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RESUMO 

 
 
BOSCH, Marcia. Crimes contra as relações de consumo: uma teoria a partir da 
jurisprudência. 2016. 155f. Tese (Doutorado em Direito)-Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. São Paulo-SP, 2016. 
 

 

O presente trabalho, que se debruça sobre o tema dos crimes contra as relações de 
consumo, mediante a análise da jurisprudência relacionada com os crimes inseridos 
no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no inciso IX do artigo 7º da Lei n. 
8.137/1990 (os quais têm como bem juridicamente protegido a relação de consumo), 
objetiva fortalecer a tese definida de que os crimes previstos no CDC, por mais 
paradoxal que seja, pois vivemos em uma sociedade de consumo (inclusive 
superendividada), mesmo depois de 24 anos de vigência do código, não têm 
efetividade no cenário político, social, econômico e jurídico brasileiros. Com o apoio 
metodológico da técnica de pesquisa bibliográfica e da análise de julgamentos 
proferidos nas Cortes Superiores (STF e STJ) e oito tribunais estaduais, o esforço se 
concentra (i) no estudo da construção dos direitos do consumidor diante da sua 
vulnerabilidade em um mercado de massa dinâmico e inovador, (ii) nos crimes 
definidos pelo legislador, que usando de ineditismo, elegeu a relação de consumo 
como bem juridicamente protegido pelo Estado, ancorado na principiologia e na 
teoria de direito penal que lhe dá sustentação; e (iii) na efetivação da tutela penal do 
consumidor em sede jurisprudencial, extraída da casuística selecionada. Como 
conclusão, pode-se dizer que o número de precedentes jurisprudenciais envolvendo 
tipos penais próprios das relações de consumo é insignificante. Quanto ao crime do 
art. 7º, inc. IX, da Lei n. 8.137/1990 (vender, ter em depósito, expor a venda ou 
entregar matéria prima ou mercadoria imprópria para o consumo), com base nos 
julgados analisados, verifica-se que o reconhecimento deste delito vem sendo 
sistematicamente negado na medida em que, por meio de uma interpretação 
equivocada da teoria do crime e mesmo diante da dimensão dos novos direitos 
(direitos de terceira geração), exige-se, para a configuração destes crimes, efetivo 
dano ao bem juridicamente protegido (produção de resultado naturalístico), 
desprezando-se a classificação doutrinária deste crime, que é de “crime de perigo” 
(presumido).   
 
 
Palavras-chave: Código de Defesa do Consumidor. Artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 
8.137/1990. Crimes contra as relações de consumo. Não efetividade da tutela penal. 
Escassez de precedentes jurisprudenciais e interpretação ultrapassada da teoria do 
crime. Suficiência da criação da situação de perigo para a ocorrência do crime. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

BOSCH, Marcia Helena. Crimes against consumer relations: a theory from the 
jurisprudence. 2016. 155p. Thesis (Ph.D in Law) - Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. São Paulo-SP, 2016. 

 

This work, which bends on the subject of the crimes against consumer relations, 
through an analysis of the jurisprudence related to crimes inserted in the Consumer 
Protection Code (CDC) and that of the Article 7, IX, of Law 8137/90 (which have as 
good legally protected the consumer relation) aims to strengthen the defined thesis 
that the crimes specified in the CDC does not have effectiveness in the political 
environment , social , economic and legal Brazilians, however paradoxical it may be, 
because we live in a consumer society (over-indebtedness) even after twenty-four 
years of validity of this law. With the methodological support of the bibliographic 
research and examination of judgments delivered in superior courts and in eight state 
courts, the effort concentrates (i) in the study of the construction of consumers rights 
faced to his vulnerability in a dynamic and innovative mass market, (ii) the crimes 
defined by the legislator, that using originality elected to consumer relations as well to 
be protected by the state, anchored in principles, and in the general theory of criminal 
law that supports it, (iii) in effecting the criminal protection in jurisprudential seating 
extracted of selected cases. Regarding to the crime of the Article 7, IX, of Law 
8.137/90 (sell, have on deposit, expose for sale or delivery of raw materials or goods 
unfit for consumption), based on the examined cases, it is apparent that the 
recognition of the crime has been systematically denied inasmuch as, through 
misinterpretation of the crime theory, and even faced with the dimension of new 
rights (third generation rights), it is required for the configuration of these crimes, 
effective harm to legally protected good (production of naturalistic results), despising 
up the doctrinal classification of this crime, which is “crime of danger” (presumed). 
 
 
Key words: Consumer Protection Code. Article 7, IX, Law 8.137/90. Not effectiveness 
of criminal law. Scarcity of case law and misinterpretation of the crime theory. 
Sufficiency of danger situation to the occurrence of crime. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RÉSUMÉ 

 
 
BOSCH, Marcia Helena. Crimes contre les relations de consommation: une théorie 
pris de la jurisprudence. 2016. 155f. Thèse (Docteur en droit) de la Pontifícia 
Université Catholique de São Paulo. São Paulo-SP, 2016. 

 

 

Cette étude, qui se concentre sur la question des crimes contre les relations de 
consommation, à travers l'analyse de la jurisprudence en ce qui concerne aux crimes 
insérées dans le Code de Protection des Consommateurs (CDC) et à l'article 7, IX, 
de la Loi n. 8137/1990 (qui ont ainsi juridiquement protégé le rapport de la 
consommation), vise à renforcer la thèse selon que les infractions prévues à la CDC 
n'a pas l'efficacité dans le paysage politique, les Brésiliens sociales, économiques et 
juridiques, aussi paradoxal que cela puisse être, comme nous vivons dans une 
société de consommation (super-endetté), même après vingt-quatre années de 
validité du code. Avec le soutien méthodologique des techniques bibliographiques de 
recherche et l'analyse des arrêts rendus dans les cours supérieures (STF et STJ) et 
huit tribunaux régionaux, l'effort se concentre sur (i) les droits des consommateurs de 
la construction de l'étude avant leur vulnérabilité dans un marché dynamique et 
innovant de masse, (ii) les crimes définis par le législateur, que en utilisant la 
nouveauté, élu relations de consommation comme biens légalement protégé par 
l'Etat, ancrée dans les principes et dans la théorie du droit pénal qui le soutient; et 
(iii) dans l'exécution de la protection pénale des consommateurs dans le siège 
judiciaire, extrait de cas sélectionnés. En conclusion, on peut dire que le nombre de 
précédents juridiques impliquant propres types criminelles de relations avec les 
consommateurs est négligeable. En ce qui concerne  crime de l'article 7, IX, de la Loi 
n. 8137/1990 (vendre, avoir en dépôt, exposer pour la vente, ou la livraison de 
matières premières ou de marchandises impropres à la consommation), basée sur 
les jugements analysées, il apparaît que la reconnaissance des crimes a été 
systématiquement refusée en raison de une interprétation erronée de la théorie du 
crime et même à cause de la dimension des nouveaux droits (droits de troisième 
génération), il est nécessaire, pour la configuration de ces crimes, dommage réel 
pour le bien juridiquement protégé (production de résultat naturaliste), ignorant le 
classification doctrinale de ce crime, qui est "délit de danger" (présumée). 
 
 
Mots-clés. Code de la protection des consommateurs. Article 7, IX, de la Loi n. 
8137/1990. Non efficacité du droit pénal. Code de la protection des consommateurs. 
Article 7, section IX, de la Loi n. 8137/1990. Non efficacité du droit pénal. Pénurie de 
précédents juridiques et la mauvaise interprétation de la théorie de la criminalité. 
Suffisance de situation de danger pour la reconaissance du crime. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Historicamente, a proteção penal do consumidor antecede a Lei n. 

8.137/1990 (trata de crimes contra as relações de consumo) e a Lei n. 8.078/1990 – 

Código de Defesa do Consumidor (CDC) –, considerando que o Código Penal e a 

legislação penal extravagante já o resguardavam, ainda que de forma indireta ou 

reflexa.1 Exemplo disso é a Lei n. 1.521/1951 (dispõe sobre crimes contra a 

economia popular), que ao proteger a economia popular, protege indiretamente o 

consumidor, muito embora seu bem jurídico não seja a relação de consumo. O 

mesmo ocorria nas demais leis de defesa do consumidor, inclusive no Código Penal, 

onde se tem uma proteção indireta, reflexa ou acidental deste sujeito da relação de 

consumo.2   

 

A partir da entrada em vigor do CDC (Lei n. 8178/90) e da Lei n. 

8.137/1990, surgiu no cenário jurídico a “relação jurídica de consumo” como bem 

juridicamente protegido, tendo a Constituição Federal de 1988 (CF) como contexto, 

pois o legislador originário havia alçado – pouco tempo antes – a proteção do 

                                            
1
 “Apesar de considerarmos como marco inicial do consumerismo moderno a mensagem do 

Presidente John Kennedy, dirigida ao Parlamento Norte-Americano em 15 de março de 1962, é 
evidente que ao longo da história humana sempre houve preocupação com a proteção do 
consumidor, ainda que de forma fragmentada, preocupação esta que tomou contornos mais claros a 
partir da Revolução Industrial, ocorrida a partir de meados do século XVIII.” MELO, Nehemias 
Domingos de. Da defesa do consumidor em juízo: por danos causados em acidentes de consumo. 
São Paulo: Atlas, 2010. p. 3. 
2
 “Em visão histórica, embora seja inadequado falar de direito penal do consumidor antes da 

formação de uma cadeia de produção e circulação de bens fundada no consumo de massa, é 
possível indicar antecedentes legislativos que tutelaram interesses relacionados ao consumo de bens 
e serviços. O Código do Império (1830) já punia como estelionato ‘a troca de cousas que se deverem 
entregar, por outras diversas’. Em 1875, foi editado o Decreto 2.682, que tipificava condutas que 
consistiam em logro aos adquirentes de mercadorias, ao regular ‘o direito que têm o fabricante e o 
negociante de marcar os productos de sua manufactura e de seu commercio’. ‘O Código Penal 
Republicano (1890), a par da seção relativa à violação de direito de marcas (arts. 353 a 355) possuía 
um capítulo dedicado aos crimes contra a saúde pública, conferindo uma proteção indireta aos 
adquirentes de determinados produtos e serviços (arts. 156 a 164). O Decreto 19.604 referiu-se ao 
consumo público de determinados gêneros alimentícios, inaugurando a preocupação com a 
veracidade das informações apresentadas ao consumidor. Na década de 30, observa-se a edição de 
inúmeras leis penais para proteger a ordem penal econômica. Nesse contexto, consigne-se o famoso 
Decreto 22.626 de 07.04.1933, sobre fraude de gêneros alimentícios em geral. Em 18 de novembro 
de 1938, editou-se o Decreto-lei 869, cujo art. 2.º apenava, com prisão de dois a dez anos e multa, 
condutas que implicassem em destruição ou açambarcamento de matérias-primas ou produtos 
necessários ao consumo do povo’”. BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; 
BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 465-466. 
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consumidor ao status constitucional (direito fundamental, art. 5º, inc. XXXII3) e um 

dos princípios da ordem econômica (art. 5º, inc. XXXII, e 170, inc. V4), com o reforço 

dado pelo incremento da função institucional do Ministério Público, órgão que 

também passou a defender o consumidor (artigo 1275 da CF). 

 

A respeito desse importante marco histórico na construção dos direitos do 

consumidor, Nelson Nery Junior chamou a atenção para o fato de que o CDC não 

veio com vocação ou intuito de punição do empresário, ao revés, nasceu dotado de 

mecanismos legais de proteção aptos a equilibrar a relação de consumo (que tem o 

desequilíbrio como característica nata), dotando o consumidor de mecanismos legais 

e efetivos de negociação e apenas nas relações puramente de consumo (com 

circulação de bens e serviços) 6 

 

Tanto o CDC como a Lei n. 8.137/1990 sofreram e ainda sofrem severas 

críticas por parte da doutrina e alguma resistência por parte da jurisprudência. Não é 

incomum encontrar quem sustente que esses tipos penais são desnecessários ante 

o argumento de que o consumidor já contava com a proteção do Código Penal e da 

legislação penal extravagante.  

 

As opiniões negativas em relação à tutela penal do CDC não se limitam a 

criticar a estrutura desses tipos penais, ao contrário, avançam firmes na ideia de que 

a Lei n. 8.137/1990, que entrou em vigor pouco tempo depois do CDC, ao 

                                            
3
 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXXII - o Estado promoverá, na 
forma da lei, a defesa do consumidor; [...].” BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 4 jan. 
2015. 
4
 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 

por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: [...] V - defesa do consumidor; [...].” BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 4 jan. 
2015. 
5
 “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. [...]”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. 
Acesso em: 4 jan. 2015. 
6
 NERY JUNIOR, Nelson. Os princípios gerais do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 

Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 3, set./dez. 1992. p. 46. 
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estabelecer crimes contra as relações de consumo derrogou parcialmente os crimes 

do CDC, demonstrando ausência de política criminal cientificamente estruturada, 

condenando os operadores do direito, isto sim, a equívocos e confusões na análise 

dos casos concretos.7 

 

A estrutura desses tipos penais também não ficou livre de críticas, que 

não raro são tachados de inconstitucional por serem tipos abertos, genéricos, com 

punição para o “perigo presumido”, o que significa que o agente comete o crime pelo 

simples desrespeito da norma, sem qualquer consequência material no mundo 

físico.8 Além da alegada inconstitucionalidade desses tipos penais, críticas afloram 

no sentido de que o legislador incorreu em imperdoável duplicidade de leis para 

punir condutas iguais por meio de dois diplomas legais diferentes (CDC e Lei n. 

8.137/1990).  

 

Assim, diante de opiniões tão divergentes e antagônicas sobre a tutela 

penal do consumidor (lato sensu) e sobretudo em razão da inquestionável 

importância da defesa do consumidor na ordem jurídica, considerada fundamental 

pela Carta Maior e elevada a um dos princípios da ordem econômica, tem este 

trabalho por escopo, através do estudo da teoria geral do crime e da principiologia 

do Direito Penal, demonstrar a perfeita conformidade dos crimes contra as relações 

de consumo com a Constituição Federal e em seguida, analisando a jurisprudência 

sobre este tema, demonstrar, sobretudo pela escassez de registros, a não 

efetividade da tutela penal do consumidor no Brasil e ainda o equivoco por parte da 

jurisprudência em exigir resultado nestes crimes, enquanto o legislador se contentou 

                                            
7
 TORON, Alberto Zacharias. Aspectos penais da proteção ao consumidor. In: FRANCO, Alberto 

Silva; NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). Doutrinas essenciais. Direito penal. São Paulo: RT, 2010. 
v. III. p. 1.298. 
8
 Alguns tipos penais descritos pelo Código de Defesa do Consumidor são manifestamente abertos e 

indeterminados, por Exemplo, os artigos 67 (quando se refere à propaganda abusiva – art. 37, § 2º) e 
68. Do ponto de vista penal, o Código de Defesa do Consumidor chega mesmo, paradoxalmente, a 
violar o princípio da legalidade por meio da própria lei. E tudo em manifesto desalinho com as 
recomendações do XIII Congresso Internacional do Direito Penal sobre: “O conceito e os princípios 
fundamentais do Direito Penal Econômico e da Empresa”, celebrado no Cairo, em 1981. Com efeito, 
a 7ª recomendação expressa o seguinte: “No Direito Penal Econômico e da Empresa deveriam evitar-
se, no que for possível, as cláusulas genéricas. Ali onde resulte necessário o emprego de cláusulas 
genéricas, estas deverão interpretar-se restritivamente. As condutas proibidas devem ser descritas 
com precisão.” TORON, Alberto Zacharias. Aspectos penais da proteção ao consumidor. In: 
FRANCO, Alberto Silva; NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). Doutrinas essenciais. Direito penal. São 
Paulo: RT, 2010. v. III. p. 1.303. 
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com a criação de crimes de perigo, o que mais uma vez nega tutela penal do 

consumidor. 

 

Dentro desse contexto, o primeiro objetivo que se apresenta para este 

estudo é demonstrar que a tutela penal do consumidor é um desdobramento 

necessário do direito fundamental de ser protegido enquanto consumidor e um dever 

do Estado. Longe de representar um excesso ou um desvirtuamento da ultima racio, 

trata de uma atuação positiva estatal (autorizada pelo sistema), que pode, para 

tanto, valer-se dos instrumentos disponíveis (proteção integral) para evitar danos 

(prevenção de danos e danos em massa).  

 

Em seguida, com relação ao crime previsto no inciso IX do art. 7º da Lei n. 

8137/1990 e com a âncora dos mesmos estudos retromencionados, o objetivo é 

demonstrar a ausência de contribuição da jurisprudência na confirmação e na 

efetivação da defesa do consumidor (proteção integral), em razão da classificação 

jurídica que é dada pelos tribunais para este crime (mercadoria imprópria para o 

consumo)9, ao exigirem produção de resultado naturalístico (crime material), 

quando na verdade trata-se de crimes de perigo.  

 

Para alcançar o propósito então definido, conta-se com o apoio, em 

termos metodológicos, da abordagem dedutivista e da técnica de pesquisa 

bibliográfica. O raciocínio dedutivo, ao se reunir o referencial de base especializado, 

possibilita ao pesquisador apanhar uma visão geral do tema como substrato para 

compreender a problemática de maneira mais específica, individualizada. A pesquisa 

bibliográfica é, pois, a técnica que mais colabora para este desiderato na medida em 

que permite extrair da leitura do material consultado – legislação, doutrinas nacional 

e estrangeira, revistas, periódicos, sites e outros materiais considerados de interesse 

para o estudo – a necessária compreensão para encaminhar a solução para as 

questões aqui apresentadas.10  

                                            
9
 “Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: [...] IX - vender, ter em depósito para vender 

ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições 
impróprias ao consumo; [...].” BRASIL. Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define crimes contra 
a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8137.htm>. Acesso em: 4 jan. 2015. 
10

 A lição de Antônio Macena de Figueiredo e de Soraia Riva Goudinho de Souza reforça a escolha 
da técnica de pesquisa bibliográfica: “A pesquisa bibliográfica ou fonte secundária abrange toda 
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Paralelamente aos fundamentos teóricos – dados secundários – o estudo 

lança mão de dados primários11, compreendendo a jurisprudência a ser analisada, 

que se coloca como espinha dorsal da tese proposta. Neste caso, a pesquisa 

jurisprudencial têm por objeto as decisões versando sobre crimes contra as relações 

de consumo presentes nos bancos de dados (no ano de 2015) das duas Cortes 

Superiores do país – Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) – e de oito tribunais estaduais da federação (Bahia, Espírito Santo, Goiás, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe), 

representativos das cinco regiões do país, considerando a extensão e as 

peculiaridades do consumo em nível nacional. O propósito é verificar, primeiro o 

volume/número de registros de precedentes, para se avaliar a efetividade destes 

crimes e depois, a interpretação (classificação doutrinária) que vem sendo dada para 

estes crimes, com especial destaque para o crime do inciso IX, art. 7º da Lei 

8.137/90.   

 

No plano da estrutura e organização para compor este relatório de 

pesquisa, dividiu-se o trabalho em quatro capítulos. O primeiro capítulo apresenta, 

primeiramente, algumas considerações sobre a construção dos direitos dos 

consumidores, com breves apontamentos históricos. Em seguida, define-se a 

relação de consumo, com base em conceitos quase uniformes da doutrina por 

representar o bem jurídico protegido tantos nos crimes no CDC como nos crimes da 

Lei n. 8.137/1990. As três tutelas do consumidor no microssistema instituído pelo 

CDC (administrativa, civil e penal) também estão contempladas neste ponto do 

estudo. A relação de consumo – como bem jurídico – foi tratada no segundo 

capítulo, considerando a novidade, a dificuldade e a resistência de muitos com o fato 

de que tanto nos crimes definidos no CDC como naqueles definidos no artigo 7º da 

Lei 8.137/90, o bem juridicamente protegido é a relação jurídica de consumo, 

                                                                                                                                        
bibliografia já publicada relacionada ao tema em estudo, desde livros, jornais, revistas, monografias, 
dissertações, teses, incluindo outras fontes como eventos científicos, debates, meios de comunicação 
como televisão, rádio, vídeos, filmes etc. [...] é de fundamental importância porque consiste no 
primeiro passo de qualquer estudo, tanto em nível lato sensu com stricto sensu. É através de uma 
pesquisa bem feita que se torna possível a fundamentação de todos os dados de uma questão e, por 
conseguinte, oferece a fundamentação teórica para o problema.”. (Como elaborar projetos, 
monografias, dissertações e teses. Da redação científica à apresentação do texto final. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 88). 
11

 Dados que ainda não foram analisados com o objetivo de atender às necessidades específicas da 
presente pesquisa. 
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construção esta que impõe a todos um novo olhar (um atualizado olhar) para a teoria 

geral do crime, que também deve estar a serviço de direitos coletivos, difusos, 

supraindividuais, os quais, quando desrespeitados, provocam danos em massa, a 

um número indeterminado de pessoas (danosidade social). Além disso, foi 

necessário discorrer sobre alguns princípios de direito penal, procurando demonstrar 

a conformidade destes crimes (estrutura e bem jurídico) com a Constituição Federal 

e sobretudo com este ramo do direito, não obstante as críticas que invocam 

inconstitucionalidades. O objeto do terceiro capítulo é a tutela penal do consumidor 

na jurisprudência e inicia com a análise da jurisprudência como uma importante fonte 

do direito e dos dois sistemas jurídicos: civil law e common law. O quarto capítulo 

aborda, inicialmente, os crimes em espécie (doze crimes do CDC e o crime do inciso 

IX do art. 7º da Lei n. 8.137/1990) e em seguida a casuística, momento em que se 

analisam as decisões (acórdãos) das duas Cortes Superiores do país (STF e STJ) e 

dos Tribunais de Justiça de oito estados da federação, material este que dará 

suporte às críticas do tratamento que vem sendo dado pelos tribunais aos crimes 

contra as relações de consumo.  
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1 A CONSTRUÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES 

 

 

O consumidor passou a ocupar papel diferente no cenário mundial a partir 

do dia 15 de março de 1962, quando o então presidente John Kennedy encaminhou 

mensagem ao Congresso Americano, alertando para a condição vulnerável do 

consumidor, parte fundamental e mote da economia mundial, mas que, 

paradoxalmente, estava abandonado em termos de política de proteção, sem 

condições de sobrevivência digna e segura em um mercado dotado de técnicas de 

marketing e publicidade cada vez mais persuasivas. 

 

A necessidade da defesa do consumidor antecede a década de 1960; na 

verdade, teve origem no sistema feudal, passou pela formação da burguesia, pelas 

guerras mundiais e acentuando-se após a Revolução Industrial, que inspirou toda a 

Europa a produzir (inclusive em série) e a consumir cada vez mais. 

