, 
§§ 1 º e 2° 

RESTITUIÇÃO 

- da quantia paga: art. 19, IV 

RISCOS 

- à saúde ou segurança: art. 8° 

- normais e previsíveis: art. 8° 

- obrigação de prestar informação: art. 
8°, parágrafo único 

- razoáveis: art. 12, § 1.0
, II 

- responsabilidade solidária: art. 13 

s 

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

- contrapropaganda: art. 56, XII 

- disposições: art. 55, § 1 ° 
infrações das normas de defesa do 
consumidor: art. 56 

multa: art. 57 

SECRETARIA DE DIREITO 
ECONOMICO - SDE 

Vide Lei 8.884/94 

SEGREDO INDUSTRIAL, art. 55, § 4° 

SEGURADOR 

- acionabilidade direta: art. 1 O 1 

- denunciação da lide do Instituto de 
Resseguros do Brasil; vedação: art. 101 

SENTENÇA JUDICIAL 

conteúdo favorável: art. 95 

- divulgação: art. 96 

- execução: art. 98, § 2° 

- execução coletiva: art. 98 

- foro competente para a liquidação: 
art. 97 

- liquidação: art. 97 

- penal: art. 103, § 4º 

- prazo para liquidação: art. 97 

- trânsito em julgado da sentença con-
denatória: art. 60 da LACP 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 
CRÉDITO - SPC 

Vide: CADASTROS DE CONSUMIDO
RES 

SERVIÇOS 

adequados, eficientes, seguros, contí
nuos: art. 22 

- alto grau de periculosidade: art. 65 

componentes de reposição originais: 
art. 21 

- conceito: art. 3°, § 2° 

- continuidade: art. 22 
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CÓDIGO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

- defeituosos; conceito: art. 14, § 1 ° 

- defeituosos; responsabilidade pela re-
paração de danos causados - art. 14 

- essenciais: art. 22 

- impróprios: art. 20, § 2° 

- não considerados defeituosos: art. 14, 
§ 2º 

- novas técnicas: art. 14, § 2° 

- procedência do pedido: art. 95 

- qualidade: arts. 8° a 26 

- responsabilidade do fornecedor: art. 20 

- responsabilidade por vícios: arts. 18 
a 25 

- substituição do produto: art. 19, III 

SERVIÇOS PÚBLICOS 

- direito do consumidor: art. 6°, X 

- melhoria: objetivo da Política Nacional 
das Relações de Consumo: art. 4°, VII 

- prestação contínua: art. 22 

SIGILO, art. 8°, § 2° da LACP 

SINDICATOS 

- convenção coletiva de consumo: art. 
107 

- inércia: art. 114 

SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, arts. 105 e 106 

SOCIEDADE 

- desconsideração da personalidade ju-
rídica: art. 28 

- dispensa da pré-constituição: art. 113 

- responsabilidade: art. 28, § 2° 

- responsabilidade das empresas coliga-
das: art. 28, § 4° 

- responsabilidade das empresas con
sorciadas: art. 28, § 3° 

- requisito da pré-constituição: art. 82, 
§ lº 
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SOLIDARIEDADE 

- responsabilidade dos autores da ofen -
sa: art. 7°, parágrafo único 

SUCUMBÊNCIA, art.116 

T 

TABACO 

- controle da publicidade: art. 37 

- fundamentos constitucionais do con-
trole: art. 37 

- liberdade e abuso na publicidade: 
art. 37 

TELEFONE 

- chamada onerosa ao consumidor- art. 
33 

TEORIA GERAL DO CONTRATO 

Vide: CONTRATO 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA 

Vide AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

TERMO DE GARANTIA, art. 74 

TÍTULO EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL, art. 5°, § 6° da LACP 

TRATADOS E CONVENÇÕES 
INTERNACIONAIS, art. 7° 

TUTELA DO CONSUMIDOR 

Vide: CONSUMIDOR 

u 

uso 
- impróprio, art. 18, § 6° 

V 

VACATIO LEGIS, art. 118 

VENDA EM DOMICÍLIO 

- desistência: art. 49 

[NDI 

VEROSSIMILHANÇA, art. 6° 

VÍCIOS 

- direito de reclamar: art. 26 
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1R 

E 

le dos autores da ofen -
~rafo único 

art. 116 

,J, 

ilicidade: art. 3 7 

onstitucionais do con-

buso na publicidade: 

,sa ao consumidor- art. 

DO CONTRATO 

,TAMENTODE 

fTO DE CONDUTA 

ANTIA, art. 7 4 

nvo 
[,, art. 5°, § 6° da LACP 

)NVENÇÕES 
llS, art. 7° 

NSUMIDOR 
)()R 

-

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO 

V 

VACATIO LEGIS, art. 118 

VENDA EM DOMICÍLIO 

- desistência: art. 49 

VEROSSIMILHANÇA, art. 6° 

VÍCIOS 

- direito de reclamar: art. 26 

- ignorância do fornecedor: art. 23 

- oculto: art. 26, § 3° 

- produtos in natura: art. 18, § 5° 

- qualidade: art. 18 

- quantidade: art. 18 

- responsabilidade: arts. 18 a 25 

- saneamento; prazo: art. 18, § 1 ° 

VULNERABILIDADE DO 
CONSUMIDOR 

Vide: CONSUMIDOR 
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