 

Desde 1891, os Estados Unidos da América passaram a demonstrar 

preocupação com a vulnerabilidade do consumidor, enfrentando manifestações 

sindicais que muitas vezes se confundiam com manifestações sociais que clamavam 

por mais segurança e respeito à população. Esse movimento, que atingiu o seu 

ápice na década de 1960, influenciou boa parte da Europa. Posteriormente, depois 

de formada a Comunidade Europeia, por meio de diretivas (resoluções), fixaram-se 

alguns direitos básicos dos consumidores (direito à segurança, direito de informação, 

direito de escolha e direito de ser ouvido), os quais foram seguidos por muitos 

países.12 

                                            
12

 “Alguns autores identificam as origens do consumerismo moderno como decorrência da própria 
Revolução Industrial, exatamente em face de ela ter significado a substituição da produção doméstica 
e artesanal pela produção industrial e de massas, o que teria implicado, em última análise, em 
relações negociais impessoais, no distanciamento de controle de qualidade e da produção pelos 
consumidores e usuários de produtos e serviços. Outros entendem que, embora tenha havido ao 
longo dos tempos diversas manifestações tendentes à proteção dos consumidores, somente após a 
Segunda Grande Guerra é que teria havido a primeira ‘onda’ ou fase consumerista, cuja terceira fase 
corresponderia aos dias atuais, de espectro filosófico mais amplo, marcado por uma consciência ética 
mais clara da ecologia e da cidadania que nos leva a indagar sobre o destino da humanidade, nesse 
torvelinho de uma tecnologia triunfante e de um consumerismo exacerbado, que põe em risco a 
própria existência do homem na terra”. MELO, Nehemias Domingos de. Da defesa do consumidor em 
juízo: por danos causados em acidentes de consumo, p. 6. 
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1.1 BREVES APONTAMENTOS HISTÓRICOS13  

 

 

Em qualquer fase da civilização, desde o reinado de Hamurabi (2067-

2025 a.C.), autor do documento jurídico mais antigo do mundo, passando-se pelo 

lendário Massú, considerado sábio, rei e legislador do Mundo Antigo, a quem se 

atribui o código mais popular de leis reguladoras da convivência social (1300 a 800 

a.C.), e até mesmo nas Leis das XII Tábuas (451 a.C.), fundamento de todo o direito 

público e privado, protegia-se o consumidor em razão do induvidoso desequilíbrio do 

comércio entre quem produzia e vendia e quem consumia e adquiria mercadorias.  

 

Seguindo o curso da história, em especial na transição da sociedade 

medieval para a sociedade moderna, os bens de consumo desempenharam 

importante papel cultural na medida em que as relações sociais passaram a ser 

ditadas pelo consumo. 

 

A partir da Primeira Revolução Industrial (séc. XIII), o consumo passou a 

ser a tônica da sociedade. Neste período histórico, expandiu-se a produção de bens 

e, nesta esteira, reinventaram-se hábitos de consumo.  

 

A onda de consumo, a partir de 1880 até a Segunda Guerra Mundial, deu 

origem ao fenômeno conhecido como “consumo de massa”, com produção em larga 

escala, reestruturação das fábricas, crescimento do poder assalariado e maior 

organização do trabalho. 

 

Entre os anos de 1950 e 1980, fase de grande crescimento econômico, a 

sociedade começou a ter acesso a um sem-número de bens, o que foi favorecido 

pelo “crédito”, com consequente incremento do consumo. Deste momento histórico 

em diante, felicidade passa a ser medida pelo que se podia consumir, pelo conforto 

e pela sensação que o hábito de consumir provocava nas pessoas (sensação 

especialmente de progresso). 

                                            
13

 CÓDIGO DE HAMURABI, CÓDIGO DE MANU (Livro oitavo e nono). Lei das XII Tábuas. 
Supervisão Editorial Jair Lot Vieira, 2. ed. Bauru-SP: Edipro, 2002. (Série Clássicos); BOBBIO, 
Norberto. Liberalismo e democracia. 3. ed. Milão: Brasiliense, 1990; DALLARI, Dalmo de Abreu.  
Elementos de Teoria Geral do Estado. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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Como resultado desses novos hábitos e com o consumo ditando valores 

sociais, nasceu o “desejo” da sociedade de consumir cada vez mais, determinando 

assim o nascimento da “sociedade do desejo” (segunda metade do século XX). 

 

Em se tratando de consumo, a década de 1980 foi o período que registrou 

uma grande e importante modificação da sociedade; o sistema de oferta também 

mudou. Esse novo modelo do mercado nasceu de uma política de qualidade, com 

produtos diferenciados e um ritmo constante lançamento de bens (inovação 

constante e progressiva). O sistema de produção em massa cedeu espaço para o 

sistema de consumo marcado pela variedade. 

 

Nessa nova fase, com uma profusão de produtos, foi necessário 

segmentar o mercado. É quando nasce o marketing personalizado (segmentação do 

mercado por faixas etárias, grupos sociais etc.), momento em que o consumo 

passou a ser difundido (e aceito) como um estilo de vida. A sociedade, que antes 

ansiava por igualdade, oportunidades, direitos políticos, mudou seus ideais, suas 

lutas e, doravante, demonstra o desejo de consumir. 

 

O Brasil, que não ficou fora dessas transformações, muito embora com 

longo atraso quando comparado a outros países seguidores do modelo capitalista de 

produção, viu o consumo se desenvolver entre a década de 1950 até o fim da 

década de 1980, apesar das desigualdades sociais e da grande concentração de 

renda. Com o processo de industrialização (entre os anos de 1945 e 1964) e a 

decadência da sociedade predominantemente rural, o consumo, principalmente de 

gêneros alimentícios, ganhou impulso. Ao lado deste consumo e deste novo perfil 

social, marcado pelo que os indivíduos consumiam e pelo desejo constante de 

consumir, a sociedade industrial cedeu espaço à sociedade de risco, fruto de novos 

hábitos, padrões e valores sociais. 

 

A tecnologia e a produção em larga escala mudaram o foco das 

preocupações, aí incluídas a divisão de riquezas. Os riscos aumentaram (passou-se 

a falar em distribuição dos riscos e riscos sem fronteiras) neste novo padrão de 

consumo (aqui, os riscos deixaram de ser secundários, como eram considerados na 

sociedade industrial). 
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Os riscos, que até então eram individuais, espraiaram-se por toda a 

sociedade, foram globalizados. Nos dias atuais, não importa quão aquinhoado seja o 

indivíduo, muitos riscos o atingirão e a todos (por exemplo, alterações climáticas). 

 

O novo padrão de consumo e as novas formas de produção levaram à 

inexorável conclusão de que o planeta está ameaçado (direitos difusos) com a 

produção ilimitada das quantidades para a vida, em detrimento da saúde e da 

qualidade meio ambiente natural. Pior; diante da intensa e crescente segmentação 

do mercado (dos meios de produção), já não era mais possível estabelecer um nexo 

de causalidade entre as condutas causadoras dos riscos e os riscos em si. 

 

A nova realidade, de hiperconsumo, de superprodução de produtos e de 

produção dos riscos acabou alertando o Estado de que os sistemas de produção e o 

consumo (de bens e serviços) necessitavam de proteção e de regulação (fase 

intervencionista), deixando latente a necessidade de positivar alguns direitos – 

considerados básicos – dos consumidores.  

 

Desde os mais remotos hábitos de consumo, ainda que de forma indireta 

e esparsa, sempre se falou em proteção do consumidor. No entanto, três momentos 

da história das sociedades capitalistas podem ser considerados baluartes da 

construção dos direitos dos consumidores, indispensáveis na sociedade de consumo 

e principalmente na sociedade de riscos. 

 

Em 1962, a mensagem enviada no discurso do Presidente Kennedy ao 

Congresso Americano (“Consummer bill of rights message”) representou a primeira 

voz política em prol da proteção dos direitos dos consumidores. Na época, com o 

presidente norte-americano pressionado pelos graves acidentes automobilísticos, 

veio a lume a questão da responsabilidade civil dos fabricantes de veículos, 

momento em que se estabeleceram quatro direitos básicos dos consumidores: 

direito à segurança, direito à informação, direito à escolha e direito de ser escutado. 

 

A Europa, que caminhava com a mesma preocupação (construção dos 

direitos dos consumidores), em 1975, como parte do processo de integração dos 

países europeus, criou o programa preliminar da Comunidade Econômica Europeia 
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(CEE) para uma política de proteção e informação dos consumidores, que enunciou, 

por meio de uma resolução, cinco direitos básicos dos consumidores europeus: 

proteção a sua saúde e segurança, proteção dos seus interesses econômicos, 

reparação de danos, informação-educação e consulta-representação. Esses direitos, 

que nos anos posteriores ganharam relevo nos tratados assinados pela CEE 

(Diretivas), marcaram o primeiro e importante movimento de produção legislativa 

europeia. A partir do processo de redemocratização dos países europeus, foram eles 

incorporados na maioria das constituições europeias que se seguiram. 

 

Ainda, nesse contexto histórico, e com a questão dos direitos básicos dos 

consumidores avançando fronteiras, batendo como uma necessidade em 

praticamente todas as legislações, a Organização das Nações Unidas (ONU), por 

meio de Diretriz 39/248, aprovada dia 9 de abril de 1985, fixou os seguintes direitos 

básicos dos consumidores: direito a saúde e segurança, direito à proteção dos 

interesses econômicos, direito à informação, direito à educação (do consumidor) 

direito à reparação de danos, direito de associação e direito ao consumo 

sustentável. 

 

Esses movimentos influenciaram o mundo na questão da formulação dos 

direitos básicos dos consumidores. O Brasil, vivendo também uma nova realidade de 

produção e de consumo – igualmente sujeito aos riscos deste novo padrão de 

consumo –, atotou na sua Constituição Federal de 1988 a proteção do consumidor 

como um dos princípios da ordem econômica e estabeleceu que no prazo de cento e 

vinte dias deveria ser promulgado um código de proteção e defesa do consumidor, o 

que de fato ocorreu, em março de 1990 (Lei n. 8.078). No artigo 6º, a novel 

legislação trouxe um rol dos direitos básicos dos consumidores, os quais foram 

erguidos sobre os alicerces desses movimentos e dessas tendências mundiais.  

 

Nelson Nery Junior reforça o relato ao mencionar que o CDC brasileiro 

nasceu do amadurecimento da ideia de hipossuficiência do consumidor e da 

massificação das relações de consumo, preocupado e preparado para estabilizar 

uma relação que já nasce desestabilizada (fornecedor x consumidor).14  

                                            
14

 “As relações de consumo (relações jurídicas entre fornecedor e consumidor tendo como objeto o 
produto ou serviço) estavam desequilibradas no mercado, estando o consumidor sem recursos legais 
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Ao lado da proteção administrativa e civil, o legislador do CDC não se 

descuidou da proteção penal do consumidor, estabelecendo, no Título II, condutas 

ofensivas à relação de consumo (bem juridicamente protegido nestes tipos), 

impondo sanção à conduta que incorrer em transgressão:  

 - ao dever de informar quanto a produtos nocivos ou perigosos (art. 63); 

 - ao dever de comunicar à autoridade competente sobre produtos nocivos 

   ou perigosos (art. 64); 

- ao dever de respeito à determinação da autoridade proibindo execução 

  serviços perigosos (art. 65);  

- ao dever de publicidade não enganosa e não abusiva (artigos 66, 67, 68 

  e  69); 

- ao dever de não empregar peças ou componentes usados (art. 70); 

- ao modo de cobrar dívidas (art. 71); 

- ao direito de acesso ao banco de dados (art. 72);  

- ao dever de correção de dados registrados em cadastros e banco de 

  dados (art. 73); 

- ao dever de entrega do termo de garantia (art. 74). 

 

Nos demais artigos que integram o titulo das infrações penais (artigos 75, 

76, 77, 78, 79 e 80), o CDC trata do concurso de agentes, de circunstâncias 

atenuantes, das penas pecuniárias de restritivas de direito em substituição à 

privativa de liberdade e, ainda, de aspectos processuais da ação penal. 

 

Ao lado do CDC, alguns meses antes, entrou no cenário jurídico a Lei n. 

8.137/1990 e estabeleceu no seu artigo 7º outros crimes contra as relações de 

                                                                                                                                        
hábeis a torná-lo tão forte quanto o fornecedor. O Código veio para regulamentar essa relação, 
criando mecanismos para que se torne equilibrada, evitando a prevalência de um em detrimento do 
outro sujeito da relação de consumo. Em suma, o Código não veio para punir o empresário, mas para 
dotar o consumidor de maior poder de negociação quando da patologia da relação de consumo. O 
consumo em sentido estrito não é objeto do regramento do CDC, mas apenas quando vem esse 
consumo qualificado com a circulação dos produtos e serviços, o que implica reconhecer que existem 
pelo menos dois sujeitos nessa relação, aos quais o CDC dá os nomes de consumidor e fornecedor 
(arts. 2º e 3º). A circulação dos produtos e serviços havida entre o consumidor e o fornecedor enseja 
a formação da relação de consumo, objeto do regulamento do CDC. As demais relações jurídicas 
(civis, comerciais, trabalhistas etc.) não são reguladas pelo CDC [Grifo do autor].”  NERY JÚNIOR, 
Nelson. Os princípios gerais do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 3, set./dez. 1992. p. 47-48. 
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consumo, com destaque para o crime previsto no inciso IX (mercadoria imprópria 

para consumo).15 

 

 

1.2 RELAÇÃO DE CONSUMO 

 

 

Relação de consumo pode ser definida como o vínculo jurídico ou uma 

relação jurídica bilateral sobre o qual incide o microssistema estabelecido a partir da 

Lei 8.078/1990. 

 

Em um dos polos da relação de consumo está o fornecedor, que pode 

ser tanto pessoa natural como jurídica, que no exercício da sua atividade oferece 

produtos ou serviços ao público consumidor. Esta atividade profissional do 

fornecedor, em qualquer hipótese, deve ser o meio para que o consumidor tenha 

acesso (adquira) aos produtos/serviços lançados no mercado.16 

 

O artigo 3º do diploma consumerista assim define fornecedor:  

toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 
comercialização de produtos ou prestação de serviços.17 

Com fulcro nessa definição, fornecedor pode ser: real, aparente e 

presumido: o primeiro é o responsável pelo desenvolvimento e lançamento do 

                                            
15

 “Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: [...] IX - vender, ter em depósito para 
vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições 
impróprias ao consumo; 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa. 
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a 
pena e a detenção de 1/3 (um terço) ou a de multa à quinta parte.” BRASIL. Lei n. 8.137, de 27 de 
dezembro de 1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de 
consumo, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8137.htm>. Acesso em: 4 jan. 2015. 
16

 “Nas relações de consumo, o vocábulo fornecedor é fixado como gênero, do qual são espécies: o 
produtor, o montador, o criador, o fabricante, o construtor, o transformador, o importador, o 
exportador, o distribuidor, o comerciante e o prestador de serviços.” LISBOA, Roberto Senise. 
Responsabilidade civil nas relações de consumo. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 
147. 
17

 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
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produto no mercado; o segundo é aquele que embora não tenha participado do 

processo de fabricação ou produção, assim se apresenta no produto (marca ou outro 

sinal distintivo); o terceiro é aquele que importou os produtos ou aquele que vende 

produtos sem identificação clara do seu fabricante, produtor, importador ou 

construtor.  

 

Do outro lado da relação de consumo está o consumidor, que, nos 

termos do artigo 2º do CDC, é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final”.   

 

Além desse conceito strictu sensu de consumidor, no parágrafo único do 

artigo 2º, o CDC criou o figura do consumidor por equiparação, litteris: “Equipara-se 

a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo”. No artigo 17, o legislador consumerista 

determinou que: “Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento”. Ainda, no artigo 29 do capítulo que trata das práticas 

comerciais deixou assim consignado: “Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas 

às práticas nele previstas”.  

 

Sobre a figura do consumidor por equiparação, ensina Roberto Senise 

Lisboa:  

As três equiparações legais ao consumidor (arts. 2º, par. un., 17 e 
29) resultam da implementação do Estado Social do Direito, 
consagrando-se a proteção dos interesses da massa de 
consumidores considerados socialmente relevantes para o legislador. 
Os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos dos 
consumidores são protegidos em face da contratação em massa. 
Não há mais tão-somente a tutela individual do adquirente direto ou 
usuário final, mediante o equilíbrio da relação jurídica. Defendem-se 
os interesses sociais da massa de consumidores que intervêm nas 
relações de consumo (interesse difuso e coletivo), das vítimas de 
acidentes de consumo (interesse difuso e coletivo), ao menos 
atentatórios à vida, à saúde, ou à segurança do consumidor e das 
pessoas expostas às práticas decorrentes de oferta ou de 
publicidade, mesmo que não venham a adquirir o produto ou o 
serviço veiculado pela mídia (interesses difusos).18 

                                            
18

 LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 187. 
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Com relação a “produto” e “serviço”, pode-se afirmar que representam os 

elementos objetivos da relação de consumo, objeto jurídico dos crimes contra as 

relações de consumo.  

 

Produto, segundo o parágrafo 1º do artigo 3º do CDC, é “qualquer bem, 

móvel ou imóvel, material ou imaterial”. Serviço, por sua vez, vem assim definido no 

parágrafo 2º do artigo 3º do mesmo diploma: “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”.19 

 

Agora, com a conceituação de relação jurídica de consumo em mente e a 

definição de seus sujeitos (fornecedor e consumidor) e objetos (materiais: bens ou 

serviços), a atenção deve ser dirigida à compreensão da natureza jurídica da norma 

que incide sobre a relação de consumo em si.  

 

As normas do CDC são de ordem pública e de interesse social, 

conforme seu artigo 1º: “O presente Código estabelece normas de proteção e defesa 

do consumidor, ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 

XXXII, 170, V, da Constituição Federal, e art. 48 de suas disposições transitórias.” 

 

Carlos Maximiliano20, sobre o significado de lei de ordem pública, leciona:  

Toda disposição, ainda que ampare um direito individual, atende 
também, embora indiretamente, ao interesse público; hoje até se 
entende que se protege aquele por amor a este: por exemplo, há 
conveniência nacional em ser a propriedade garantida em toda a sua 
plenitude247. (1) A distinção entre prescrições de ordem pública e de 
ordem privada consiste no seguinte: entre as primeiras o interesse da 
sociedade coletivamente considerada sobreleva a tudo, a tutela do 
mesmo constitui o fim principal do preceito obrigatório; é evidente 
que apenas de modo indireto a norma aproveita aos cidadãos 
isolados, porque se inspira antes no bem da comunidade do que no 
indivíduo; e quando o preceito é de ordem privada sucede o 
contrário: só indiretamente serve ao interesse público, à sociedade 
considerada em seu conjunto; a proteção do direito do indivíduo 

                                            
19

 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
20

 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
p. 176-177. 
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constitui o objetivo primordial (2). Os limites de uma e outra espécie 
têm algo de impreciso; os juristas guiam-se, em toda parte, menos 
pelas definições do que pela enumeração paulatinamente oferecida 
pela jurisprudência (3). Quando, apesar de todo esforço de pesquisa 
e de lógica, ainda persiste razoável, séria dúvida sobre ser uma 
disposição de ordem pública ou de ordem privada, opta-se pela 
última; porque está é a regra, aquela a limitadora do direito sobre as 
coisas, etc., a exceção (4). 

Nelson Nery Junior acrescenta este conceito na abordagem do aspecto 

prático da natureza das normas do CDC21: 

As normas do CDC são de ordem pública e interesse social (art. 1º). 
Isto quer dizer, do ponto de vista prático, que o juiz deve apreciar ex 
officio qualquer questão relativa às relações de consumo, já que não 
incide nesta matéria o princípio dispositivo. Sobre elas não se opera 
a preclusão e as questões que delas surgem podem ser decididas e 
revistas a qualquer tempo e grau de jurisdição. O tribunal pode, 
inclusive, decidir contra o único recorrente, reformando a decisão 
recorrida para pior, ocorrendo assim o que denominamos de 
reformatio in pejus permitida, já que se trata de matéria de ordem 
pública a cujo respeito a lei não exige a iniciativa da parte, mas, ao 
contrário, determina que o juiz a examine de ofício. Ser de interesse 
social significa, em termos práticos, que o Ministério Público tem 
participação obrigatória em todas as ações sobre lides do 
consumidor (art. 127, caput, CF), e que se encontra legitimado para 
defender, em juízo, os direitos individuais homogêneos do 
consumidor, pois como são de interesse social ex lege (art. 1º, CDC), 
essa defesa atende sua finalidade institucional (art. 127, caput, CF), 
como autoriza o art. 129, IX, CF [Grifo do autor]. 

O CDC, bem se percebe, elevou a relação jurídica de consumo à posição 

de supraindividualidade na medida em que representa a soma de diversos e 

múltiplos interesses individuais essenciais, distanciando-se de um conceito 

individualista ou privado de um direito ou interesse, fruto da transformação da 

sociedade (de industrial para sociedade de consumo), ou seja, é algo novo em um 

cenário também inédito, e diante de novos direitos e novos bens, novos instrumentos 

de proteção são necessariamente esperados.22 

                                            
21

 NERY JUNIOR, Nelson. Os princípios gerais do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 
Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 3, set./dez. 1992. p. 51-52. 
22

 É nesse sentido que se diz que: “Ao lado da perspectiva individual que evidentemente oferece a 
proteção dos consumidores, é ponto de partida claro, assim mesmo, inscrevê-la dentro do marco dos 
interesses coletivos e difusos. A realidade em que vivemos é a de uma sociedade em que a 
produção, o consumo, os intercâmbios, os conflitos são de massa. Nesse contexto, uma quantidade 
crescente – por um número e importância – de atividades afeta não apenas indivíduos isoladamente 
considerados, mas classes, coletividades, grupos inteiros, cujas relações apresentam características 
particulares e um valor desconhecido até agora na história da civilização e do direito.”. BENJAMIN, 
Antônio Herman V. O direito do consumidor. O capítulo do direito penal econômico. p. 30-31. 
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1.3 TUTELA DO CONSUMIDOR NO MICROSSISTEMA DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR 

 

 

A proteção do consumidor não encontra fronteiras, ao contrário, é 

preocupação comum dos países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), em 1969, proclamou a 

Declaração das Nações Unidas, instrumento que contempla, ainda que de forma 

tímida, a proteção do consumidor.  

 

Em 1973, foram reconhecidos outros importantes direitos (fundamentais) 

e, de forma marcante, por meio da Resolução n. 39/24 de 1985, coube à ONU baixar 

normas de proteção que serviram de verdadeiro norte para a construção da 

legislação protetiva de diversos países, entre eles o Brasil. 

 

No Brasil, a tutela do consumidor tem status constitucional por sua 

condição de direito fundamental (individual ou coletivo), como entabula o artigo 5º, 

inciso XXXII, do Capítulo I – Dos Direitos e Garantias Fundamentais (“o Estado 

promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”).  

 

Assim, a proteção do consumidor, como mencionado linhas atrás, 

materializada em uma norma de ordem pública e de interesse social, não pode ser 

retirada do ordenamento jurídico nem mesmo por meio de emenda constitucional 

(art. 60, § 4º, inc. IV, da CF).23 

 

                                                                                                                                        
Disponível em: <http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1285251475.pdf>. Acesso 
em: 2 dez. 2015. 
23

 “Mas o que importa registrar no momento é que a identificação dos interesses difusos e coletivos e 
a percepção de que não estavam tutelados de maneira adequada pelo sistema processual clássico 
acabaram por justificar o surgimento da tutela desses mesmos interesses, de forma geral, e dos 
direitos dos consumidores – em cujo contexto se inserem –, de maneira especial. No Brasil, tal tutela 
se faz presente na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XXXII, dentre outros) e no Código de Defesa 
do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11-9-1990), além da Lei n. 7.347/85, que disciplina a ação civil 
pública.” ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. p. 34. 
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A competência concorrente da União, dos estados federados e do Distrito 

Federal para legislar sobre responsabilidade por danos provocados ao consumidor é 

definida no artigo 24, inciso VIII, da Constituição Federal. Os incisos II e III do artigo 

129 estabelecem como função institucional do Ministério Público, entre outras, a 

defesa dos direitos assegurados na própria Carta Magna e a promoção do inquérito 

civil e da ação civil pública para proteção de interesses dos consumidores. O artigo 

170, inciso V, estabeleceu a defesa do consumidor como um dos princípios da 

ordem econômica e financeira.  

 

Por força do comando contido no artigo 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, em complementação à proteção do consumidor, foi 

elaborado o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que entrou em 

vigor dia 11 de março de 1991.24 

 

Em suma, o diploma legal consumerista deu efetividade e concretude aos 

comandos constitucionais citados, instituindo, assim, um verdadeiro microssistema 

de caráter interdisciplinar, fundado em princípios fundamentais, prevendo tutelas no 

âmbito administrativo, civil e penal.25 

                                            
24

 “É preciso que se diga, por primeiro, que a defesa do consumidor é instrumento da livre iniciativa e 
só existe em países de economia de mercado. As economias estatizadas não se coadunam com 
defesa do consumidor. Nos países capitalistas, notadamente os mais industrializados (EUA, Japão, 
Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Suécia, Canadá, Austrália etc.) é que se tem desenvolvido com 
maior vigor a defesa do consumidor. O tema não tem, portanto, conteúdo político-ideológico 
comunista ou socialista. O Código pretende criar a necessidade de haver mudança de mentalidade 
de todos os envolvidos nas relações de consumo, de sorte que não mais seja praticada a ‘Lei do 
Gerson’ no país, segundo a qual se deve tirar vantagem devida e indevida de tudo, em detrimento 
dos direitos de outrem. O Código pretende desestimular o fornecedor do espírito a praticar condutas 
desleais ou abusivas, e o consumidor a aproveitar-se do regime do Código para reclamar 
infundadamente pretensos direitos a ele conferidos. O magistrado, a seu turno, não pode mais julgar 
com base nos princípios individualistas do liberalismo do começo do século XIX, que informaram o 
Códe Napoleon (de 1803) e o nosso Código Civil (de 1916), que veio com um século de atraso, mas 
calcado naqueles fundamentos do século passado. Esses diplomas legislativos de direito material e 
também processual (Código Civil, Código Comercial, Código de Processo Civil etc.) foram idealizados 
para a solução de lides eminentemente individuais, ao passo que o Código de Defesa do 
Consumidor, além de assegurar direitos individuais e subjetivos, teve por objetivo precípuo buscar 
soluções para lides coletivas. Portanto, o magistrado deverá, isto sim, julgar de acordo com os 
modernos princípios de direito do consumo, fulcrados no equilíbrio real da relação de consumo, boa-
fé e equidade, princípios estes constantes das novas regras estipuladas pelo CDC [Grifo do autor].” 
NERY JÚNIOR, Nelson. Os princípios gerais do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Revista 
de Direito do Consumidor, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 3, set./dez. 1992. p. 47-48. 
25

 Segundo João Batista de Almeida: “Sistema é um conjunto de partes, coordenadas entre si, 
objetivando um fim. Diz-se em doutrina que o CDC é um microssistema jurídico interdisciplinar, a 
significar que é formado por normas jurídicas, num mesmo corpo legislativo, todas elas coordenadas 
entre si, tendo por objetivo a defesa do consumidor nos planos legal e material. A lei consumerista é 
composta de 119 artigos. Já o novo Código Civil, com 2.046 dispositivos legais, constitui um grande 
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1.3.1 Tutela administrativa 

 

 

O consumidor tem à sua disposição instrumentos administrativos para 

tornar efetiva a sua defesa em todo o país e nas esferas municipal, distrital, estadual 

e federal.  Esta tutela – administrativa – se materializa por meio de (a) leis, decretos, 

resoluções, portarias e atos administrativos que dispõem sobre os mais variados 

assuntos e tenham por objeto todo tipo de produtos e serviços; (b) do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), que abarca todas as entidades públicas 

e privadas das esferas federativas (artigo 105 do CDC), tendo como principal função 

a implementação da Polícia Nacional das Relações de Consumo (art. 4º do CDC), 

alguns dotados, inclusive, de poder de polícia; e (c) de fiscalização, controle  e 

aplicação de sanções administrativas. 

 

A propósito, integram o SNDC, o Ministério Público (Promotoria de Defesa 

do Consumidor), a Defensoria Pública, as Delegacias do Consumidor e os Procons 

(órgãos estaduais e municipais de defesa do consumidor, que têm como principal 

atribuição aplicar sanções administrativas, nos termos dos artigos 55 a 60 do CDC e 

do Decreto n. 2.181/199726, sempre que houver violação às normas protetivas de 

consumo por parte dos fornecedores).27 

  

                                                                                                                                        
sistema. Tal coordenação é essencial, pois, do contrário, não há falar em sistema. Vê-se que o CDC 
primeiro enuncia os direitos básicos do consumidor (art. 6º), em seguida enuncia as normas que o 
fornecedor deverá observar para garantir a qualidade de produtos e serviços, mais a prevenção e a 
reparação de danos (arts. 8º, 9º e 10) e, por fim, estabelece a responsabilidade civil por fatos e vícios 
decorrentes do produto ou serviço (arts. 12 a 28). Há verdadeira sequência lógico-normativa para 
garantir a qualidade, a prevenção e a reparação, sempre com o objetivo de oferecer proteção ao 
consumidor. A coordenação, no entanto, não para por aí: ela perpassa todas as tutelas, para garantir 
maior efetividade e amplitude. Veja-se, a título de demonstração, que a proteção contratual é direito 
do consumidor (art. 6º, IV e V), mas está presente na tutela civil, especialmente nas cláusulas 
abusivas e nos contratos de adesão (arts. 46 a 54), na tutela administrativa (art. 56), recebe 
sancionamento penal no item garantia do produto ou do serviço (art. 71) e oferece meios processuais, 
individuais ou coletivos, para o pleito em juízo (arts. 81 e s) [Grifo do autor].”. (A proteção jurídica do 
consumidor, p. 37-38). 
26

 Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), estabelece as 
normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/1990 e revoga o 
Decreto n. 861/1993. 
27

 Segundo João Batista de Almeida: “A tutela administrativa do consumidor representa a linha de 
frente da atuação protetiva, envolvendo a mais extensa e complexa rede de mecanismos e órgãos. 
Cuida-se de dotar o consumidor de instrumentos legais e administrativos que possam propiciar a sua 
defesa em qualquer canto do território nacional. É, às vezes, o primeiro e único contato do 
consumidor com os órgãos e entidades encarregados de sua defesa, principalmente nos Municípios 
distantes das Capitais dos Estados.”. (A proteção jurídica do consumidor, p. 189-190). 
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  1.3.2 Tutela civil  

  

 

Um dos direitos básicos do consumidor é “a efetiva prevenção e 

reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (artigo 6º, 

inciso VI, do CDC) e para isto o legislador consumerista destacou três capítulos que 

trata especificamente da tutela civil: Capítulo IV – Da qualidade dos produtos e 

serviços, da prevenção e da reparação dos danos; Capítulo V – Das práticas 

comerciais; e Capítulo VI – Da proteção contratual.  

 

Por meio de regras de direito material, o microssistema do CDC traça um 

regime peculiar de responsabilidade (em complemento e em reforço a outras regras 

fora do CDC, com esta mesma finalidade). O objetivo, vale destacar, é a prevenção 

de danos, de um lado, e a integral reparação dos danos (materiais e morais) 

suportados pelo consumidor, de outro.  

 

O CDC adota, como regra, a responsabilidade civil objetiva, dividindo-a 

em responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (Seção II) e responsabilidade 

por vício do produto ou serviço (Seção III). Além disso, estabelece regras (inclusive 

processuais) que visam propiciar a efetivação dos direitos protetivos que consagrou, 

como, por exemplo, a ampliação dos limites da coisa julgada, a responsabilidade 

objetiva como regra (exceção apenas para o profissional liberal), a ampliação dos 

prazos de decadência e prescrição, entre outras. 

 

 

1.3.3 Tutela penal  

 

 

Historicamente, o Decreto-Lei n. 22.626 já protegia o consumidor na 

medida em que punia a usura, assim como a Lei n. 1.521/51, que definiu crimes e 

contravenções contra a economia popular. Ao lado de outras leis extravagantes, o 

Código Penal contém mais de uma dezena de crimes que protegem o consumidor.  
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Assim, pode-se afirmar que o direito penal, como forma de resguardar o 

consumidor inserido em uma “sociedade de consumo”, é uma importante ferramenta 

de proteção, ao lado das demais tutelas previstas.28  

 

Ocorre que os interesses ou direitos difusos (nos quais se inserem os 

direitos dos consumidores) operaram uma revisão da conhecida divisão entre direito 

público e direito privado (nascia, assim, um direito social). Ao lado desta nova 

realidade, em que a produção artesanal cedeu espaço para uma produção em 

massa, aumentou a necessidade de controle e de intervenção do Estado, pois uma 

conduta lesiva não mais atingia apenas um patrimônio (um dano individual), mas um 

dano coletivo, em massa (de grupos, categorias, massas ou classes). 

 

Esse quadro, que não se desenhou apenas no Brasil (na Europa 

também), fez surgir a necessidade de se proteger (inclusive penalmente) os 

interesses chamados coletivos e difusos, com a dificuldade de que, neles, as vítimas 

são inúmeras, pulverizadas, e os danos, considerados individualmente, poderiam 

levar ao engano de que são mínimos ou irrisórios.29 

 

Sobre a importância da proteção penal do consumidor, Antônio Herman 

de Vasconcellos Benjamin afirma: 

Ao contrário do que pregam uns poucos, a tutela penal é 
extremamente importante na proteção do consumidor. Em face do 
valor normalmente irrisório do dano individual e da diversidade dos 
interesses dos consumidores, com a ‘pulverização das vítimas’, cabe 
exatamente ao Direito Penal atuar no sentido de não deixar impunes 
comportamentos imensamente danosos e socialmente condenáveis, 
quando considerados de modo global, ou seja, quando enxergados 
no contexto da sociedade de consumo como um todo.30 

                                            
28

 “A norma penal, sem ser a única, ou mesmo a melhor guardiã do mercado de consumo, pode e 
deve ser uma realidade no sistema protetor do consumidor. A sanção penal constitui o mecanismo de 
controle mais efetivo porque é o tipo de punição que o fornecedor mais teme.” BENJAMIN, Antônio 
Herman de Vasconcelos. Introdução à criminalidade de consumo. Brasília-DF: BDJur, B12. p. 6. 
Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/30240>. Acesso em: 4 jan.  2016. 
29

 “La tutela penale nasce dall’intima necessità di prevenire e sanzionare fenomeni illeciti caratterizzati 
dalla potenzialmente ampia diffusione degli effetti lesivi.” BAJ, Luca. La tutela penale del 
consumatore. Milano: Key, Luglio 2015. p. 13. 
30

 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos. Introdução à criminalidade de consumo. Brasília-DF: 
BDJur. B12, 5 maio 2010. p. 4. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/30240>. 
Acesso em: 4 jan.  2016. 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/30240
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/30240
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Porém, mesmo depois de estabelecido o direito penal como uma das 

ferramentas de proteção do consumidor, com o tempo, percebeu-se a sua pouca 

efetividade na proteção da relação de consumo. É que o aplicador do direito penal, 

valendo-se da teoria clássica e desatualizada no julgamento de novos direitos 

(direitos de terceira dimensão) e de novos danos não vislumbrava o “direito 

supraindividual” como um bem a ser protegido, tampouco enxergava a extensão e a 

gravidade do dano de massa (danos pulverizados).31 

 

Na tentativa de criar instrumentos compatíveis com a necessidade de 

proteção desses direitos, nasce o chamado “direito penal do consumidor”, ramo do 

direito penal econômico, que conta com a seguinte definição: 

[...] ramo do Direito Penal Econômico que, ao sancionar certas 
condutas praticadas no mercado, visa garantir o respeito aos direitos 
e deveres decorrentes do regramento civil e administrativo que 
orienta as relações entre fornecedores e consumidores. Seu objetivo 
principal, pois, é sancionar, como alavanca instrumental, certas 
condutas desconformes (não todas) que ocorrem no relacionamento 
entre o consumidor e o fornecedor.32 

O direito penal econômico é assim definido por Antônio Herman 

Vasconcelos Benjamin: “direito penal da ordem econômica, regrando as diversas 

relações com impactos supraindividuais e que se processam em seu interior, sejam 

elas de agentes econômicos (fornecedores) e consumidores, sejam, ainda, entre 

todos esses e a Administração Pública”.33  

 

E prossegue descrevendo as principais características deste direito: 

a) Dispersão: não se encontra ele em um capítulo particular do 
Código Penal, nem em um código autônomo ou em uma única lei 
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 O direito penal, pelos crimes de consumo, implementa (ou instrumentaliza) o reconhecimento 
normativo conferido pelas normas civis e administrativas aos interesses supraindividuais dos 
consumidores. O reconhecimento de uma responsabilidade penal, no âmbito do exercício da 
atividade econômica, que se dirige, não mais à proteção do indivíduo, mas à tutela de múltiplos 
sujeitos – os interesses difusos e coletivos – é uma grande inovação. É o rompimento com a “versão 
individualística ancorada na lesão (dano) de um direito subjetivo absoluto de um só indivíduo”. 
BENJAMIN, Antônio Herman V. O direito do consumidor. O capítulo do direito penal econômico. p. 
30-31. Disponível em: <http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1285251475.pdf>. 
Acesso em: 2 dez. 2015. 
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especial. Ao contrário, sua sede é múltipla, espraiando-se pelo 
Código Penal e por diversas leis especiais. b) Mutabilidade: as 
normas penais econômicas se relacionam, diretamente, com a 
situação econômica do país. São, pois, por natureza, conjunturais e 
pontuais. Veja-se como exemplo, a proibição de cobrança de preço 
superior ao tabelado (Lei 1.521/51, art. 2º, VI). Por ser norma penal 
em branco, o delito depende sempre da existência ou não de 
tabelamento. E este, como regra, aparece e desaparece no rastro da 
política econômica. A utilização de normas penais em branco, de 
elementos normativos do tipo e de cláusulas gerais se deve também 
a esta característica de transformação contínua do mercado e da 
política econômica. Hoje, de forma majoritária, reconhece-se que em 
decorrência da complexidade da vida econômica, ‘não é possível 
prescindir de elementos normativos e de cláusulas gerais aos 
descrever os tipos penais econômicos’. Nem, tampouco, de normas 
penais em branco; c) Tecnicidade: na medida em que se propõe a 
regrar o mercado, o direito penal econômico traz para seu conteúdo 
todas as noções técnicas e complexas da teoria econômica e de 
outras disciplinas não-jurídicas. d) Rigor: cuidando de relações de 
grande repercussão social e econômica, o direito penal econômico, 
na mesma proporção, amplia e diversifica o arsenal punitivo do 
sistema tradicional. É compreensível que assim seja de vez que a 
danosidade de uma conduta é tanto mais traumática quanto maior for 
o número de pessoas por ela afetadas. A exemplaridade da sanção, 
se importante em relação a outros bens jurídicos de caráter 
individual, é aqui, diante de bens supraindividuais, absolutamente 
imprescindível. [...] O rigor também se manifesta na forma de 
redação dos tipos que, modernamente, deixam de compor delitos de 
danos e se contentam com meros crimes de perigo, este 
normalmente abstrato, embora, como se sabe, o emprego de tal 
formulação não é propriamente novo [Grifo do autor].34 

A premissa de que o interesse do consumidor é um interesse coletivo, 

torna pacífico o entendimento de que o direito penal econômico engloba o direito do 

consumidor, que transcende a um direito individual e leva à proteção de um bem 

jurídico coletivo.35 

 

O direito penal do consumidor, seguindo a lógica do direito do 

consumidor, busca, acima de tudo e muito antes da repreensão, a prevenção de 

danos, considerando que o consumidor raramente se sente protegido ou respeitado 

com a possibilidade de ser indenizado pelos danos que poderá sofrer, ao revés, 

                                            
34

 BENJAMIN, Antônio Herman V. O direito do consumidor. O capítulo do direito penal econômico. 
Revista da AJURIS, Porto Alegre, AJURIS, v. 55,  jul. 1992. p. 16-17. 
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(objeto do Direito Penal Econômico) foi desenvolvida por Guilhermo Jorge Yacobucc. (Algunos 
criterios de imputación penal em la empresa. In: ZAFFARONI, Raúl Eugenio (Ed.); TERRAGNI, Marco 
Antonio (Coord.). El derecho penal del siglo XXI. Mendoza: Ediciones Jurídicas Cuyo, 2005. p. 553-
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anseia, na verdade, a qualidade e a segurança dos produtos ou serviços que 

adquire. 

 

Nesse compasso, os tipos penais que protegem a relação de consumo, 

demonstrando traço eminentemente preventivo, são, a maioria, crimes de perigo, 

os quais não exigem produção de resultado naturalístico para a sua consumação ou 

alteração no mundo físico (sede em que somente teria espaço e atuação o direito 

penal repressivo), ao revés, a manifestação (conduta) do agente, por si só, já 

caracteriza o delito, dando, como deve ser, espaço de atuação para o direito penal 

preventivo, conforme será analisado à frente, nos capítulos seguintes. 

 

Certo é que, ao lado do Código Penal e da legislação penal extravagante, 

pela primeira vez surgiram no cenário jurídico, por meio do CDC e da Lei n. 

8.137/1990, infrações penais estabelecendo a relação de consumo como bem 

juridicamente protegido, especialmente para salvaguardar, como não poderia 

deixar de ser, a parte vulnerável desta relação: o consumidor, muito embora, como 

se verá a seguir, os crimes contra as relações de consumo previstos na Lei n. 

8.137/1990 também conferem proteção ao fornecedor. 

 

Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin36, ao tratar da tutela penal 

do consumidor, dividiu esses crimes em dois grupos: os crimes de consumo 

próprios e crimes de consumo impróprios. Os crimes impróprios, classificou-os 

em dois subgrupos: crimes acidentalmente de consumo e crimes reflexamente 

de consumo.   

 

Nessa distinção, o autor afirma que o direito penal do consumidor se 

ocupa com os crimes de consumo próprios; aqueles que protegem de forma direta 

e exclusiva (especificamente) o consumidor e a relação jurídica de consumo, mas 

por uma perspectiva supraindividual, de maneira que, além do consumidor 
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 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos. Introdução à criminalidade de consumo. Brasília-DF: 
BDJur, 1995. B12. p. 9-10; BENJAMIN, Antônio Herman V. O direito do consumidor. O capítulo do 
direito penal econômico. Revista da AJURIS, Porto Alegre, AJURIS, v. 55,  jul. 1992. p. 22-24. 
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individualmente protegido (uma vez que compõe a coletividade), protege-se 

igualmente a coletividade de consumidores (concorrência de titulares).37 

 

Além dos crimes previstos no CDC, fora dele (propriamente no Código 

Penal e na legislação extravagante) existem outros crimes próprios de consumo.  

 

No que tange aos crimes de consumo impróprios, eles se dividem em 

crimes acidentalmente de consumo e crimes reflexamente de consumo, como 

mencionado linhas atrás. 

Os crimes de consumo impróprios, alguns bastante antigos, não 
foram moldados com os olhos postos no consumidor e no 
fornecedor, tal qual os enxergamos modernamente. [...]  
Em primeiro lugar o consumidor pode invocar, em seu favor, o direito 
penal comum, assim como, na órbita privada, pode pedir auxílio ao 
direito civil tradicional. Nesse caso, ele faz uso de incriminações 
gerais, onde ‘a qualidade do consumidor, da vítima não gera 
qualquer consequência particular’, nem, tampouco, a de fornecedor 
do sujeito ativo ou a de ‘produto’ ou ‘serviço’ do objeto material. São 
os crimes acidentalmente de consumo, tipos amplos que não podem, 
a priori, ser considerados de consumo. Somente no caso concreto – 
por acidente, então – ao ampararem uma relação de consumo, 
quase sempre individual, é que ganham a qualidade de crime de 
consumo. [...]  
Em segundo lugar, o consumidor pode ser amparado de modo 
indireto através de crimes que, embora sua esfera protetória 
reverbere na relação jurídica de consumo em sua feição moderna (o 
consumidor como destinatário final), tutelam prioritária e 
preponderantemente outros sujeitos e objetos. São os crimes 
reflexamente de consumo. A proteção da relação de consumo só se 
verifica no rastro do socorro que se presta à relação jurídica outra, 
normalmente profissional [Grifo do autor].38   

Feitas essas considerações, a verdade é que o legislador, ao dispensar 

proteção multifacetária ao consumidor no CDC, já enxergava – há 25 anos – a 

insuficiência de um sistema protetivo desamparado do direito penal, o qual serve, 

melhor que as outras tutelas nele estabelecidas o caráter preventivo deste braço do 

Estado (o braço de ferro, a ultima racio), sobretudo porque, na maioria das vezes, 

depois de ocorrido o dano (a lesão), o que menos interessa (e satisfaz) o 
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consumidor é a possibilidade de ser indenizado (o consumidor espera uma relação 

feliz de consumo).  
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2 CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

 

Toda evolução, inclusive a econômica, deve vir acompanhada de 

instrumentos compatíveis e eficientes de proteção das relações estabelecidas 

(vínculos, obrigações bilaterais). No caso das relações de consumo, a proteção deve 

ser dirigida, precipuamente, àquele que ocupa posição vulnerável neste cenário 

(evoluído). 

 

O sociólogo americano Edwin H. Sutherland (1883-1950)39, autor da 

expressão white collar crime (crime de colarinho branco, em contraposição a blue 

collar, que representava o operário com seu uniforme azul), em seu discurso de 

posse na Associação Americana de Sociologia em 1939, levantou a questão de que 

o crime já não podia mais ser associado a homens jovens, vindos de lares falidos e 

provenientes das classes menos favorecidas. Ao contrário, a sociedade deveria 

atentar (especialmente o Estado) para o fato de que os criminosos de “colarinho 

branco” (homens de meia idade, de respeitabilidade e elevado status social), que até 

então eram negligenciados, estavam espalhados no seio social. 

 

A partir dos estudos – de cunho sociológico – de Cressey, Sutherland e 

Luckenbill, a ciência criminológica se deparou com dois novos fatos sociais: o crime 

não andava necessariamente de mãos dadas com a pobreza e a lei penal era 

aplicada de forma diferenciada e seletiva. Ficou claro que indivíduos da classe 

socioeconômica mais alta política e financeiramente mais poderosos escapavam de 

                                            
39

 “Edwin H. Sutherland (13 agosto 1883 - 11 outubro 1950) foi um americano, sociólogo e 
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prisões e de condenações com uma frequência muito maior que os menos 

favorecidos.40  

 

As pesquisas realizadas por esses estudiosos permitiram constatar 

estatisticamente que o desrespeito às leis econômicas (e do consumo) não levava 

os criminosos à prisão e os casos identificados sequer chegavam às altas cortes 

criminais, não passando de procedimentos investigados pelas agências 

administrativas e pela jurisdição civil. A realidade desses crimes – crimes contra a 

economia e contra o consumo – era até mesmo desconhecida.41 

 

Outra descoberta apontou para a influência dos crimes econômicos na 

própria formação e constituição do Estado, defendidos como o berço do 

favorecimento da proteção do consumidor, que, mais tarde, nas décadas de 1960 e 

1970, encontraram ressonância no grande movimento consumerista iniciado nos 

Estados Unidos e logo propagado pela Europa.42 

 

Alguns anos mais tarde, em boa parte do mundo, inclusive no Brasil, a 

proteção do consumidor foi elevada a um direito fundamental e o desrespeito a este 

direito provoca um dano em massa (pulverização do dano e dano a um número 

indeterminado de pessoas), dada a sua extensão, dimensão e grandeza. 

 

Recordando a máxima de que o direito não acompanha a vida e a lei não 

acompanha a vida, a partir de determinado momento, não havia como o Estado, 

pressionado pela realidade/sociedade, deixasse de enfrentar o déficit da proteção de 

direitos, que até então eram subestimados e relegados a leis e teorias tradicionais 

do direito público e privado. 

 

A velha dicotomia (direito público x direito privado) não abrigava os 

direitos ou interesses difusos e coletivos e, consequentemente, não dava resposta 

nem remédio ao desequilíbrio e aos descalabros aos direitos dos consumidores, um 
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direito, portanto, de cunho social, ou seja, nem público, nem privado, mas social 

(fenômeno pluralista, de desprivatização e de despublicização, assim tratado por 

Mauro Cappelletti43).    

 

Considera-se direito social, sim, porque é necessário elevar, por sua 

grandeza, direitos que nasceram e foram legitimados em um Estado Democrático de 

Direito – e recepcionados pela Lei Maior deste mesmo Estado – à condição de 

fundamentais. Além disso, há o dever deste Estado de efetivar e dar concretude a 

referidos direitos sociais, sob pena de ser tachado de hipócrita e demagogo e 

arriscar-se a responder pela não implementação destes direitos, conforme 

instrumentos e formas estabelecidos na Lei Maior (mandado de injunção, mandado 

de segurança, entre outros). 

 

Nesse contexto, por questão de lógica e coerência (quando mais valioso o 

direito, maior deve ser a sua proteção), surge o direito penal do consumidor, como 

ramo do direito penal econômico (conforme defendido Antônio Herman de V. 

Benjamin44 e José Arthur di Spirito Kalil)45, em socorro ao despreparo e à 
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 “Vivemos o fenômeno do pluralismo, no sentido de que não é suficiente a divisão simplista entre 
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insuficiência do direito penal clássico para enfrentar uma sociedade titular de direitos 

de terceira dimensão, de direitos diluídos, pulverizados, de todos e de ninguém 

especificamente, direito vago e ao mesmo tempo fundamental. 

 

Os interesses de massa ou supraindividuais foram determinantes para a 

adequação e a atualização de conceitos da teoria clássica do direito penal, 

paradoxalmente, o ramo do direito mais refratário, avesso e despreparado para 

adaptações a novos contextos sociais, para enfrentamento de novos direitos, nova 

realidade, aí incluída a defesa e proteção de direitos diferenciados, que exigem 

desapego de velhas formas, de ideias clássicas na tarefa de identificação do bem 

juridicamente protegido em uma relação jurídica. 

 

A tutela penal do consumidor surge, então, como consequência e como 

resposta a esse novo sistema na medida em que é tarefa delegada ao Estado dar 

proteção a todo bem juridicamente protegido, assim como prever consequências 

para os ataques e ofensas a ele. 

 

O Código Penal de 1940, dividido em parte geral e parte especial, contém 

onze títulos na sua parte especial. Cada título trata de bens jurídicos diferentes, 

divididos em ordem crescente e de acordo com a importância que lhes é atribuída 

(função sistemático-classificatória): o Título I protege a pessoa; o Título II protege o 

patrimônio; o Título III protege a propriedade imaterial; o Título IV protege a 

organização do trabalho; o Título V protege o sentimento religioso e o respeito aos 

mortos; o Título VI protege a dignidade sexual; o Título VII protege a família; o Título 

VIII protege a incolumidade pública; o Título IX protege a paz pública; o Título X 

protege a fé pública e o Título XI protege a Administração Pública. 

 

No universo dos bens jurídicos eleitos pelo Código Penal não se identifica 

o consumidor (stricto sensu) ou relação de consumo em nenhum deles, ainda que 

por meio dos crimes de apropriação indébita, estelionato, fraude no comércio, 

fraudação na entrega da coisa e crimes contra a saúde pública, entre outros, em que 

o consumidor esteja indireta e reflexamente protegido.  
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Da mesma forma, a Lei n. 1.521/1951 (crimes contra a economia popular), 

bastante antiga, pune condutas ofensivas ao consumidor, como, por exemplo, 

sonegar a venda de mercadoria a quem possa pagá-la; favorecer um comprador ou 

freguês em detrimento de outro; expor à venda mercadoria ou produto alimentício 

com peso e composição irregulares; deixar de fornecedor nota de venda; misturar 

gêneros e mercadorias de espécies diferentes; transgredir tabelas oficiais de 

gêneros e mercadorias ou de serviços essenciais; vender mercadorias ou serviços 

por preço superior ao tabelado; não manter afixadas em lugar visível tabelas de 

preços, entre outras situações, donde se extrai também proteção apenas reflexa ou 

indireta do consumidor. 

 

Outras leis também trazem – apenas de forma reflexa e indireta – a 

proteção ao consumidor: Lei n. 4.591/1964 (Lei de Incorporações de Imóveis), Lei n. 

6.766/1979 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), Lei n. 7.492/1986 (Lei dos 

Crimes do Colarinho Branco), Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locação), Lei n. 7.802/1989 

(Lei de Agrotóxicos) e Lei n. 9.605/1998 (Lei Ambiental). 

 

Não obstante o ambiente favorável que se instalou no Brasil a partir de 

1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, a proteção penal da relação de 

consumo (com o consumidor protegido de forma acidental ou reflexa) continuava 

deixando a desejar, ou seja, os instrumentos de proteção se mostravam distantes e 

em desalinho com a grandeza dos direitos ou interesses que lhes foi atribuída pelo 

legislador constituinte.  

 

Sabe-se que os bens jurídicos (aqueles essenciais ao convívio social) 

são selecionados pela Constituição Federal, que ao eleger determinado valor como 

fundamental, não dá opção ao legislador infraconstitucional, senão implementá-lo. 

 

O direito penal (do consumidor), por sua vez, viu-se na obrigação de se 

instrumentalizar para reger as relações de consumo, considerando a sua essência 

de proteção de bens fundamentais (essenciais) ao indivíduo e à sociedade.  
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2.1 A RELAÇÃO DE CONSUMO COMO BEM JURÍDICO (OU BEM 

JURIDICAMENTE PROTEGIDO) 

 

 

Do dicionário, extrai-se o seguinte significado para o vocábulo “bem”:  

[...] qualidade atribuída a ações e obras humanas que lhes confere 
um caráter moral. Esta qualidade se anuncia por intermédio de 
fatores subjetivos (o sentimento de aprovação, o sentimento de 
dever) que levam à busca e à definição de um fundamento que os 
possa explicar. cf. ética”.46 

Na interpretação de Hans Wezel: “Bem jurídico é um bem vital do grupo 

ou do indivíduo, que, em razão de sua significação social, é amparado 

juridicamente.”.47  

 

No âmbito do direito penal brasileiro, bem jurídico é por vezes chamado 

de “objeto jurídico” ou “objetividade jurídica” e pode ter um conceito dogmático ou 

um conceito político-criminal. Do ponto de vista dogmático, é sabido que o direito 

penal (ciência jurídica) funda-se no direito positivo, de maneira que para toda norma 

haverá um bem jurídico a ser resguardado (salvo raras exceções) e, uma vez 

ofendido, o ofensor sofrerá uma sanção. Do ponto de vista político-criminal, o 

conceito de bem jurídico funda-se na Constituição Federal na medida em esta 

norma, situada no topo da hierarquia das leis, consagra os valores fundamentais de 

uma sociedade (individuais ou coletivos), materializando assim a percepção das 

manifestações e das exigências sociais (evolução social). 

 

Rogerio Grecco48 reforça o entendimento acerca dos valores consagrados 

na ordem constitucional:  

A Constituição exerce [...] duplo papel. Se de um lado orienta o 
legislador, elegendo valores considerados indispensáveis à 
manutenção da sociedade, por outro, segundo a concepção 
garantista do Direito Penal, impede que esse mesmo legislador, com 
suposta finalidade protetiva de bens, proíba ou imponha 

                                            
46

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 2. ed. 
revista e ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. p. 246. 
47

 WEZEL, Hans. Direito penal. Tradução de Afonso Celso Rezende. 2ª tiragem, Campinas, SP: 
Romana, 2004. p. 32. 
48

 GRECO, Rogério. Curso de direito penal. Parte geral. 12. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2010. v. I. p. 4. 
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determinados comportamentos, violando direitos fundamentais 
atribuídos a toda pessoa humana, também consagrados pela 
Constituição. 

Em rigor, o bem jurídico é o que garante a realização e a sobrevivência 

individual e social e se encontra na base da interpretação dos tipos (princípio da 

interpretação do direito penal), valendo lembrar que o tipo penal identifica o bem 

juridicamente protegido pelo legislador. 

 

Segundo Hans Wezel49: 

O direito penal presta amparo a esses bens jurídicos contra as 
possíveis lesões; não em forma absoluta por certo, uma vez que todo 
bem jurídico faz parte da vida social, e com ele é colocado em perigo 
dentro de certos limites (é suficiente lembrar o considerável grau de 
risco para a vida no trânsito moderno). O direito penal somente 
contém a proteção dos bens jurídicos contra determinada classe de 
agressões. 

A doutrina é pacífica quanto ao fato de que os bens jurídicos são 

interesses juridicamente protegidos e que têm sua fonte na própria vida, nas 

relações humanas que os identificam e os elegem. O papel do direito é justamente 

elevar esses interesses à condição de bens jurídicos.50 

                                            
49

 WEZEL, Hans. Direito penal, p. 33. 
50

 “A ciência penal, obrigatoriamente, deveria ingressar nessa nova fase ideológica, partindo de uma 
elaboração diversa das estruturas do ser ou do dever ser. A limitação construtiva-penal deveria 
transportar-se para fora dessas estruturas, pois essas estariam distantes do meio e do tempo em que 
vive o homem. A missão científica da ciência penal cambiaria do subjetivismo individual para uma real 
integração do direito penal com as exigências do contexto social. A doutrina define os anos sessenta 
como o marco inicial dessa transformação, o que Silva Sánchez denominou de sistema eclético: ‘O 
ecletismo produz sistemas que alcançam diferentes graus de coerência’. A dogmática penal 
projetava-se para um novo processo metodológico. Em vez do modelo rígido ou individualizado de 
natureza lógico-construtiva, passou a desenvolver-se sob um sistema de maior flexibilidade. A ciência 
penal edificada pela corrente ontológica foi o referencial das críticas dos investigadores do pós-
finalismo, os quais preceituavam sinais de insegurança em sua fundamentação para resolver antigas 
questões sobre o limite e a função dos elementos da teoria geral do delito. A política criminal, através 
de uma orientação teleológica, foi responsável pela nova perspectiva da reestruturação dogmática do 
direito penal. O funcionalismo ou teleologismo penal veio a ser um novo norte científico de maior 
amplitude, tendo como uma de suas consequências a extensão dos critérios normativos. A 
importância desse novo modelo caracteriza-se por definir com maior precisão a função racional da 
dogmática no tocante à viabilidade restrita da intervenção penal”. BREIER, Ricardo. Ciência penal 
pós-finalismo: uma visão funcional. In: FRANCO, Alberto Silva; NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). 
Doutrinas essenciais Direito penal. São Paulo: RT, 2010. v. II. p. 1.077. 
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Ao comentar sobre a tutela dos interesses difusos, René Ariel Dotti51 

assim analisa bem jurídico: 

[...] o bem jurídico continua sendo o referencial mais importante e 
decisivo para a elaboração dos tipos penais de ilicitude. É também a 
base racional para tentar justificar a natureza e a extensão das 
medidas penais em obediência ao primado da proporcionalidade e às 
demais exigências de justiça. Conforme a doutrina dominante, o 
conceito de bem jurídico é um dos pontos cardeais, uma das pietre 
angolari da ciência do Direito Penal. É certo que o conceito de crime 
não se esgota no bem jurídico, porém não é possível a compreensão 
do crime sem a lesão de um bem da vida social, assim reconhecida 
através do juízo da antijuridicidade. Na elegante síntese de Eduardo 
Correia, ‘o bem jurídico-criminal é a luz que ilumina o legislador ao 
delinear os diversos Tatbestand, o que corresponde a considerar 
materialmente o delito como a ofensa a valores fundamentais ao 
desenvolvimento do Homem e aos interesses da coletividade’.  

Dessas lições, infere-se que se determinado interesse é identificado como 

um bem indispensável para a vida em sociedade, então deve ser elevado à 

categoria de bem jurídico, tocando também ao direito penal a sua proteção 

(relevância social).52 

 

O direito penal tem como fim a proteção da sociedade, a defesa dos bens 

jurídicos fundamentais e exatamente em razão desta natureza (fundamental) é que 

não se pode abrir mão da tutela penal.53 

                                            
51

 DOTTI, Rene Ariel. A tutela penal dos interesses coletivos. A tutela dos interesses coletivos. 1. ed. 
São Paulo: Max Limonad, 1984. p. 55-56. 
52

 “El derecho tiene interés en que algunos entes sean preservados, valora positivamente: al hacerlo 
los hace objeto de interés jurídico. Esos entes existen o existirán com independência de que el 
derecho se interesse por ellos. El interés jurídico hace que estos ‘entes’ pasen a ser objetos de 
interés jurídico.” [...] Así, como consecuencia del interés jurídico tiene con signo positivo (valor) 
generador de bienes jurídicos, surge um interés jurídico con signo negativo (desvalor) sobre 
determinadas conductas [Grifo do autor].” ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Tratado de derecho penal. 

Parte general. Buenos Aires: Ediar, 1981. v. III. p. 220-221. 
53

 “La doutrina penal de los últimos tempos ha transformado consecuentemente la concepción del 
bien jurídico en una teoría de la danõsidad social. Com ello se han marcado las más importantes 
orientaciones de la politica criminal. Em primer lugar, se pone de manifiesto que la teoría y la práxis 
del Derecho Penal no pueden prescindir de las Ciencias Sociales y que, más allá  del Derecho Penal, 
se han de tomar em cuenta las necessidades e interesses del sistema social. En segundo lugar, se 
esclarece que no toda lesión de um interés humano (bien jurídico) exige uma reacción mediante el 
Derecho Penal, sino tan sólo aquella que, además, presenta el carácter de socialmente danosa, es 
decir, que em sus efectos lesivos va nás allá del conflito entre autor y víctima y del daño individual 
que esta última sufre. Em tercer lugar, exige al legislador penal que disponga de conocimientos 
empíricos y que los aplique em la formulación de las conductas punibles y em la previsión de las 
consecuencias jurídicas. Nadie que se limite a especulaciones sobre el autor y la víctima puede 
responder suficientemente a los interrogantes relativos a qué conductas y com qué intensidade, son 
danosas para la sociedade y como y com qué médios pueden ser combatidas com éxito a largo 
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Para Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli: “Bem jurídico 

penalmente tutelado é a relação de disponibilidade de um indivíduo com um objeto, 

protegida pelo Estado, que revela seu interesse mediante a tipificação penal de 

condutas que o afetam.”.54 

 

O bem jurídico é o que dá sentido e justifica a existência da lei, a partir da 

ideia de que determinados bens, pela sua grandeza e importância, não se dissociam 

do homem. Ao contrário, quando um bem jurídico é atingido por qualquer conduta, 

provoca uma desestabilização grave a justificar a intervenção do direito (penal), que 

restabelece a ordem e o anseio social consistente na necessidade de proteção do 

bem violado. A consequência deverá ser sempre a punição do agente que o atacou.   

 

Vê-se, portanto, que o direito penal por vezes está obrigado a reconhecer 

o valor de determinados bens, aqueles de expressiva relevância social, resultado de 

aspiração e conquista social, incluindo-se aí os bens de caráter difuso ou coletivo 

(metaindividuais). 

 

O CDC, como microssistema de ordem pública e de interesse social, não 

se descuidou da proteção penal do consumidor, deixando claro, no artigo 61 – 

“Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem 

prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos 

artigos seguintes” –, que determinadas condutas, quando ofensivas à relação 

jurídica de consumo, constituem crime.  

 

Da mesma forma, a Lei n. 8.137/1990, que entrou em vigor poucos meses 

antes do CDC, no artigo 7º apresentou um rol de crimes contra as relações de 

consumo, com destaque para o inciso IX, que trata da venda, depósito, exposição 

para venda e entrega de matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias para 

o consumo. 

 

                                                                                                                                        
plazo.” HASSEMER, Winfried. Fundamentos del derecho penal. Tradussión y notas de Francisco 
Munhoz Conde y Luis Arroyo Zapatero. Bosch. Barcelona: Casa Editorial, 1984. p. 38. 
54

 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique.  Manual de direito penal brasileiro. Parte 
geral. 6. ed. São Paulo: RT, 2006. v. 1. p. 397.  
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Diante disso, pode-se afirmar que o objeto jurídico ou o bem juridicamente 

protegido nos crimes previstos no CDC e na Lei 8.137/1990 é a relação de 

consumo (e não o consumidor). 

 

Bem a propósito, relação de consumo, segundo Leonardo Roscoe 

Bessa55:  

[...] significa perspectiva e visão coletiva do ambiente de proteção, 
distribuição e comercialização de produtos e serviços, possui sentido 
de modelo ideal de mercado pautado pela honestidade, lealdade, 
transparência (boa fé objetiva), respeito aos interesses existenciais e 
materiais do consumidor, parte vulnerável da relação jurídica [Grifo 
do autor]. 

Relação de consumo também é “identificada como um bem jurídico 

autônomo (no cotejo com outros bens jurídicos), supra-individual (que vai além da 

pessoa do consumidor individual) e imaterial (não tem realidade material-

naturalística)”.56 

 

Com a proteção do CDC, é certo dizer que não se busca proteger, por 

meio destes crimes, o consumidor individualmente (sua pessoa e seu patrimônio), 

mas sim a relação jurídica de consumo, na sua lisura, integridade e equilíbrio 

(socorrendo inclusive a vulnerabilidade presumida do consumidor), o que justificará, 

conforme será apresentado neste trabalho, a classificação dos crimes contra as 

relações de consumo como crimes de perigo (aqueles que dispensam a ocorrência 

de dano material ao consumidor).  

 

Essa conceituação de bem jurídico, vale dizer, não está livre de críticas na 

doutrina. Alguns estudiosos professam que quando se protege a relação jurídica de 

consumo em si – de acordo com os preceitos que a norteiam (artigos 4º e 6º do CDC 

– Política Nacional das Relações de Consumo e Direitos Básicos do Consumidor) –, 

na verdade, protege-se o sistema, a instituição do consumo, ou, conforme pontua 

José Arthur Spirito Kalil57, trata-se de “bem jurídico institucional”.  

                                            
55

 BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
direito do consumidor, p. 462. 
56

 MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao 
Código de Defesa do Consumidor, p. 895. 
57

 “A rigor, pode-se dizer criticamente que proteger a ‘relação de consumo’ significa proteger o próprio 
ordenamento jurídico que a caracteriza, notadamente as normas descritas nos arts. 4º e 6º do CDC. 
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A conclusão do mencionado autor, longe de figurar como proibida no 

âmbito do direito penal, vem exatamente ao encontro dos preceitos do Estado 

contemporâneo, em que, ao lado da proteção da vida, da saúde, do patrimônio – de 

forma individual –, atualiza-se e passa a proteger também um número maior de 

pessoas (e um não uma abstração), todas ligadas pelo direito fundamental (que são 

titulares) de serem protegidas por este Estado, in casu, direito de figurarem em uma 

relação de consumo hígida e equilibrada.58  

 

Odone Sanguiné, ancorado em Bustos Ramirez, explica:  

Com o dinamismo da sociedade moderna e em especial no âmbito 
econômico, se chegou a configuração de bens jurídicos que não 
estão diretamente ligados à pessoa e que, portanto, estão mais 
relacionados ao funcionalismo do sistema e não em consequência, 

                                                                                                                                        
Essa constatação torna-se perfeitamente possível de ser realizada diante da explicação doutrinária 
sobre a função que as normas penais protetivas do consumidor assumem para o fim de ‘assegurar o 
respeito a direitos e deveres estabelecidos por normas não-penais’. Com efeito, ao punir as relações 
de consumo que infringem os imperativos da Política Nacional das Relações de Consumo (por 
exemplo, a que se deu a partir de uma publicidade enganosa), está se punindo a inobservância das 
normas de consumo, especificamente aquelas que impõem a observância da boa fé dos 
fornecedores.” KALIL, José Arthur Spirito. O consumidor e o direito penal econômico. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2014. p. 96. 
58

 “O bem jurídico de consumo, ao revés de que sucede com a grande maioria dos amparados pelo 
direito penal comum, é, normalmente, bem jurídico supraindividual, ou, como preferem outros, bem 
jurídico social. Essa ‘opção supraindividual’ do legislador vai refletir seriamente na subjetivação 
passiva dos crimes de consumo próprios. Uma vez que o titular do bem jurídico deixa de ser o 
‘indivíduo isolado’ para ser o ‘individuo massificado’, o sujeito passivo da infração não mais pode ser 
identificado como aquele. É nesse sentido que se diz que ‘ Ao lado da perspectiva individual que 
evidentemente oferece a proteção dos consumidores, é ponto de partida claro, assim mesmo, 
inscrevê-la dentro do marco dos interesses coletivos e difusos. A realidade em que vivemos é a de 
uma sociedade em que a produção, o consumo, os intercâmbios, os conflitos são de massa. Nesse 
contexto, uma quantidade crescente – por número e importância – de atividades afetam, não apenas 
indivíduos isoladamente considerados, mas, classes, coletividades, grupos inteiros, cujas relações 
apresentam características particulares e um valor desconhecido até agora na história da civilização e 
do direito.”59 O CDC adota, claramente, a posição de supraindividualidade da relação jurídica de 
consumo, publicizando-a através de sua inserção na ordem pública da proteção do consumidor (art. 
1º). Ao ponto de impedir que o consumidor livremente disponha dos direitos que o legislador lhe 
conferiu no interior da relação jurídica de consumo (art. 51, I). Se é certo que o bem de consumo tem 
um componente individual – tanto assim que o CDC assegura a reparação dos danos ‘individuais’  
(art. 6º, VI, e 81) –, o legislador preferiu, contudo, ressaltar sua qualidade de supraindividualidade, 
Aliás, como fez em outras partes do CDC, p. ex., no controle abstrato de cláusulas contratuais 
abusivas, na prevenção dos acidentes de consumo, no regramento da publicidade enganosa e 
abusiva. É evidente, porém, que a proteção dada ao elemento relacional – a relação de consumo 
como fictu juris – reverbera no elemento humano, que é consumidor individual. O direito penal, 
através dos crimes de consumo, implementa (ou instrumentaliza) o reconhecimento normativo 
conferido pelas normas civis e administrativas aos interesses supraindividuais dos consumidores. O 
reconhecimento de uma responsabilidade penal, no âmbito do exercício da atividade econômica, que 
se dirige, não mais à proteção do indivíduo, mas, à tutela de múltiplos sujeitos – os interesses difusos 
e coletivos – é uma grande inovação. É o rompimento com a versão individualística ancorada na 
lesão (dano) de um direito subjetivo absoluto de um só indivíduo’”. BENJAMIN, Antônio Herman V. O 
direito do consumidor. O capítulo do direito penal econômico. p. 11-34. Disponível em: 
<http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1285251475.pdf>. Acesso em: 2 dez. 2015. 
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com as bases de existência do mesmo. Tal é o caso de bens 
jurídicos como a qualidade do consumo, o meio ambiente, a livre e 
limpa concorrência etc., cuja determinação resulta mais difícil. Nem 
por isso se poderá qualificá-los de artificiais, ou seja, uma criação 
artificiosa do legislador, carentes de realidade social. É que o Estado 
moderno ao preocupar-se de proteger a pessoa há de fazê-lo não 
somente mediante a assunção de deveres negativos (não matar, não 
lesionar, não causar dano etc.), mas também e especialmente, 
através de deveres positivos, isto é, por uma parte, procurando 
remover obstáculos que impeçam e, por outra parte, promovendo 
condições que possibilitam lograr o máximo desenvolvimento da 
pessoa. É isso o que permitiu no Direito moderno reconhecer uma 
série de direitos que têm relação com todas e cada uma das pessoas 
do sistema social. Os bens jurídicos coletivos dizem respeito à toda 
coletividade (qualidade do consumo, saúde pública etc.), ou com um 
coletivo determinado (segurança no trabalho). Portanto, a 
coletividade vai entendida aí como um ente pessoal, isto é, não como 
uma abstração ou uma razão transpessoal. A ofensa não está 
referida a uma pessoa em particular, senão a um amplo conjunto de 
pessoas, a grandes maiorias e, ao mesmo tempo, não é de caráter 
puntual, mas também constantemente incidindo sobre elas, em toda 
sua vida cotidiana. Por isso, se bem a gravidade desta ofensa não 
está em referência à qualidade do bem jurídico (caso da vida, a 
saúde individual etc.) sim o está em relação a sua danosidade social. 
Com efeito, a circunstância de que se envolva a grandes números de 
pessoas, por uma parte e, por outra, que isso seja de modo 
permanente no tempo e no espaço, faz que os custos sociais sejam 
elevadíssimos, de modo imensamente superior ao que pode implicar 
um delito de lesão ou um delito de danos. Daí a importância destes 
bens jurídicos coletivos e seu caráter totalmente real e não fictício. 
Cabe observar que os bens jurídicos coletivos se movem no âmbito 
macrossocial, isto é, do funcionamento do sistema (Bustos Ramirez, 
1191:3).59 

Por certo, para o enfrentamento desta questão – relação de consumo 

como bem jurídico a ser protegido integralmente pelo Estado (inclusive pela tutela 

penal) –, o aplicador do direito deve estar afinado com os direitos de terceira 

dimensão, resultado de longa construção fundada em valores fundamentais de uma 

determinada categoria de pessoas, com reconhecida importância jurídica, 

econômica e política consideradas enquanto unidade, com desapego às noções 

primárias de bem individual (fragmentado). 

 

                                            
59

 SANGUINÉ Odone. Introdução aos crimes contra o consumidor. Perspectiva criminológica e penal. 
Revista dos Tribunais, São Paulo, RT, ano 81, v. 675, janeiro de 1992. p. 323-324. 



50 
 

2.2 OS CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO À LUZ DOS 

PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL60 

 

       

Segundo Francisco de Assis Toledo, o direito penal pode ser conceituado 

como:  

[...] conjunto de conhecimentos e princípios, ordenados 
metodicamente, de modo a tornar possível a elucidação do conteúdo 
das normas penais e os institutos em que elas se agrupam, com 
vistas à sua aplicação aos casos ocorrentes, segundo critérios 
rigorosos de justiça. É, assim, a ciência penal uma ‘ciência prática’ 
como ensina Welzel, não apenas porque se põe a serviço da 
administração da justiça (Rechtspflege), mas com significado mais 
profundo, por ser uma teoria do agir humano justo e injusto. Com 
este sentido, atribui-se à ciência penal uma função criadora, não se 
limitando ela a repetir as palavras da lei ou a traduzir-lhes o sentido 
estático, ou a vontade histórica do legislador [Grifo nosso].61 

Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, comentando sobre as fontes 

formais indiretas do Direito, ensinam que os princípios gerais do direito são 

“premissas éticas extraídas da legislação, do ordenamento jurídico. Está o Direito 

Penal sujeito às influências destes princípios, estabelecidos com a consciência ética 

do povo em determinada civilização, que podem suprir lacunas e omissões da lei 

penal.” 62 

 

Em matéria penal, muitos dos princípios estão a serviço da tarefa 

limitadora do poder punitivo estatal, servindo tanto para orientar o legislador a 

desenvolver um sistema de controle penal fundado nos direitos humanos 

reconhecidos como para frear posições autoritárias, evitando que o Estado interfira 

abusivamente na vida privada. 

 

                                            
60

 “Todo conjunto harmônico de regras positivas é apenas o resumo, a síntese, o substratum de um 
complexo de altos ditames, o índice materializado de um sistema orgânico, a concretização de uma 
doutrina, série de postulados que enfeixam princípios superiores. Constituem estes as diretivas ideias 
do hermeneuta, os pressupostos científicos da ordem jurídica.” MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica 
e aplicação do direito, p. 240.  
61

 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. 
p. 1-2 
62

 MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato n. Manual de direito penal. 31. ed. São Paulo: Atlas, 
2015. p. 30. 
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Não poderia este trabalho deixar de enfrentar (ao menos tentar), as 

críticas que recaem sobre os crimes contra as relações de consumo previstos no 

CDC e na Lei n. 8.137/1990, em especial quando argumentam que referidos tipos 

penais ofendem princípios constitucionais penais.63 

 

Assim, após a abordagem de alguns aspectos dos princípios da 

legalidade, da intervenção mínima, da fragmentariedade e da ofensividade, a tarefa 

será demonstrar a perfeita conformidade dos crimes contra as relações de consumo 

com os postulados (princípios) da Constituição Federal de 1988 (artigo 5º) e alguns 

reproduzidos no Código Penal (art. 1º)64, sobretudo diante da proteção, também 

constitucional, que o mesmo legislador concedeu ao consumidor.   

 

  

2.2.1 Princípio da legalidade (ou da reserva legal) e os chamados “tipos penais 

abertos” 

 

 

Crítica comum que recai sobre os crimes contra as relações de consumo 

suscita que alguns são redigidos de forma vaga, imprecisa e genérica, ofendendo, 

por isso, o princípio da legalidade. 

 

Tipo penal (tatbestand para o direito alemão e fattispecie para o direito 

italiano) é a descrição de uma conduta penalmente relevante que a lei procura evitar, 

prevendo, por isso, uma punição a esta conduta. Por meio dele se descreve um 

comportamento humano, para o qual a lei – que o reprova – estabelece uma 

consequência (pena).  Sendo assim, quando o comportamento humano se amolda à 

conduta descrita no tipo, ocorre a chamada adequação típica (o agente pratica o 

crime).  

 

                                            
63

 TORON, Alberto Zacharias. Aspectos penais da proteção ao consumidor. In: FRANCO, Alberto 
Silva; NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). Doutrinas essenciais. Direito penal. São Paulo: RT, 2010. 
v. VIII.  p. 1.297-1.311. 
64

 Artigo 1º, CP: “Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem previa cominação 
legal.” BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm>. Acesso em: 4 jan. 2015. 
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De todas as variações ou modelos de tipo, a que interessa para este 

estudo é o chamado tipo aberto. Os tipos fechados não trazem dificuldade para o 

intérprete, considerando que contêm a descrição completa da conduta proibida por 

lei (v.g. “matar alguém”).65 

 

Porém, em um sem-número de situações, o legislador não conseguiu (e 

nunca conseguirá) prever e transportar para o tipo todas as situações, as variáveis 

do comportamento humano, como ocorre, por exemplo, nos crimes culposos, que 

dependem de uma valoração judicial para preenchê-los e complementá-los (as 

situações de negligência e de imprudência diante um caso concreto). 

 

Nessas hipóteses, pela forma como são redigidos e estruturados, esses 

tipos levam a denominação de tipos abertos,  os quais apresentam uma carga 

reduzida de rigor na sua redação.66 

 

Os tipos abertos, por não conterem descrição – ou contêm descrição 

incompleta – transferem para o intérprete a tarefa de amoldar (ou não) o 

comportamento do agente ao preceito descrito no tipo, lançando mão de elementos 

que não necessariamente estão nele (complementação).67 

 

                                            
65

 “Consideram-se tipos penais abertos aquelas normas incriminadoras que não indicam a conduta 
proibida a qual somente é identificada em função dos elementos exteriores do tipo [Grifo nosso].”  
DOTTI. René Ariel. Curso de direito penal. Parte geral. 3. ed. São  Paulo:  Revista dos Tribunais, 
2010. p. 131. 
66

 “[...] existem os tipos ’abertos’ ou ‘que requerem ser completados’, aqueles que não indicam per si 
a antijuridicidade, nos quais esta deve ser fundamentada por intermédio de um juízo ulterior 
independente. Nesses, para averiguar a antijuridicidade, não basta o estabelecimento da 
circunstância negativa de que não ocorrem fundamentos de justificação.” WELZEL, Hans. Direito 
penal, p. 135-136. 
67

 “Na criação dos tipos penais, pode o legislador adotar dois critérios. O primeiro consiste na 
descrição completa do modelo de conduta proibida, sem deixar ao intérprete, para verificação da 
ilicitude, outra tarefa além da constatação da correspondência entre a conduta concreta e a descrição 
típica, bem como a inexistência de causas de justificação, Tal critério conduz à construção dos 
denominados ‘tipos fechados’, do qual seria exemplo o homicídio do art. 121 do Código Penal. A 
descrição ‘matar alguém’, por ser completa, não exigiria do intérprete qualquer trabalho de 
complementação do tipo. A imensa variedade da ação de matar um ser humano cairia facilmente sob 
o domínio deste tipo; a ilicitude resultaria da simples inincidência de normas permissivas. O segundo 
critério consiste na descrição incompleta do modelo de conduta proibida, transferindo-se para o 
intérprete o encargo de completar o tipo, dentro dos limites e das indicações nele próprios contidas. 
São os denominados ‘tipos abertos’, como se dá em relação com os delitos culposos que precisam 
ser completados pela norma geral que impõe a observância do dever de cuidado.” TOLEDO, 
Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, p. 136. 
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Pois bem. O princípio básico do direito penal é o princípio da legalidade, 

o qual decorre do pensamento iluminista que se orientava pela necessidade de 

buscar segurança jurídica, com métodos de controle ao poder punitivo estatal, ao 

autoritarismo, ao arbítrio e à prepotência do Estado, que somente pode invadir a 

esfera privada do indivíduo, desde que esta invasão esteja legitimada, o que 

equivale dizer que a ninguém pode ser imputado um crime e aplicada uma pena sem 

prévia e expressa previsão legal (tanto do crime como da pena cominada a ele), não 

se admitindo, por exemplo, previsão de crime em decorrência de costume.68 

 

Francisco de Assis Toledo, sobre o princípio da legalidade, ministra:  

O princípio da legalidade, segundo o qual nenhum fato pode ser 
considerado crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada, 
sem que antes desse mesmo fato sido instituídos por lei o tipo 
delitivo e a pena respectiva, constitui uma real limitação ao poder 
estatal de interferir na esfera das liberdades individuais. Daí sua 
inclusão na Constituição, entre os direitos e garantias 
fundamentais, no art. 5º, XXXIX e XL, in verbis: ‘não haverá crime 
sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal’; ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’. O 
princípio da legalidade costuma ser enunciado por meio da 
expressão latina nullum crimen, nulla poena sine lege, esta última 
construída por Feuerbach, no começo do século XIX. Significa, em 
outras palavras, que a elaboração das normas incriminadoras e 
das respectivas sanções constitui matéria reservada ou função 
exclusiva da lei.69 

Com base nesse princípio, que vem reproduzido no artigo 1º do Código 

Penal70, não se admite qualquer ato de força, de absolutismo, de autoritarismo. As 

leis punitivas, bem por isso, devem estar escritas (não podem decorrer dos 

costumes), vedando-se ainda aplicação analógica em direito penal.  

 

                                            
68

 “O Princípio da legalidade dos delitos e das penas constitui uma garantia essencial do cidadão em 
virtude do poder punitivo do Estado, determina precisamente a esfera da ilicitude penal e assegura a 
irretroatividade da lei penal que prejudica os direitos do acusado, evitando a criação de normas 
penais postas em linguagem vaga e indeterminada. A tarefa básica consiste em levar ao 
conhecimento do cidadão os limites de espaço de seu atuar sem penalidade, objetivando que possa 
se orientar em sua conduta. O princípio da legalidade transcende os limites de uma garantia política 
modulada no curso da história, e o eleva à condição de princípio científico imprescindível à 
racionalização de toda a atividade punitiva regida pelo direito e pela força”. COSTA, Álvaro Mayrink 
da. Direito penal. Parte geral. 6. ed.  Forense: Rio de Janeiro, 1998. v. I, t. I. p. 347-348. 
69

 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, p. 21-22 
70

 “Art. 1º Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.” 
BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm>. Acesso em: 4 jan. 2015. 
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Nelson Hungria e Heleno Claudio Fragoso, sobre esse tema, sustentam 

que: “Uma nova função veio a ser atribuída modernamente ao princípio da reserva 

legal: proíbe ele a incriminação vaga e indeterminada, que não permite saber de 

forma exata qual é a conduta incriminada.”.71 Do legislador, por conseguinte, exige-

se a formulação de tipos precisos, com contornos definidos, e aqueles tipos que não 

permitem ao agente conhecer a conduta proibida (imprecisão do seu conteúdo) 

serão tidos como inconstitucionais por ofensa ao princípio em comento.   

 

Contudo, ainda que indeterminados, os chamados tipos abertos não 

atentam contra o princípio da legalidade. É o que se infere da seguinte lição:  

A indeterminação da conduta típica é inevitável no caso de tipos 
abertos, que resultam da estrutura técnica do direito penal vigente. 
São tipos abertos aqueles em que não aparece expressa, por 
completo, a norma que o agente transgride com seu comportamento, 
de tal maneira que não se contém no tipo a descrição completa da 
conduta delituosa, que depende de normas especiais que o tipo 
pressupõe. Nos tipos abertos desaparece, em consequência, o efeito 
indiciário da tipicidade. São tipos abertos os dos crimes culposos, 
que apenas descrevem resultados e devem ser completados com a 
ação ou omissão contrária ao dever objetivo de cuidado. São 
também abertos os dos crimes comissivos por omissão, nos quais a 
conduta típica depende de transgressão do dever jurídico de impedir 
o resultado. Pertencem também a esta categoria os tipos em que se 
faz expressa referência à ilicitude, com o emprego de expressões 
como ‘indevidamente’ (arts. 151, 151, § 1º, II, 162 CP, etc); ‘sem 
justa causa’ (arts. 153, 154 CP); ‘sem permissão legal’ (art. 292 CP), 
etc. No caso dos tipos abertos a ilicitude deve estar estabelecida pelo 
juiz, verificando se houve a transgressão das normas que a 
incriminação pressupõe. A fixação de critérios para a 
complementação do tipo, atenua, como diz Welzel, a indeterminação 
da conduta típica. Os elementos normativos do tipo, que 
enfraquecem a função de garantia da lei penal, não atingem o 
princípio da legalidade.72  

No cotejo dos crimes contra as relações de consumo com o conceito dos 

tipos abertos, respeitadas as críticas, não se pode tachar estes crimes de tipos 

inconstitucionais e, por isso, ofensivos ao princípio da legalidade.  

 

                                            
71

 HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno Claudio. Comentários ao Código Penal. artigos 1º ao 10. 
Rio de Janeiro: Forense, 1977. v. I, t. I. p. 223. 
72

 HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno Claudio. Comentários ao Código Penal, p. 227.  
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As críticas no sentido de que os crimes contra as relações de consumo 

tanto do CDC como da Lei n. 8.137/1990 são deficientes quanto à necessária 

clareza e precisão, e por conterem cláusulas genéricas acabam dando espaço para 

o arbítrio do julgador não se sustentam, especialmente diante da análise (conforme) 

da estrutura e do fundamento dos chamados tipos penais abertos. Os tipos penais 

abertos têm previsão e amparo no atual sistema jurídico e não podem sofrer o 

reducionismo, quer dizer, não podem ser considerados inconstitucionais pelo 

simples fato de serem “tipos abertos”  

 

A enfraquecer as opiniões contrárias aos crimes contra as relações de 

consumo, mais uma vez, pontual é a argumentação de Nelson Nery Junior:  

As críticas jurídicas estão sendo feitas, de regra, por juristas não 
afeiçoados ao Direito das Relações de Consumo. Criticam a parte 
penal, por conter muitos tipos abertos, sem atentarem para o fato de 
que, em matéria de crimes contra o sistema financeiro (do colarinho 
branco) e contra as relações de consumo, têm estes tipos, 
necessariamente, de ser abertos, ou melhor, de conter elementos 
normativos (tipos anormais, elementos subjetivos do injusto) que 
pedem valoração normativa pelo juiz, conforme acentuado na mais 
moderna doutrina do direito penal. Isto vem afirmado, aliás, pelo 
Congresso norte-americano, quando da edição do Federal Trade 
Comission Act, em 1914.73 

Feitas essas considerações e sem descuidar do caráter bifronte do 

princípio da legalidade (1. não há crime sem lei anterior que o defina e 2. proibição 

de incriminação vaga e indeterminada), fica claro que o aplicador do direito tem a 

tarefa de utilizar (e não recusar) conceitos e princípios atualizados, compatíveis com 

a sociedade contemporânea. Para tanto, precisa abrir mão de velhos conceitos e 

interpretações já enraizadas (formalidade, ortodoxia), sinal de desalinho com o real 

equilíbrio e a boa-fé necessários que hoje suscita a relação jurídica de consumo. 

 

 

 

 

 

                                            
73

 NERY JUNIOR, Nelson. Os princípios gerais do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. 
Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 3, set./dez. 1992. p. 48. 
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2.2.2 Princípios da fragmentariedade, da intervenção mínima e da ofensividade 

(ou lesividade)  

 

 

O direito penal, bem sabemos, é limitado. Só se admite a sua intervenção 

se presente uma grave ofensa a um bem jurídico (não a qualquer bem, mas somente 

ao bem jurídico). Ademais, é pacífico que nem todo fato ilícito contém os elementos 

autorizadores da intervenção do direito penal.74  

 

Dessa assertiva, decorre o caráter subsidiário do direito penal na medida 

em que somente quando os demais ramos do Direito não conseguirem compor um 

conflito é que se deve lançar mão dele.75  

 

Considerando que fragmento é parte de um todo, somente em 

determinadas partes da vida cotidiana é que o direito penal atua. O seu caráter 

fragmentário e a necessidade da sua mínima intervenção na vida do indivíduo 

completam-se. Quer dizer: a lei penal somente pode regular e equilibrar qualquer 

desajuste e conflituosidade que envolvam ofensas graves e perturbadoras da ordem 

e do convívio sociais e não qualquer contenda.  

 

O princípio da intervenção mínima, também chamado de ultima ratio, 

tem a função de orientar e limitar a ação estatal na tarefa de eleger e estabelecer os 

bens jurídicos suscetíveis de proteção penal.    

                                            
74

 “Isso significa que a pena deve ser reservada para os casos em que constitua o único meio de 
proteção suficiente da ordem social frente aos ataques relevantes. Apenas as condutas deletérias da 
espinha dorsal axiológica do sistema global histórico-cultural da sociedade devem ser tipificadas e 
reprimidas. Não se devem incriminar os fatos em que a conduta não implique risco concreto ou lesão 
a nenhum dos bens jurídicos reconhecidos pela ordem normativa constitucional. O ordenamento 
positivo, pois, deve ter como excepcional a previsão de sanções penais a não se apresentar como um 
único instrumento de satisfação de situações contingentes e particulares, muitas vezes servindo 
apenas a interesses políticos do momento para aplacar o clamor público exacerbado pela 
propaganda [Grifo dos autores].” MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de direito 
penal, p. 73. 
75

 “Vale notar que bem todos os bens jurídicos recebem tutela específica do Direito Penal. Os bens 
que se encontram juridicamente protegidos pelas normais penais são aqueles que exigem proteção 
especial, por se revelarem insuficientes as garantias oferecidas pelo ordenamento jurídico, em seus 
aspectos extrapenais. No entanto, o bem jurídico só é protegido pelo Direito Penal de alguma das 
formas possíveis de violação, e não de todas as formas de violação. É justamente esta característica 
de proteção parcial que confere um caráter fragmentário ao Direito Penal. A proteção jurídico-penal 
do bem jurídico é sempre parcial, nunca integral.” GALVÃO, Fernando. Direito penal. Parte geral. 5. 
ed. Saraiva: São Paulo, 2013. p. 136. 
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Para o restabelecimento da ordem jurídica violada o Estado dispõe de 

instrumentos da ordem civil, administrativa e penal. O direito penal, nesse rol de 

instrumentos, deve ser obrigatoriamente a última opção ou derradeira ferramenta a 

ser utilizada para regulação de determinado conflito social e somente quando os 

demais instrumentos não forem suficientes.76 

 

Segundo Fernando Galvão:  

O princípio da intervenção é a expressão do axioma da nulla lex 
(poenalis) sine necessitate, que determina não ser possível a 
incriminação legal sem que haja a necessidade de uma intervenção 
tão gravosa quanto a promovida pelo Direito Penal. Na dicção do 
Supremo Tribunal Federal, o Direito Penal, considerada a 
intervenção mínima do Estado, não deve ser acionado para reprimir 
condutas que não causem lesões significativas aos bens 
juridicamente tutelados (HC 97129).77 

No que tange ao princípio da ofensividade (ou da lesividade), não 

haverá intervenção legítima da lei sem ofensa a um direito, o que vale dizer que não 

haverá infração penal sem uma correspondente conduta provocadora de um dano 

ou de um perigo de dano a determinado bem juridicamente protegido.78 Significa 

dizer que o direito penal não tem o condão de regular condutas imorais, 

insignificantes, socialmente reprováveis, politicamente incorretas, a menos que se 

materialize no mundo fenomênico uma conduta que provoque lesão ou exponha a 

perigo determinado bem jurídico (aquele tutelado penalmente). Nesses casos, frisa-

se, o direito penal poderá intervir. Portanto, considerando que o crime deve ser uma 

ofensa a um bem jurídico relevante, aquelas lesões tidas como insignificantes, 

passam ao largo do direito penal.   

                                            
76

 “O Direito Penal só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que a sua 
intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle (caráter subsidiário), 
observando somente os casos de relevante lesão ou perigo de lesão ao bem juridicamente tutelado 
(caráter fragmentário) [Grifo nosso]. CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal. Parte geral. 
3. ed., JusPodivm: Salvador, 2015. p. 69.  
77

 GALVÃO, Fernando. Direito penal. Parte geral, p. 137. 
78

 “O principio em análise tem duas funções básicas: a) função político-criminal, na medida em que 
determinadas modalidades de lesão consideram-se insuportáveis ara a normalidade da vida individual 
ou coletiva e são destacadas para sofrerem a imposição de pena ou medida de segurança. Cabe a 
Política Criminal – ‘ a sabedoria legislativa do Estado’, como bem definiu Von Liszt, esta tarefa de 
seleção; b) função interpretativa ou dogmática, que se exercita a posteriori, i.e., quando se aplica a 
norma penal. Conforme Gomes, trata-se de uma função ‘que pretende ter natureza ‘ material’ e 
significa constatar ex post factum (depois do cometimento do fato) a concreta presença de uma lesão 
ou de um perigo concreto de lesão ao bem jurídico protegido” (Princípio da ofensividade no Direito 
Penal. p. 99) [Grifo do autor]”, DOTTI. René Ariel. Curso de direito penal, p. 134-135).  
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Ainda, sobre a necessidade, pertinência e importância da atuação do 

direito penal nas relações de consumo, vale a citação de Eladio Lecey, que não 

deixa margem de dúvidas quanto à compatibilidade entre direito penal e direito do 

consumidor:  

As infrações contra as relações de consumo, assim como as demais 
de Direito Econômico (delitos contra o meio ambiente, dentre outros), 
são infrações de massa, contra a coletividade, atentando contra 
interesses coletivos e difusos, e não só contra bens individuais, como 
a saúde e a vida das pessoas. Possuem, no dizer de José Henrique 
Pierangelli, caráter pluriofensivo, que ‘obriga ao rompimento com 
princípios e regras assentes do Direito Penal Liberal (1).   
No tocante ao bem-interesse protegido, o Direito Penal do 
Consumidor difere sensivelmente da dogmática tradicional. Como 
acentua Juan Bustos Ramirez, os bens próprios ao Direito Penal 
tradicional eram de fácil determinação, porque surgiam ligados 
diretamente à pessoa, e sua ofensa se mostrava particularizada e 
precisa (dano à saúde, à vida, ao patrimônio do indivíduo). Tinham 
um caráter ‘microssocial’, referindo-se a relação de pessoa (s) a 
pessoa (s), sendo de fácil delimitação. 
Com a vida moderna e seu dinamismo, em especial no âmbito 
econômico, chegou-se à configuração de bens jurídicos que não 
estão ligados diretamente à pessoa, dizendo mais com o 
funcionamento do sistema. É o caso de bens com a qualidade do 
consumo e o meio ambiente, dentre outros, bens jurídicos de 
determinação mais fácil, pelo que denominados de bens difusos. 
Ditos bens têm relação com ‘todas e cada uma das pessoas do 
sistema social’. A ofensa ao meio ambiente não diz com uma pessoa, 
mas com a coletividade, incidindo difusamente. Há uma acentuada 
danosidade social. Movem-se, na lição do citado Professor Ramirez, 
no âmbito ‘macrossocial’ (2). 
Em razão da acentuada danosidade coletiva e macrossocial é que se 
mostra indispensável, como ultima ratio, a tutela penal das relações 
de consumo, como resposta social, instrumento de pressão e de 
prevenção, para que haja efetividade às normas gerais que a 
protegem.  
Assim, o próprio ‘Direito Penal Mínimo’, reservando a (mínima) 
intervenção do Direito Criminal às mais expressivas infrações, há de 
orientar a criminalização daquelas condutas, justamente em razão da 
já destacada danosidade macrossocial.79 

Por fim, diante desses postulados e da análise do microssistema de 

proteção do consumidor, é imperioso reconhecer que foram definidos pelo legislador 

apenas determinados crimes (fragmentos), tal como deveria ser, considerando que 

da leitura dos tipos penais definidos pela Lei n. 8.078/1990, percebe-se que o 

legislador penal se ocupou apenas das agressões mais graves às relações de 

                                            
79

 LECEY, Eládio. A tutela penal do consumidor e a criminalização da pessoa jurídica. Revista 
AJURIS [Edição Especial], Porto Alegre, AJURIS, v. II, p. 613-620, março 1998. 
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consumo (vida, integridade física, saúde, segurança, informação) e não de toda e 

qualquer ofensa ou desajuste desta relação. 

 

 

2.2.2.1 Princípio da ofensividade versus crimes de perigo80  

 

 

O princípio da ofensividade também é alvo de crítica e o argumento 

apresentado é que, nos crimes contra as relações de consumo, o legislador 

contentou-se com a conduta humana provocadora de simples perigo, sem qualquer 

dano efetivo (crimes materiais, produção de resultado naturalístico, alteração no 

mundo das coisas). 

 

Assim, admitindo que para a configuração do crime basta o perigo81 

provocado ao bem juridicamente protegido, os críticos defendem que somente o 

perigo sem qualquer lesividade (sem resultado naturalístico) não gera ofensa e que 

raciocínio inverso atenta contra os pressupostos do princípio da ofensividade.   

 

Antes de demonstrar o novo equívoco da afirmação de que os crimes 

contra as relações de consumo atentam contra o princípio da ofensividade, é 

necessário, pois, tecer algumas considerações sobre a classificação doutrinária dos 

crimes, especialmente no que toca ao “resultado”. 

 

                                            
80

 “Os delitos contra a justiça, contra o culto religioso, contra a tranquilidade pública, contra a fé 
pública, contra o direito das gentes, contra a moral pública, contra a saúde pública, pertencem a essa 
segunda seção da primeira classe. Neles concorre o caráter distintivo comum de não exigirem, para a 
sua perfeita consumação, a efetividade do dano imediato particular. O dano universal encontra a sua 
efetividade na simples ofensa ao direito atacado, quando ela é perfeita em suas condições peculiares. 
E a prevalência do direito universal ou público sobre o direito particular ou privado (prevalência que é 
por todos sentida), leva a regra de ser indiferente, à perfeição de tais delitos, concorra a efetividade 
ou apenas a potencialidade do dano imediato, como adiante mostraremos”. CARRARA, Francesco. 
Programa do curso de direito criminal. Parte geral. São Paulo: Saraiva, 1956. p. 131. 
81

 “No direito penal entram em consideração não somente acontecimentos reais, mas também 
possíveis. Já a criação de um perigo, isto é, de um estado extraordinário, no que se pode esperar 
com probabilidade a produção de consequências daninhas, está colocado às vezes sob ameaça de 
pena. São os chamados delitos de perigo, por exemplo, §§ 170c, 312 e ss.” WEZEL, Hans Wezel, 
Direito penal, p. 95.   



60 
 

Quanto ao resultado, os crimes podem ser classificados em: a) crimes 

materiais; b) crimes formais e c) crimes de mera conduta, d) crimes de dano e e) 

crimes de perigo. 

 

De acordo com Álvaro Mayrink da Costa: “O dano não é um efeito 

naturalístico do crime, mas sim efeito jurídico e geralmente, no crime, se encontram 

dois efeitos: um material (modificação do mundo exterior), e outro jurídico (ofensa a 

um bem ou interesse).”.82 

 

Anibal Bruno, dissertando sobre o tema, ensina:  

O resultado que integra a ação ou omissão criminosa pode 
apresentar-se sob a forma de um dano ou de um perigo. 
Consideração que fundamenta outra classificação dos fatos puníveis. 
Os crimes de dano só se consideram consumados quando ocorre 
uma lesão efetiva de um bem ou interesse jurídico. Nessa categoria 
se incluem a maioria dos fatos delituosos – o homicídio, as lesões 
corporais, o furto, o roubo, o dano. Os crimes de perigo não 
reclamam para que se julgue perfeito um dano efetivo. Basta, para 
configurá-los, a probabilidade de dano. Nessa probabilidade de dano 
está a definição de perigo. É o dano potencial de CARRARA. Entre 
os crimes de perigo constatam-se, por exemplo, os da periclitação da 
vida, como o crime de perigo de contágio venéreo ou de contágio de 
moléstia grave, o de abandono de incapaz, de omissão de socorro, 
ou os chamados crime de perigo comum, como incêndio, explosão, 
inundação.83 

Os chamados crimes materiais exigem alteração no mundo das coisas 

(produção de resultado naturalístico) e quando esta alteração não ocorre o crime 

permanece na sua forma tentada.  

 

Nos crimes formais (também conhecidos como crimes de atividade) não 

há necessidade da produção do resultado pretendido pelo agente para a sua 

configuração, ou seja, dispensa-se a produção do resultado naturalístico, pois este é 

considerado presente no momento da realização da conduta do agente. 

 

                                            
82

 COSTA, Álvaro Mayrink da. Direito penal. Parte geral, p. 362. 
83

 BRUNO, Anibal. Direito penal. Parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 149. 
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Os crimes de mera conduta, para a sua configuração, também se exige 

resultado naturalístico (alteração no mundo físico), sendo suficiente a ação ou 

omissão do agente descrita na norma jurídica.   

 

Os crimes de perigo, por sua vez, exigem apenas a probabilidade do 

dano para a sua configuração. Dividem-se em: perigo individual (quando a 

probabilidade do dano atinge apenas uma pessoa); perigo coletivo (quando a 

probabilidade do dano envolve um número indeterminado de pessoas); perigo 

abstrato ou presumido (quando a probabilidade da ocorrência do dano está 

presumida no tipo penal e não depende de prova); e perigo concreto (quando a 

probabilidade da ocorrência do dano deve estar provada).84 

 

Para José Francisco de Faria Costa, “[...] haverá uma situação de perigo 

sempre que a produção do resultado desvalioso é mais provável que a sua não 

produção”.85 

 

Assim, pode-se afirmar que o dano opera alteração prejudicial em 

determinado bem jurídico, ao passo que o perigo, que tem ínsita a ideia de 

probabilidade, suscita um dano provável decorrente daquela conduta do agente. 

 

Durante certo tempo a doutrina classificou o perigo em objetivo e 

subjetivo, mas tal divisão não se repetiu na doutrina moderna.  

O debate entre as duas concepções está hoje ultrapassado. 
Reconhece a doutrina moderna que o perigo é constituído por um 

                                            
84

 “Também já conhecemos a divisão dos crimes em materiais ou de dano, formais e de perigo. Nos 
crimes materiais ou de dano, é necessário à consumação a superveniência de efetiva lesão do bem 
jurídico tutelado. Se falha a lesão condicionante do summatum opus, apresenta-se a tentativa (crime 
tentado) ou um fato penalmente indiferente (como no caso de induzimento ou auxílio a suicídio, 
quando este se frusta ou não ocorre lesão corporal de natureza grave). Nos crimes formais, basta o 
eventos peiculi (relevante possibilidade de dano, dano potencial): a consumação antecede ou alheia-
se ao eventos damni (e por isso também se fala, aqui, em crimes de consumação antecipada). Nos 
crimes de perigo, também é suficiente à consumação a simples possibilidade de dano; mas, enquanto 
nos crimes formais é indispensável o dolo de dano, os crimes de perigo têm um elemento subjetivo 
próprio, isto é, o dolo de perigo (o agente prevê necessariamente o dano, mas não o quer, nem 
mesmo eventualmente, limitando-se sua vontade ao advento da situação de perigo). Exemplos: os 
crimes de’“periclitação da vida e da saúde’ (cap. III do tít. I da ‘parte especial’), a rixa, certos crimes 
contra a incolumidade pública.” HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: 
Forense, 1949. v. I. p. 218-219. 
85

 COSTA, José Francisco de Faria. O perigo em direito penal. Contributo para a sua fundamentação 
e compreensão dogmáticas. Reimpressão. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. p. 596. 
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elemento objetivo e por um elemento subjetivo. Objetivamente, 
constitui perigo o conjunto das circunstâncias e condições em que se 
verifica o fato de que pode surgir o dano; subjetivamente, integra-o o 
juízo sobre o perigo, ou seja, o juízo que estabelece, com base na 
experiência, a probabilidade de superveniência de um dano. O perigo 
é, assim, uma realidade e uma abstração. O juízo deve ser feito pelo 
julgador, provindo da experiência comum e válida para todos.86 

Dentro do conceito de perigo, ainda há que se distinguir, conforme 

mencionado linhas atrás, o perigo concreto do perigo presumido. Em algumas 

situações a conduta do agente deverá trazer uma grande probabilidade de dano 

(perigo concreto), sem o que (real probabilidade do dano) não se pode falar em 

ocorrência de crime; em outras, o perigo decorre da simples desobediência da 

norma pelo agente.87 

 

Os crimes contra as relações de consumo também se submeteram ao 

crivo dos críticos (na sua maioria, sobretudo os crimes de consumo próprios), que 

acusam o legislador de se ter contentado – para configurá-los – com uma situação 

de perigo presumido (ou abstrato). 

 

Conforme analisado aqui, na seara dos crimes derivados das relações de 

consumo o legislador buscou proteger bens supraindividuais, os quais, se 

protegidos, por consequência, salvaguardam os bens individuais (vida, patrimônio, 

integridade física, saúde etc.) diante da máxima de que os bens macrossociais 

abrangem (e incorporam) os bens microssociais. 

 

Fato é que, caso fosse exigido o dano efetivo (individual e coletivo) nos 

delitos contra as relações de consumo, por certo o caráter preventivo do direito penal 

perderia o sentido, além de admitir e chancelar a impunidade como regra nas 

infrações de consumo. 

                                            
86

 FRAGOSO, Cláudio Heleno. Lições de direito penal. Parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 
206. 
87

 “Essa última categoria de crimes (perigo abstrato ou presumido) denomina-se também de simples 
desobediência. Formulando-os o legislador atende a regras da experiência que revelam acarretar 
normalmente perigo certas condutas. É o caso, por exemplo, da omissão de socorro (art. 135, CP). 
Cumpre, no entanto, que o perigo deve ser presumível, excluindo-se o crime sempre que a ação tiver 
sido praticada em circunstâncias que excluam por completo a probabilidade de dano. Seria o caso do 
motorista algo embriagado (CP de 1969, art. 287) que regressasse à casa conduzindo o seu veículo 
com sumo cuidado, em marcha lenta, por via com escasso ou nenhum trânsito, revelando manifesta 
vontade de evitar acidente (Enrique Cury).” FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal. Parte 
geral, p. 208.  
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Em capítulo próprio, quando se analisaram as características do direito 

penal econômico, percebeu-se que a conduta danosa dirigida sistematicamente ao 

patrimônio individual nas relações de consumo (causando perigo abstrato) atinge 

efetivamente o funcionamento do sistema social, colocando em risco a estrutura e a 

transformação da sociedade (ofensa real).   

 

Respeitados os entendimentos contrários, não há como albergar a ideia 

de que os crimes contra as relações de consumo, classificados como crimes de 

perigo (abstrato), são inconstitucionais diante do princípio da ofensividade ou 

lesividade.  

 

O bem jurídico de maior importância é a vida, a qual vem protegida 

precipuamente pelo artigo 121 do Código Penal, mas por uma ótica puramente 

individual (a vida de João). Porém, esta mesma vida (a de João) também é protegida 

por outros tipos penais, em que o bem juridicamente protegido ganha caráter 

coletivo, difuso, como o crime de incêndio – artigo 250 do Código Penal –, por 

exemplo, em que se protege a incolumidade física de um número indeterminado de 

pessoas, crime de perigo (e não material).  

 

Assim, diferente do que sustentam alguns críticos, pode-se afirmar ainda 

que os crimes de perigo são aqueles em que a probabilidade de ofensa a 

determinado bem jurídico é concreta (e não irreal ou imaginária), da mesma forma 

que nos crimes de perigo abstrato ou presumido o comportamento do agente é 

dotado de potencialidade para lesionar (potencialidade esta também concreta e não 

imaginária). 

 

Nessa esteira, o direito do consumidor, instrumentalizando-se também 

com o direito penal, ao estabelecer (tanto no CDC como na Lei n. 8.137/1990) 

crimes contra as relações de consumo, cumpre um papel preventivo, antecipando-se 

ao dano. 

 

Antônio Herman V. Benjamin reforça tal entendimento, quando assim 

afirma:  
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É por isso que o Direito Penal do Consumidor busca, como todas as 
normas jurídicas de consumo, a prevenção das desconformidades 
mercadológicas. Não se contenta com a mera repressão. Reprimir 
sim, mas, se possível, a tempo de evitar o dano. O interesse 
sancionatório manifesta-se em momento anterior ao aparecimento do 
dano, como demonstração de pavor extremado do sistema à 
ocorrência do resultado. E, em sede penal, como se sabe, tal só é 
exequível através da formulação de tipos de perigo, para cuja 
consumação não se exige, ou não se espera, a ocorrência do dano 
efetivo. A ilicitude da conduta decorre de sua mera manifestação, 
independentemente da produção de qualquer resultado danoso na 
realidade.88 

Como mencionado algures, os direitos dos consumidores são direitos 

fundamentais e exatamente por isso o Estado tem o dever de efetivá-los, seja de 

forma repressiva, seja de forma preventiva e contra agressões públicas (provocadas 

pelo Poder Público, lamentavelmente comuns) e agressões particulares. 

 

Nessa linha de raciocínio, fica claro que o Estado deve assumir a função 

de guardião desses direitos fundamentais, ainda que para este mister tenha de 

lançar mão de medidas extremas de proteção, como por exemplo, o conjunto de 

sanções do direito penal.  

 

Na discussão da dimensão positiva dos direitos fundamentais, pode-se 

afirmar ainda que o Estado tem o dever de proteger (imperativos de tutela) os 

direitos fundamentais (exigência de atuação positiva), com a tarefa de intervir 

(preventiva ou repressivamente) em todos os casos de lesão ou ameaça de lesão a 

um destes direitos fundamentais, somando-se o fato de que ele (o Estado) detém o 

monopólio do uso da força contra os particulares.89    

                                            
88

 BENJAMIN, Antônio Herman V. O direito do consumidor. Capítulo do direito penal econômico. 
Disponível em: <http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1285251475.pdf>. Acesso 
em: 28 dez. 2015. 
89

 “Deixando de lado – neste contexto – a controvérsia que grassa em torno da possibilidade de se 
deduzirem, com base nos deveres de proteção do Estado (isto é, na função dos direitos fundamentais 
como imperativos de tutela), certas posições jurídicas subjetivas, de modo especial o reconhecimento 
de um direito individual subjetivo a medidas ativas de proteção por parte dos poderes públicos, desde 
logo constata-se o quanto tal dimensão assume destaque na esfera jurídico-penal, já que um dos 
importantes meios pelos quais o Poder Público realiza o seu dever de proteção de direitos 
fundamentais é justamente o da proteção jurídico-penal dos mesmos. Aliás, tomando-se o caso da 
Alemanha – foi justamente nesta seara (mais precisamente por ocasião do debate em torno da 
proteção do direito à vida e da descriminalização do aborto) que a teoria dos deveres de proteção 
acabou encontrando receptividade na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal. Os 
desenvolvimentos doutrinários e jurisprudenciais na esfera jurídico-penal, notadamente no 
concernente à proteção penal de determinados bens fundamentais, constituem, em linhas gerais, 
uma das mais relevantes manifestações desta dimensão dos direitos fundamentais. Por mais que se 
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3 A TUTELA PENAL DO CONSUMIDOR NA JURISPRUDÊNCIA 

 

 

Uma vez estabelecidas a necessidade, a importância e a pertinência da 

tutela do consumidor nos âmbitos civil, administrativo e penal, e reconhecido que 

nas duas primeiras searas esta defesa (proteção) se efetivou, agora é o momento de 

perquirir sobre a efetivação da tutela penal do consumidor, sobretudo porque o 

CDC e a Lei n. 8.137/1990 estão em vigor há mais de duas décadas (24 e 25 anos, 

respectivamente). 

 

Nesse aspecto, contudo, a jurisprudência pátria não tem reconhecido de 

forma adequada a relação de consumo como bem jurídico a ser tutelado pelo direito 

penal, o que se mede pela classificação doutrinária dada aos crimes contra as 

relações de consumo e ao crime previsto no inciso IX do artigo 7º da Lei n. 

8.137/1990, denotando rejeição à classificação de crime de perigo presumido 

quando exige produção de resultado naturalístico (crime material, de dano) para a 

configuração destes delitos.  

 

Além disso, pela análise dos registros de decisões das duas Cortes 

Superiores (STF e STJ) e de oito tribunais estaduais (incluindo-se as decisões dos 

colégios recursais e turmas criminais dos mesmos estados, sem limite temporal), 

pela exiguidade numérica, percebe-se a inexpressiva implementação e a pouca 

efetividade de relevantes direitos dos consumidores, os quais contam, formalmente, 

com proteção penal no CDC e na Lei n. 8.137/1990. 

 

 

 

                                                                                                                                        
queira discutir se a finalidade primeira do direito penal é, ou não, a proteção de determinados bens 
jurídicos (e se apenas bens fundamentais são dignos da tutela por intermédio do direito penal), certo 
é que a resposta penal para condutas ofensivas a bens jurídicos pessoais sempre tem por efeito – 
pelo menos em princípio – a sua proteção, não importando (neste contexto) o quão efetiva é a 
proteção, quais os seus limites e até mesmo se existe para tanto uma justificativa.” SARLET, Ingo 
Wolfgang. Constituição e proporcionalidade. In: FRANCO, Alberto Silva; NUCCI, Guilherme de Souza 
(Org.). Doutrinas essenciais. Direito penal. São Paulo: RT, 2010. v. I. p. 127-130. 
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3.1 JURISPRUDÊNCIA: UMA DAS FONTES90 DO DIREITO 

 

 

Como fontes do direito podem ser consideradas as formas de produção 

ou a origem da criação e aperfeiçoamento das normas jurídicas. O direito penal 

também tem suas fontes, ou seja, sua gênese.   

 

As fontes podem ser materiais (de produção) e formais (de 

conhecimento). Por meio das fontes materiais, origina-se o direito e por meio das 

fontes formais, manifestam-se as normas jurídicas.91 

 

O Estado é a única fonte de produção (fonte material) do direito penal, o 

que faz por meio de lei e isto por força do comando contido no artigo 22, inciso I, da 

Constituição Federal de 1988 (compete à União legislar em matéria penal).92  

 

Ocorre que, mesmo quando é clara e objetiva, a lei depende de 

interpretação ao ser aplicada no caso concreto.  

 

Das diversas formas de interpretação, a jurisprudencial ganhou espaço na 

medida em que procurava, acima de tudo, perquirir a finalidade da lei. Esta 

interpretação, produzida pelos tribunais por meio da reiteração de suas decisões, 

mesmo que não dotadas de força vinculante, acaba orientando e guiando decisões 

judiciais posteriores. Hoje, vale lembrar, quando estas decisões adquirem 

unanimidade nas Cortes Superiores, sendo relevante a matéria, transformam-se em 

súmulas. 

 

                                            
90

 “Derivada do latim (fons = nascente, manancial), a palavra fonte significa, em sentido amplo, o local 
em que nascem ou brotam as águas. No sentido jurídico, a fonte é o lugar de onde provem as normas 
do Direito”. DOTTI, René Ariel. Curso de direito penal. Parte geral, p. 301. 
91

 “Mas essas ditas fontes formais (ou de conhecimento) podem ser mediatas e imediatas. Fonte 
imediata é a lei, já destacamos, e como fontes formais mediatas apontam-se, de modo geral, os 
costumes, a jurisprudência, a doutrina e os princípios gerais do direito. Sucintamente, vejamos cada 
uma delas, a respeito do tema costumes [Grifo do autor]”. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de 
direito penal. Parte geral. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 180. 
92

 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, penal, 
processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; [...]”. BRASIL. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 4 jan. 
2015. 
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A interpretação jurisprudencial, portanto, orienta quanto à melhor 

aplicação da lei, muito embora os magistrados não sejam obrigados a acatar estas 

decisões, ainda que provenientes de instâncias superiores.  

 

Com essas ligeiras lições, pode-se inferir que jurisprudência é o conjunto 

de soluções (uniformes) dadas pelos tribunais para diversas questões de direito. 

 

A jurisprudência, que aos poucos conquistou seu espaço, tem maior 

prestígio como fonte de direito na Inglaterra e nos Estados Unidos, países onde os 

costumes representam grande fonte criadora. 

 

Segundo Carlos Maximiliano, a jurisprudência:  

Preenche as lacunas, com o auxílio da analogia e dos princípios, 
gerais. É um verdadeiro suplemento da legislação, enquanto serve 
para  a integrar nos limites estabelecidos; instrumento 
importantíssimo e autorizado de Hermenêutica, traduz o modo de 
entender e aplicar os textos em determinada época e lugar; constitui 
assim uma espécie de uso legislativo, base do Direito 
Consuetudinário, portanto. O sistema jurídico desenvolve-se 
externamente por meio da lei e internamente pela secreção de novas 
regras, produto da exegese judicial das disposições em vigor.93 

E continua a lecionar:  

A jurisprudência é a fonte mais geral e extensa da exegese, indica 
soluções adequadas às necessidades sociais, evita que uma questão 
doutrinária fique eternamente aberta e dê margem a novas 
demandas; portanto diminui os litígios, reduz ao mínimo os 
inconvenientes da incerteza do Direito, porque de antemão faz saber 
qual será o resultado das controvérsias. Ainda que deficiente, às 
vezes falha na prática, imperfeita como a doutrina, é, como esta, 
progressiva, embora em muito menor escala; depois de longas 
flutuações, atinge afinal a verdade. Quando os tribunais 
compreendem bem o seu papel, como sucede com a Corte de 
Cassação, de França, e o Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof), 
da Áustria, a jurisprudência, embora resulte do empenho em adaptar 
os textos às condições da sociedade presente, torna-se a grande 
renovadora do Direito, extirpa, erradica ideias dominantes e 
retrógradas, apura, depura, corrige e consolida as que têm fundo de 
ciência e de utilidade geral.94  

                                            
93

 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. 
p. 146 
94

 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito, p. 147. 
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Com efeito, estudar (analisar) a jurisprudência neste trabalho traduz, na 

verdade, o afã de constatar que não basta existir lei punindo determinadas condutas 

atentatórias às relações de consumo, antes e em paralelo, é necessário que aqueles 

que interpretam a lei (interpretação jurisprudencial) compreendam a dimensão e as 

peculiaridades deste bem jurídico chamado “relação de consumo”.  

 

 

3.1.1 Civil law  e common law 

 

 

Antes de colacionar casos e julgamentos de crimes contra as relações de 

consumo, é oportuno traçar algumas linhas sobre os sistemas jurídicos conhecidos 

como civil law e common law.95 

 

Civil law e common law podem ser conceituados como os dois principais 

sistemas jurídicos que se formaram partindo da Europa para outros continentes. O 

civil law é o sistema jurídico que se fundou na tradição romano-germânica. O 

common law teve sua origem na Inglaterra (Baixa Idade Média) e representa o 

direito formado a partir dos precedentes judiciais.96 

                                            
95

 “A importância do estudo das tradições jurídicas reside, basicamente, em três razões, a saber: (i) 
indica a estrutura do direito vigente; (ii) possibilita o melhor conhecimento e aperfeiçoamento do 
direito nacional; e (iii) revela as fontes do direito.” CAVARZANI, Vinícius. O common law, o civil law. 
Uma análise sobre a tradição jurídica brasileira. Revista de Processo, São Paulo, RT, v. 213, ano 39, 
p. 321-345, maio 2014. p. 325. 
96

 “No ocidente, é corriqueira a contraposição entre duas grandes famílias do direito, de um lado, a 
romano-germânica e, do outro, a anglo-saxônica, às quais se aplicam, em língua inglesa, 
respectivamente, as conhecidas expressões civil law e common law. Tais famílias jurídicas possuem 
características próprias e comuns. Na primeira, incluem-se, como o nome indica, os sistemas 
formados sobre a base romana, com a contribuição trazida pelos povos germânicos que invadiram o 
império. A tal família pertencem os ordenamentos da maior parte dos países da Europa Continental e 
das regiões colonizadas pelos mesmos. A segunda família (common law) compõe-se do direito inglês 
e dos sistemas a ele filiados, com realce para o norte-americano.” BARBOSA MOREIRA, José 
Carlos. 2007. p. 40). O termo common law tem ainda outras acepções. Pode ser utilizado em 
oposição aos costumes locais, significando o direito comum de toda a Inglaterra. (DAVID, 2002. p. 
359; LOSANO, 2007. p. 324). Pode significar também um direito consuetudinário, num sentido 
especial, onde os costumes, que são fonte deste direito, não nascem do comportamento popular, mas 
sim do comportamento dos juízes. (LOSANO, 2007, p. 325). Por common law, também se pode 
entender o elemento casuístico do Direito anglo-americano (case law), constituído pelos precedentes 
judiciais (SESMA, 1995. p. 15). A expressão, ainda, é utilizada para distinguir o direito formado pelos 
Tribunais Reais da Inglaterra, em contraposição ao direito produzido pelos Tribunais de equidade 
(equity), onde, quando não se encontrava uma solução no common law, decidiam-se recursos direto 
ao Rei, com inspiração nos princípios do direito canônico (DAVID, 2002, p. 370-372). (ATAÍDE 
JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. As tradições jurídicas de civil caw e common law. In: FREIRE, 
Alexandre et al. (Org.). CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Novas 
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3.1.1.1 Common law 

 

 

O common law é considerado um sistema baseado quase que 

unicamente na jurisprudência (case law). Neste sistema, a jurisprudência é a 

principal fonte de direito.97 

 

Nos países onde se desenvolveu o common law pouca importância foi 

dada à tarefa de sistematização do direito, pois as decisões emanavam dos 

tribunais, situação esta muito diferente do que acontecia na Europa ocidental, que foi 

o verdadeiro berço dos estudos jurídicos, com várias universidades oferecendo o 

curso de Direito, o que na Inglaterra somente aconteceu em 1758, na Universidade 

de Oxford (primeiro curso de direito oferecido neste país).98 

                                                                                                                                        
tendências do processo civil. Estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: 
JusPodivm, 2013. p. 558-559). 
97

 “Conforme já foi anunciado, na sua origem, a Common Law (entendida esta expressão como 
‘família de direito’, por oposição à família romano-germânica) é English, porquanto nascida na 
Inglaterra e com a expansão pelo mundo da cultura e civilização daquele país; hoje, grosso modo, se 
pode dizer que aquele sistema de direito se encontra nos países de fala inglesa (devendo notar-se 
que, enquanto o latim era a língua judiciária na Europa Continental, o normando e, posteriormente, o 
latim e o francês passaram a ser as línguas forenses até 1731, com a adoção do inglês como língua 
oficial. Seu início coincide com a conquista da Inglaterra pelos normandos, chefiados por Guilherme, 
o Conquistador, que se tornaria Guilherme I da Inglaterra, o qual proclamaria em 1066 a continuidade 
dos direitos anglo-saxônicos que já existiam na ilha, desde antes da formação do Reino da Inglaterra, 
em meados do século X, semibárbaros e costumeiros, conquanto impusesse o direito normando. Em 
meados do século XII, os normandos conquistam a ilha da Irlanda para lá carregando o feudalismo e 
o cristianismo; posteriormente, é a vez, em meados do século XIII, da proclamação da overlordship 
inglesa sobre o País de Gales. Durante o reinado dos Tudors, consolida-se o poder inglês na Irlanda 
e, após a morte da Rainha Elizabeth I, sem herdeiros, sobe ao trono inglês o Rei Jaime VI da 
Escócia, que passaria a ser Jaime I da Inglaterra, realizando-se uma união pessoal entre ambos os 
países. Na verdade, a Escócia nunca chegou a ser dominada pela Inglaterra, o que, talvez, explique 
esse país estar excluído do rol daqueles que compõem a família da common law; em 1707, proclama-
se a união real da Inglaterra e Escócia, formando-se o que se denominou Grã-Bretanha. Quanto à 
ilha da Irlanda, foi dominada pelos ingleses na sua totalidade até o início do século XX, foi 
desmembrada em duas partes, 1921, com a criação do Irish Free State, em 4/5 da ilha, continuando 
sua parte norte sob a dominação inglesa; posteriormente, o citado Irish Free State passou a 
denominar-se República da Irlanda, e, com a adoção de uma constituição naquela data, adotou o 
nome gaélico de Eire, continuando, contudo, com seu sistema jurídico que é a common law. Em 
consequência, adotou-se a denominação oficial daquele complexo, na atualidade, que é United 
Kingdom of Great Britain and Northen Ireland, ou seja, o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda 
do Norte, ou Reino Unido, tout court, cuja sede é Londres e governado por uma Monarquia 
Parlamentar. O Eire, ou República da Irlanda, é um Estado independente, que adota a common law e 
onde se fala o irish e o inglês.” SOARES, Guido Fernando Silva. Common Law: Introdução ao direito 
dos EUA. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000 p. 51-52. 
98

 “Isso dito, é mister enumerar o principais países que pertencem à família da Common Law: 
Austrália, Nova Zelândia, Canadá (Província de Quebec), Índia, Paquistão, Bangladesh, Quênia, 
Nigéria, Hong Kong, Guiana, Trinidad e Tobago e Barbados, dentre outros. Os EUA, conquanto 
pertencente à Common Law (e a Escócia, Israel, África do Sul e Filipinas, países de sistema misto, 
pertencentes à família romano-germânica). Nos EUA, as antigas possessões espanholas, como a 
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A origem do common law está atrelada à história e à formação da tradição 

jurídica da Inglaterra (direito inglês), ou seja, na conquista da Inglaterra pelos 

normandos, no ano de 1066. 

 

Diferente do que ocorria em outras partes do mundo, sobretudo na 

França, os juízes ingleses gozavam da confiança da sociedade, que não via 

necessidade de lei escrita para se sentir segura (supremacia da lei, separação dos 

poderes). O direito inglês, fundado no common law, desta feita, alicerçava-se na 

prática forense.99 

 

Os juízes ingleses não buscavam sua formação em universidades, mas 

sim nos julgamentos de casos, com especial atenção para questões de processo e 

de prova, formando-se em toda a Inglaterra um direito comum (direito inglês comum 

a todos do Reino). 

 

Enquanto no civil law o direito foi firmando-se com base na lei e nos 

estudos jurídicos, nos países de common law o direito nascia sem preocupação com 

uma sistematização lógica: o direito emergia dos tribunais.  

 

De fato, essa é uma das boas explicações para a importância da 

jurisprudência como fonte de direito, somada a circunstância de que ela (a 

jurisprudência) cria, modifica e permite a evolução do direito (por meio dos 

precedentes). 

 

                                                                                                                                        
Califórnia e o Texas, embora reflitam, em alguns aspectos dos direitos de família, algo das leis dos 
antigos colonizadores, certamente são do sistema da common law; a Louisiana, contudo, dentro dos 
EUA, é o único Estado da  Federação que se conservou fiel aos primeiros colonizadores franceses e 
espanhóis, uma vez que pertence à família dos direitos romano-germânicos (da mesma forma, Porto 
Rico, que é um Estado Associado).” SOARES, Guido Fernando Silva. Common law: introdução ao 
direito dos EUA, p. 53. 
99

 “A expressão, ainda, é utilizada para distinguir o direito formado pelos Tribunais Reais da Inglaterra, 
em contraposição ao direito produzido pelos Tribunais de equidade (equity), onde, quando não se 
encontrava uma solução no common law, decidiam-se recursos direto ao Rei, com inspiração nos 
princípios do direito canônico (DAVID, 2002, p. 370-372)”. ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. 
As tradições jurídicas de civil law e common law. In: FREIRE, Alexandre et al. (Org.). Novas 
tendências do processo civil. Estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil, p. 558-559. 
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É importante registrar que muito embora a jurisprudência seja a fonte 

rainha do direito, no common law a lei (regras escritas) também goza de autoridade, 

sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, mas com menor destaque.  

 

Acrescente-se que os juízes não veem com bons olhos a legitimidade da 

lei, o mesmo podendo ser dito em relação ao costume, que acabou quase 

abandonado (como fonte do direito) com a evolução do common law. 

 

 

3.1.1.2 Civil law 

 

 

O sistema civil law tem sua formação e desenvolvimento marcados pelo 

contexto histórico vigente na França (antes da Revolução de 1789), em que o 

Judiciário era ocupado por uma aristocracia despreocupada com uma sociedade 

igualitária, livre e fraterna.100 

 

Os juízes franceses não eram bem-vistos e, almejando alguma segurança 

jurídica101 da França, difundiu-se a ideia de que a lei escrita deveria ser suprema e 

mais do que isso, para ser legítima, deveria emanar de um poder independente 

(separação de poderes).102 

                                            
100

 “Portanto, não se pode perder de vista que as histórias do poder no common law e no civil law 
foram as responsáveis pelas diferentes funções atribuídas aos juízes destes sistemas jurídicos. 
Também não se pode olvidar que tais diferenças foram fortemente acentuadas pela intenção dos 
inspiradores do Estado legislativo francês, pois “A Revolução francesa, como toda revolução, 
ressentiu-se de forte dose de ilusões românticas e utopias, gerando dogmas como o da proibição de 
o juiz interpretar a lei”. ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. As tradições jurídicas de civil law e 
common law. In: FREIRE, Alexandre et al. (Org.). Novas tendências do processo civil. Estudos sobre 
o projeto do Novo Código de Processo Civil, p. 558. 
101

 “A segurança jurídica é valor caro a qualquer sistema jurídico e, obviamente, interesse aos 
sistemas das duas tradições jurídicas, sendo que o civil law, historicamente, perseguiu-a através do 
texto da lei e, o common law, mediante o precedente vinculante (stare decisis).” ATAÍDE JÚNIOR, 
Jaldemiro Rodrigues de. As tradições jurídicas de civil law e common law. In: FREIRE, Alexandre et 
al. (Org.). Novas tendências do processo civil. Estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo 
Civil, p. 558. 
102

 “A tradição jurídica do civil law, também denominada de “romano-germânica” é, do ponto de vista 
temporal, mais antiga que a tradição jurídica do common law. A doutrina aponta como marco inicial do 
surgimento do civil law a publicação da Lei das XII Tábuas em 450 a. C. A publicação da Lei das XII 
Tábuas, para além de ser referência cronológica do nascimento do civil law, representa uma de suas 
mais importantes características, a saber, a codificação do direito.” CAVARZANI, Vinícius. O common 
law, o civil law. Uma análise sobre a tradição jurídica brasileira. Revista de Processo, São Paulo, RT, 
v. 213, ano 39, maio 2014, p. 336. 



72 
 

O surgimento do Estado e a centralização do poder tinham o traço do 

direito: sua base eram leis escritas (direito e lei quase como uma coisa só). Em 

inúmeros países que posteriormente incorporaram o sistema civil law, o poder 

criativo dos juízes deveria ser limitado (o direito deveria ser criado somente por meio 

de órgãos legislativos).103 

 

Assim, a ideia de um direito escrito pressupõe a existência de um corpo 

legislativo incumbido de criar regras objetivas e gerais, culminando em um sistema 

fechado cuja principal característica é a indiferença para as decisões judiciais como 

fonte de direito.  

 

O fenômeno da codificação legitimou de forma definitiva a supremacia da 

lei, considerando que os Estados modernos passaram a estruturar seus sistemas 

jurídicos por meio de códigos.104 Mas, mesmo neste sistema - em que o juiz está 

vinculado à lei -, a jurisprudência também é considerada como fonte do direito, muito 

embora sem a força de criar o direito e principalmente sem vincular os precedentes 

às futuras decisões (não se pode confundir precedente com sumulas vinculantes).105 

                                            
103

 “No civil law, durante séculos, prevaleceu a teoria declaratória, como consequência lógica do 
dogma da estrita aplicação da lei, segundo o qual o juiz atua mediante a mera descrição dos termos 
da lei, destituído de qualquer poder criativo e de imperium”. ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues 
de. As tradições jurídicas de civil law e common law. In: FREIRE, Alexandre et al. (Org.). Novas 
tendências do processo civil. Estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil, p. 558. 
104

 “Como se pode inferir dos itens anteriores, no civil law, até mesmo pela desconfiança nutrida em 
face da magistratura, no período da Revolução Francesa, buscou-se a segurança jurídica na lei. O 
parlamento, que representava os anseios do povo, deveria elaborar leis claras e que abrangessem 
todas as searas possíveis e imagináveis do comportamento humano, a fim de que não se ensejasse 
qualquer margem interpretativa ou criativa para os juízes, que se limitavam a aplicar estritamente o 
texto da lei. Em virtude da experiência vivida na França com os tribunais do período pré-
revolucionário, temia-se que os juízes, a pretexto de interpretar a lei, exercessem um poder legislativo 
disfarçado, dai a razão do dogma da estrita aplicação da lei, que implicava a impossibilidade de o juiz, 
sequer, interpretar a lei. Como afirmado por John Merryman (1989, p. 84), um dos objetivos da 
Revolução Francesa era elaborar leis tão simples, claras e diretas, que tornassem desnecessários os 
advogados e não deixassem qualquer margem interpretativa para os juízes, permitindo que os 
cidadãos normais entendessem a lei e determinassem por si mesmos seus direitos e obrigações sem 
ter que consultar advogados e socorrer-se dos tribunais. A desconfiança nutrida em face dos juízes 
do período pré-revolucionário fez com que os franceses tentassem a todo custo impedir a atividade 
interpretativa dos juízes, temendo que eles exercessem poder criativo e, assim, desvirtuassem os 
ideais revolucionários, pois nada adiantaria o Parlamento elaborar novas leis, se os juízes lhe dessem 
os contornos que quisessem”. ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. As tradições jurídicas de 
civil law e common law. In: FREIRE, Alexandre et al. (Org.). Novas tendências do processo civil. 
Estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil, p. 558. 
105

 “De outro lado, o fato de os juízes brasileiros atualmente fazerem remissão indiscriminada e, em 
alguns casos, de forma atécnica, à jurisprudência dos tribunais superiores, não pode ser confundida 
com a teoria do precedente própria da tradição jurídica do common law. Aliás, o precedente judicial 
do common law em nada se assemelha à jurisprudência dotada de efeito vinculante ou ao instituto 
das súmulas vinculantes, conforme precisa lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, 
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O Brasil tem suas raízes na tradição jurídica romano-germânica, 

considerando que o direito aqui vigente é baseado na lei (hierarquizada e 

positivada). O artigo 4º da Lei de Instrução às Normas de Direito Brasileiro prescreve 

que somente quando for omissa a lei é que o juiz poderá socorrer-se a outras 

fontes.106 

 

Contudo, essa afirmação não permite concluir que o ordenamento 

brasileiro, fundado e estruturado no civil law, não tenha assimilado a influência da 

jurisprudência no seu cenário jurídico, sobretudo em razão do constitucionalismo que 

se verificou nas últimas décadas, do surgimento de um Estado social, da criação e 

adoção de conceitos indeterminados, do surgimento de cláusulas gerais e ainda em 

razão das demandas de massa.107 

 

                                                                                                                                        
verbis: ‘Com a instituição da súmula vinculante no Brasil, tem sido comum associá-la ao stare decisis, 
como se fosse instrumento análogo ao precedente norte-americano. A súmula vinculante, instituto do 
civil law, distingue-se dos precedentes do common law, precisamente porque o sistema do stare 
decisis é um dos elementos substanciais aptos a estabelecer diferença entre o civil law e o common 
law. No nosso sistema (civil law) vigora a primazia da lei, sendo dela que o juiz , fundamentadamente, 
extrai os princípios necessários para a solução da causa’”.  CAVARZANI, Vinícius. O common law, o 
civil law. Uma análise sobre a tradição jurídica brasileira. Revista de Processo, São Paulo, RT, v. 213, 
ano 39, maio 2014, p. 341. 
106

 “Art. 4
o
  Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e 

os princípios gerais de direito.” BRASIL. Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de 
Introdução às normas do Direito Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm>. Acesso em: 2 jan. 2016. 
107

 “Fabiano Menke (2006, p. 70-71), com apoio em John Dawson, informa que as cláusulas gerais 
surgiram na Alemanha, no período do pós-Primeira Guerra Mundial. Nesse período, como é de amplo 
conhecimento, uma elevadíssima inflação assolou a Alemanha, causando imensuráveis prejuízos aos 
credores de contratos a preço certo, tendo em vista a considerável defasagem da moeda. Foi nesse 
contexto que o Judiciário, chamado a intervir com vistas a equilibrar as situações iníquas advindas da 
crise econômica, encontrou a solução para afastar o desequilíbrio gerado em milhares de relações 
contratuais, com base em apenas três artigos (arts. 138, 242 e 826) – quase não utilizados – do 
Código Civil Alemão (BGB) de 1896, que mais tarde ficaram conhecidos como famous three. De 
acordo com Karl Engish (2008, p. 229), ‘havemos de entender por cláusula geral uma formulação da 
hipótese legal que, em termos de grande generalidade, abrange e submete a tratamento jurídico todo 
um domínio de casos. Judith Martins-Costa (1999, p. 303) apresenta uma noção de cláusula geral, do 
ponto de vista de técnica legislativa, em que se constitui ‘uma disposição normativa que utiliza, no seu 
enunciado, uma linguagem de tessitura intencionalmente ‘aberta’, ‘fluida’ ou ‘vaga’. Fredie Didier Jr. 
(2010b, p. 70) também se arrisca a definir cláusula geral, dizendo que ‘é uma espécie de texto 
normativo, cujo antecedente (hipótese fática) é composto por termos vagos e o consequente (efeito 
jurídico) é indeterminado’, havendo, assim, uma indeterminação legislativa em ambos os extremos da 
estrutura lógico-normativa. No Brasil, as cláusulas gerais começaram a ser adotadas em 1990 com o 
Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo sido bastante implementadas nos últimos anos, 
principalmente, com o advento do Código Civil de 2002, que foi inspirado numa ideia de sistema 
aberto e móvel, e não mais aquela noção de código bastante em si, fechado, e com pretensões de 
resolver todos os problemas a partir do conteúdo de seus artigos, que inspirou o Código Civil de 1916 
(MENKE, 2006, p. 73).” Cf. ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. As tradições jurídicas de civil 
law e common law. In: FREIRE, Alexandre et al. (Org.). Novas tendências do processo civil. Estudos 
sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil, p. 558. 
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Ainda que não se admita a criação de direitos com base em precedentes 

e que se considerem rígidas e restritas as hipóteses (somente com previsão 

constitucional) de vinculação de decisões jurisprudenciais a decisões futuras, pode-

se afirmar que – ao lado da doutrina – a jurisprudência (fonte de direito) tem 

importância e influência na criação, na modificação e na efetivação de direitos no 

Brasil, diante do modelo de Estado social que adota e diante de direitos de 

diferentes dimensões, como por exemplo, o direito do consumidor.108 

 

É verdade que não obstante a grande importância da jurisprudência na 

efetivação de direitos no Brasil, não se pode dotá-la da força e da imperatividade 

próprias da lei, tampouco confundi-la com os precedentes do sistema do common 

law.109  

 

Contudo, quando se fala em crimes contra as relações de consumo, 

notadamente aqueles previstos no CDC e ainda o crime previsto no inciso IX do 

artigo 7º da Lei n. 8.137/1990, a jurisprudência pátria, ao revés das suas funções de 

aplicar, adaptar e harmonizar a lei com as ideias contemporâneas e necessidades 

modernas, bem como preencher as lacunas da lei, tem, na verdade, negado o 

                                            
108

 “Para os fins deste estudo, o que interessa é que o ordenamento jurídico brasileiro está repleto de 
cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, a começar pela Constituição Federal que fala 
da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF); devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) e razoável 
duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). Também o Código Civil ao falar: da boa-fé contratual (art. 
422, CC); função social do contrato (art. 421, CC); interpretação mais favorável ao aderente (art. 423, 
CC) e, prestação manifestamente desproporcional (art. 157, CC). No mesmo sentido o Código de 
Processo Civil ao garantir a tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (arts. 461 e 461-A, 
CPC). Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, ao ‘inverter o ônus da prova, em caso 
de verossimilhança da alegação ou hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências’ 
(art. 6º, VIII, CDC); vedar a exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC); 
prever a nulidade das cláusulas que estipulem obrigações iníquas ou abusivas (art. 51, IV, CDC) etc. 
Por conseguinte, estando mais que comprovado que o legislador brasileiro, nas últimas décadas, vem 
optando pela inclusão das cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados no ordenamento 
jurídico pátrio e, levando em consideração que tais normas têm uma tessitura aberta e, em regra, 
sequer precisam os efeitos jurídicos da hipótese fática, cumpre indagar qual o método mais adequado 
para o trato dessas espécies normativas, e qual papel se exige do juiz diante delas. ATAÍDE JÚNIOR, 
Jaldemiro Rodrigues de. As tradições jurídicas de civil law e common law. In: FREIRE, Alexandre et 
al. (Org.). Novas tendências do processo civil. Estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo 
Civil, p. 558. 
109

 “A jurisprudência, assim entendida como as decisões emanadas dos tribunais também é 
considerada fonte do direito na tradição romano-germânica. E não poderia ser diferente, já que, 
conforme adverte Rosa Maria de Andrade Nery, “o direito dito pelos magistrados é experiência própria 
do direito romano, de interpretação das leis e das outras fontes do direito, que permitiu a formulação e 
elaboração da norma jurídica”. (CAVARZANI, Vinícius. O common law, o civil law. Uma análise sobre 
a tradição jurídica brasileira. Revista de Processo, São Paulo, RT, v. 213, ano 39, maio 2014. p. 339. 
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próprio direito do consumidor (individual e coletivo) de ver o seu algoz 

responsabilizado criminalmente, conforme analisado à frente. 
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4 CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO  

 

 

No Título II, que trata das infrações penais, o CDC prevê doze crimes 

contra as relações de consumo (artigos 63 a 74), sem prejuízo dos demais crimes 

contra o consumidor previstos tanto no Código Penal como na legislação 

extravagante (art. 61110).  

 

Nos comentários iniciais ao título que trata das infrações penais no CDC, 

José Geraldo Brito Filomeno, um dos autores do anteprojeto da Lei n. 8.078/1990 

que instituiu referido diploma, pontuou: 

Dai porque a preocupação ao capitularem-se alguns delitos se 
deveu, sinteticamente, aos seguintes parâmetros fixados e já 
tratados: 1º) Especialização, ou seja, a tipificação de condutas que 
dizem respeito à defesa do consumidor dentro das obrigações 
fixadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2º) Harmonização 
delas com as normas penais já existentes; 3º) Punição de 
comportamentos considerados de tal forma graves que seriam 
insuficientes meras sanções administrativas ou indenizações civis. 
4º) Prevenção de novos delitos contra as ‘relações de consumo’ 
(punitur ut ne pecetur). 5º) Efetividade das normas de natureza civil e 
administrativa do próprio Código, bem como de outras normas de 
proteção/defesa indireta e direta das ‘relações de consumo’ [Grifo do 

autor].
111

 

A Lei n. 8.137/1990, por sua vez, ao prever crimes contra a ordem 

tributária, econômica e contra as relações de consumo, estabeleceu nove crimes no 

artigo 7º, especificamente contra as relações de consumo, com destaque aqui para o 

inciso IX (vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer 

forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo, 

punido com pena de detenção de dois a cinco anos ou multa).  

 

Para uma melhor compreensão da seção 4.3, relativa aos julgados 

selecionados, onde será demostrado o tratamento dado pela jurisprudência para 

                                            
110

 “Art. 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem prejuízo 
do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes.” BRASIL. 
Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
111

 GRINOVER, Ada Pellegrini et. al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos 
autores do Anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 671. 
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estes tipos penais (crimes do CDC e crime do inciso IX do artigo 7º da Lei n. 

8.137/1990), seguem algumas considerações a respeito, notadamente a 

classificação doutrinária que recebeu cada um desses delitos. 

 

 

4.1 CRIMES PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

 

Dos doze delitos tipificados no CDC, quase todos estão atrelados ao 

direito de informação, um dos direitos básicos mais importantes (art. 6º, inc. III, do 

CDC112) e uma das diretrizes da Política Nacional das Relações de Consumo 

prevista no artigo 4º113 do CDC. Não custa lembrar que este é um dos direitos que 

sustenta o próprio modelo de Estado democrático. Especificamente, com este 

dispositivo, quis o legislador consumerista proteger o consumidor contra riscos de 

acidentes de consumo de produtos e serviços que circulam no mercado. 

 

Da mesma forma, o artigo 31 do CDC é expresso quanto à necessidade 

da informação completa, clara e suficiente. Por sua importância e relação com o 

escopo deste estudo, vale colacionar:  

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.114 

                                            
112

 “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.” BRASIL. Lei n. 
8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
113

 “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: [...] IV - educação e informação de 
fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado 
de consumo.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
114

 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 



78 
 

Os três primeiros crimes elencados no CDC (artigos 63, 64 e 65) tratam 

de distintas condutas: omissão de informações sobre os riscos dos produtos e 

serviços antes e depois da colocação deles no mercado de consumo; 

descumprimento do dever de recall; execução de serviços de alto grau de 

periculosidade, em desobediência à determinação da autoridade competente.  

 

A conduta descrita no artigo 63 reforça o mandamento do artigo 9º do 

CDC, segundo o qual, é dever do fornecedor de produtos e serviços potencialmente 

nocivos ou perigosos à saúde ou segurança do consumidor alertar, de maneira 

ostensiva e adequada, para a nocividade ou periculosidade que paira sobre tais 

bens lançados no mercado. 

 

O crime previsto no artigo 64, que também trata da omissão de 

informações sobre riscos, está atrelado aos comandos contidos no artigo 10, 

parágrafos 1º, 2º e 3º do CDC115 no que toca ao dever do recall. 

 

Os artigos 66 a 69 dispõem sobre a criminalização da publicidade (e 

oferta) enganosa e abusiva. Estes dispositivos devem ser interpretados à luz dos 

conceitos de publicidade enganosa e abusiva traçados pelo próprio CDC nos 

parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 37116.  

                                            
115

 “Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe 
ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. 
§ 1° O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de 
consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato 
imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. 
§ 2° Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, 
rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço. 
§ 3° Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou 
segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
informá-los a respeito.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do 
Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 
dez. 2015. 
116

 “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.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
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Nos comentários ao anteprojeto do CDC sobre tutela penal, José Geraldo 

Brito Filomeno explica que, “de maneira bastante realista e sobretudo mediante a 

utilização de tipos abertos e genéricos”, a intenção foi abranger “as várias hipóteses 

da publicidade/oferta enganosa, bem assim a publicidade/oferta abusiva”.117 

 

O artigo 70 pune a conduta de quem viola a regra do artigo 21 do CDC118, 

relativamente à utilização de peças e componentes usados no conserto de produtos.  

 

No que toca à cobrança de dívida, o artigo 42 estabelece que: “Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem 

será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”.119 A inobservância 

desta regra faz incidir o crime elencado no artigo 71 do CDC. 

 

Os abusos cometidos contra a privacidade do consumidor, por meio de 

informações constantes em bancos de dados, são previstos e punidos pelo artigo 72 

do mesmo diploma legal, que tem correspondência direta com o disposto no artigo 

43: “O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações 

existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo 

arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.”.120 

 

O direito de retificação dos dados constantes nos arquivos de consumo 

(banco de dados) é garantido pelo artigo 42, parágrafo 3º, que assim dispõe: “O 

consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá 

exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, 

comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.”. A 

inobservância desta regra impõe as sanções previstas no artigo 73 do CDC. 

                                                                                                                                        
Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
117

 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do Anteprojeto, Ada 
Pellegrini Grinover et al., 9ª edição, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 707. 
118

 Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto 
considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais 
adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a 
estes últimos, autorização em contrário do consumidor. 
119

 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
120

 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
 



80 
 

Finalmente, o artigo 74 do CDC pune a conduta de quem omite a entrega 

de termo de garantia adequadamente preenchido, conforme direito estabelecido pelo 

parágrafo único do artigo 50:  

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 instrução, de instalação e 
uso do produto em linguagem didática, com ilustrações.121 

As demais disposições do Título II (infrações penais, artigos 75 a 80), 

tratam do concurso de agentes, das circunstâncias agravantes, das penas, da fiança 

e das disposições processuais, encerrando, assim, a tutela penal concebida pelo 

legislador consumerista.  

 

 

4.1.1 Crime de omissão de informações sobre riscos conhecidos previamente 

– artigo 63122 

 

 

Incorre no delito deste artigo do CDC o produtor/fabricante que deixar de 

prestar informações adequadas e suficientes sobre a nocividade ou periculosidade 

de produtos, seja em embalagens, invólucros, recipientes ou mesmo por ocasião da 

publicidade dos produtos. O legislador, como se vê, foi mais longe ao consignar que 

os sinais ou dizeres alusivos à respectiva nocividade ou periculosidade devem ser 

ostensivos. Quer dizer: o consumidor deve identificá-los de plano. 

 

Também se sujeita às mesmas penas aquele que “deixa de alertar, 

mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a 

                                            
121

 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
122

 “Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas 
embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade: Pena - Detenção de seis meses a dois anos 
e multa.  § 1° Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas 
ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. § 2° Se o crime é culposo: Pena 
Detenção de um a seis meses ou multa.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código 
de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. 
Acesso em: 20 dez. 2015. 
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ser prestado”. Uma vez caracterizada como culposa a conduta, as penas são 

reduzidas para detenção de um a seis meses ou multa (parágrafos 1º e 2º).  

 

Em rigor, com a disciplina do artigo em comento, pune-se a conduta do 

fornecedor que, em razão de conhecer seus produtos e serviços e sobretudo os 

riscos que lhes são inerentes, não cumpre o dever de informar sobre a nocividade e 

a periculosidade que seu uso pode causar. O dispositivo tutela, em verdade, a saúde 

e a segurança de todos os destinatários dos produtos e serviços, vale lembrar, um 

direito básico dos consumidores. 

 

A grande preocupação aqui é com o respeito ao direito de informação do 

consumidor123. É que, ao lançar mão da tutela penal, o legislador reconheceu a 

insuficiência das outras sanções (órbitas civil e administrativa), diante da extrema 

necessidade de se proteger (proteção integral) o consumidor, sobretudo de forma 

preventiva.  

 

O sujeito ativo, quando o produto é industrializado (riscos normais e 

previsíveis), é o fabricante, a quem compete o dever de passar as informações 

necessárias e adequadas sobre os riscos, por meio de impressos que devem 

acompanhar o produto, conforme comando contido no parágrafo único do artigo 8º 

do CDC.124 

 

Mesmo no caso de produto industrializado, o comerciante pode figurar 

como sujeito ativo se, por exemplo, dispensar as embalagens originais (do 

fabricante) e passar a expô-lo da sua maneira. Quanto aos produtos não 

                                            
123

 “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 (Redação alterada 
pela Lei nº 12.741, de 2012).” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa 
do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 
dez. 2015. 
124

 “Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde 
ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de 
sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações 
necessárias e adequadas a seu respeito. 
Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a 
que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto.” 
BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
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industrializados, pode ser sujeito ativo todo aquele que integra a cadeia de produção 

e comercialização (todos os fornecedores). Tratando-se de serviços, pode ser sujeito 

ativo todos os que, de algum modo, omitiram-se nas informações necessárias. 

 

O sujeito passivo, nessas hipóteses, é a coletividade de consumidores 

(mesmo quando só alguns poucos e definidos consumidores adquiriram os 

produtos/serviços com omissão de informações).  

 

O objeto material do crime de omissão de informações sobre risco que 

se conhece previamente é, propriamente, o produto ou serviço e o objeto jurídico 

(bem juridicamente protegido) é a relação de consumo. O elemento subjetivo é o 

dolo, consoante disposições tanto do caput como do parágrafo 1º do art. 63. O 

parágrafo 2º prevê a modalidade culposa.  

 

Trata-se de crime omissivo próprio, não se exigindo produção de 

resultado naturalístico (dano). Também não se exige, para a configuração do delito, 

que o produto ou serviço tenha sido adquirido, basta que seja oferecido no mercado. 

Configura, pois, crime de ação múltipla, podendo ser praticado de formas 

diferentes.  A tentativa parece de difícil comprovação.  

 

“Nocividade” e “periculosidade” são os elementos normativos do tipo e 

não encontram definição no CDC.  

 

Da doutrina de Fernando Galvão, retira-se a seguinte definição: 

Os elementos normativos do tipo são aqueles que só podem ser 
concebidos e compreendidos por meio da lógica própria, que é 
estabelecida por uma norma jurídica ou cultura. Os elementos 
normativos contém especial carga de valoração, que lhes é conferida 
por uma norma jurídica ou por uma postura ético-social. Por isso, a 
compreensão do significado dos elementos normativos impõe apurar 
a valoração específica que lhes confere sentido. Se os elementos 
meramente descritivos requerem uma percepção sensorial, os 
normativos requerem uma percepção espiritual. É importante notar 
que os elementos normativos do tipo também auxiliam na tarefa de 
descrever o comportamento proibido. Todos os elementos do tipo 
estão envolvidos nessa tarefa. Entretanto, em alguns casos, para 
expressar o que seja proibido, é necessário utilizar elementos 
portadores de significativa carga valorativa. A utilização de elementos 
valorativos evidencia que não interessa ao Direito Penal reprovar 
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qualquer conduta, mas somente aquela portadora de desvalor que 
justifica a intervenção repressiva. A descrição típica que utiliza 
elementos normativos restringe a matéria de proibição ao 

comportamento desvalioso.
 125

 

Fato é que ao fabricante caberá, em primeiro lugar, informar sobre os 

riscos do produto que lança no mercado. Porém, considerando que os conceitos de 

nocividade e periculosidade (elementos normativos) são relativos e dinâmicos, 

somente a casuística (com juízo de valor) identificará se estes elementos se 

encaixam na descrição do tipo. Da mesma forma, a suficiência ou não das 

informações (dizeres, sinais, recomendações escritas) ficará relegada também à 

casuística, isto em razão das inúmeras e variadas condições dos consumidores 

(alfabetizados, não alfabetizados, cegos etc.). 

 

Quanto às penas previstas para o delito em comento (detenção de seis 

meses a dois anos ou multa), que a legislação penal considera infração de menor 

potencial ofensivo, caberá ao magistrado conceder os benefícios da Lei n. 

9.099/1995 (JECRIM).126 

 

 

 

 

 

 

                                            
125

 GALVÃO, Fernando. Direito penal. Parte geral, p. 237.  
126

 “Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, 
as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, 
cumulada ou não com multa.” 
“Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não 
sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena 
restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.” 
“Art. 89. Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, 
abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a 
suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado 
ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a 
suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).” BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro 
de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm>. Acesso em: 22 jan. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art77
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4.1.2 Crime de omissão de informações sobre riscos conhecidos 

posteriormente à introdução do produto ou serviço no mercado – artigo 64, 

caput127 

 

 

Nesse artigo, o legislador pune a conduta do fornecedor que, após a 

introdução do produto (apenas produto) no mercado de consumo, toma 

conhecimento de riscos até então desconhecidos e deixa de informar os 

consumidores e a autoridade competente. 

 

O sujeito ativo desse crime é qualquer fornecedor que tendo tomado 

conhecimento dos riscos dos produtos colocados em circulação, ou que integre a 

cadeia de produção e comercialização, conforme artigo 8º do CDC128. O sujeito 

passivo é a coletividade de consumidores. 

 

Quadra lembrar que o crime de omissão de informações sobre riscos 

conhecidos posteriormente à introdução do produto ou serviço no mercado está 

atrelado ao comando do artigo 10, parágrafos 1º e 2º, do CDC129 e, da mesma forma 

que no delito anterior, a preocupação também é com o respeito ao postulado básico 

do direito de informação.  

 

                                            
127

 “Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou 
periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado: Pena - 
Detenção de seis meses a dois anos e multa.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
128

 “Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde 
ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de 
sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações 
necessárias e adequadas a seu respeito.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código 
de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. 
Acesso em: 20 dez. 2015. 
129

 “Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe 
ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. 
§ 1° O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de 
consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato 
imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. 
§ 2° Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, 
rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
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O objeto material desse crime é o produto em si e o objeto jurídico 

(bem juridicamente protegido) é a relação de consumo. O elemento subjetivo é o 

dolo, não havendo previsão de conduta culposa.  

 

O dispositivo legal trata de duas comunicações distintas (consumidores e 

autoridade competente) e não pode ser estendido para serviços, considerando que 

não consta da redação do tipo (apenas produtos, em razão da vedação de 

interpretação extensiva).  

 

Trata-se de crime omissivo próprio e se consuma com a simples 

abstenção. Para a configuração do delito, o produto não precisa ser adquirido, basta 

que seja oferecido. Ademais, caracteriza crime de ação múltipla, podendo ser 

praticado de formas diferentes.  A tentativa parece de difícil comprovação.  

 

Da mesma forma, “nocividade” e “periculosidade” são elementos 

normativos do tipo, conforme comentários no artigo anterior. 

 

Por último, a pena para esse delito, de detenção de seis meses a dois 

anos e multa, por ser considerado de menor potencial ofensivo, cabe a concessão 

dos benefícios da Lei n. 9.099/1995 (JECRIM). 

 

 

4.1.2.1 Crime de omissão de retirada de produto defeituoso (recall) – artigo 64, 

parágrafo único130 

 

 

O legislador, no parágrafo único do artigo 64, prescreveu o seguinte: 

“Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente 

quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, 

                                            
130

 “Art. 64. [...] Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, 
imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, 
na forma deste artigo.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do 
Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 
dez. 2015. 
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na forma deste artigo.”. Trata-se do recall – previsto no parágrafo 1º do artigo 10131 

do CDC – e pode ser voluntário ou para cumprir determinação oficial.  

 

Sobre recall, leciona Luiz Antonio Rizzatto Nunes: 

O § 1º do art. 10 cuida do chamado recall. Muito praticado nos 
países do chamado Primeiro Mundo, o recall começa a funcionar no 
Brasil, especialmente após a edição da Lei 8.078/90. 
Por meio deste instrumento, a norma protecionista pretende que o 
fornecedor impeça ou procure impedir, ainda que tardiamente, que o 
consumidor sofra algum dano ou perda em função de vício que o 
produto ou o serviço tenham apresentado após a sua 
comercialização.132 

O crime tipificado nesse dispositivo legal (art. 10, § 1º) se refere apenas à 

retirada imediata de produto nocivo ou perigoso determinada por autoridade 

competente. A importância de cumprimento desta obrigação por parte do 

fornecedor/fabricante dispensa maiores comentários, considerando os riscos de 

acidentes de consumo presentes na circulação de produtos nocivos ou perigosos. 

 

O objeto material, nesse tipo de delito, também é o produto nocivo ou 

perigoso e o objeto jurídico a relação jurídica de consumo.  

 

Quanto ao sujeito ativo, é aquele (fornecedor) que recebe a 

determinação da autoridade competente para a retirada do produto do mercado de 

consumo e não o faz.  

 

O sujeito passivo, por consequência, é a coletividade de consumidores, 

com a ressalva de que caso o produto perigoso ou nocivo não retirado do mercado 

de consumo provoque lesão grave ou morte a um consumidor (identificado) ou a 

                                            
131

 “Art. 10 [...] § 1° O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no 
mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o 
fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios 
publicitários.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
132

 RIZZATO NUNES, Luiz Antonio. Curso de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
p. 209. 
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mais de um, responderá com concurso de delitos pelas penas dos artigos 129 (lesão 

corporal)133 ou 121 (homicídio)134 do Código Penal, conforme o caso.  

 

Ainda, configura crime omissivo próprio e se consuma com a mera 

omissão consistente na não retirada do produto a realizar o recall. São requisitos 

para a caracterização do delito em comento: a) a ordem de autoridade competente 

para a retirada do produto do mercado; 2) o produto deve ser perigoso ou nocivo; 3) 

o agente deve omitir-se da retirada do produto ou retirá-lo além do tempo razoável 

para atendimento da determinação.   

 

O elemento subjetivo da conduta aqui comentada é o dolo, não havendo 

previsão de modalidade culposa.  

 

Em substituição à pena prevista para esse delito (detenção de seis meses 

a dois anos e multa), considerado infração de menor potencial ofensivo, cumpre ao 

aplicador da lei conceder ao infrator os benefícios da Lei n. 9.099/1995 (JECRIM). 

 

 

4.1.3 Desobediência na execução do serviço – artigo 65135 

 

 

A conduta de “executar serviço de alto grau de periculosidade, 

contrariando determinação de autoridade competente” também é considerada crime, 

punível com pena de detenção de seis meses a dois anos e multa, sem prejuízo das 

sanções correspondentes à lesão corporal e à morte, caso ocorram, conforme 

                                            
133

  “Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a 
um ano.” BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm>. Acesso 
em: 22 jan. 2016. 
134

 “Art. 121. Matar alguém: Pena - reclusão, de seis a vinte anos.” BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de 
setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm>. Acesso em: 22 jan. 2016. 
135

 “Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade 
competente: Pena Detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único. As penas deste 
artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte.” BRASIL. Lei n. 
8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm
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disposição do artigo 65 (concurso material com as penas previstas nos artigos 121 e 

129 do Código Penal). 

 

O tipo penal aqui mencionado pune a conduta daquele que executa 

serviço com alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade 

competente, colocando em risco a saúde e segurança do consumidor (incolumidade 

físico-psíquica). Quando o legislador fala em “determinação de autoridade 

competente” não se refere à mera licença do Poder Público para executar o serviço, 

mas sim que deve haver a necessária regulamentação da atividade por meio de ato 

administrativo especificado. A ausência deste requisito, que caracteriza o crime em 

comento, é a desobediência à ordem emanada do Poder Público.  

 

O objeto material é o serviço prestado e o objeto jurídico (bem 

juridicamente protegido) é a relação de consumo na medida em que a segurança do 

consumidor é ameaçada no momento em que se contraria a ordem do Poder 

Público.  

Nesse tipo de delito, tem-se como elemento subjetivo o dolo, não 

havendo previsão de modalidade culposa. O sujeito ativo é somente o fornecedor 

do serviço (não se inclui produto, apenas serviço). O sujeito passivo é a 

coletividade de consumidores em primeiro lugar e, depois, o ente da Administração 

Pública que teve a sua ordem desrespeitada. 

 

Como crime omissivo, aqui se pode falar em norma penal em branco136, 

necessitando ser complementada por ato administrativo ou lei que regulamente o 

serviço prestado.   

 

Acrescente-se a sua caracterização de crime de perigo abstrato, pois 

não se exige a produção de resultado naturalístico. O crime se consuma com a 

realização de serviço perigoso em desrespeito à ordem de autoridade competente. A 

                                            
136

  “Normas penais em branco ou primariamente remetidas são aquelas em que há uma necessidade 
de complementação para que se possa compreender o âmbito de aplicação de seu preceito primário. 
Isto significa que, embora haja uma descrição da conduta proibida, essa descrição requer, 
obrigatoriamente, um complemento extraído de outro diploma – leis, decretos, regulamentos etc. – 
para que possam, efetivamente, ser entendidos os limites da proibição ou imposição feitos pela lei 
penal, uma vez que, sem esse complemento, torna-se impossível a sua aplicação.” GRECO, Rogerio. 
Curso de direito penal. Parte geral. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, Rio de Janeiro, 2010. v. 1. p. 20. 
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autoridade competente certamente será aquela dotada de aptidão tanto para 

autorizar como para proibir a prestação do serviço. 

 

O elemento normativo do tipo é o “alto grau de periculosidade” do 

serviço, que deve ser entendido como aqueles serviços que têm a periculosidade 

inerente em excesso, além do razoável para a atividade.  

 

Ainda que se possa mencionar contradição entre esse dispositivo e o 

artigo 10 do CDC (que proíbe colocação de produto ou serviço de alto grau de 

nocividade e periculosidade no mercado de consumo), a verdade é que o dispositivo 

em comento se aplica a situações em que, admitida a periculosidade ou nocividade 

inerente ao serviço (o que não ocorre na hipótese do artigo 10), o agente contraria 

ordem da autoridade competente. 

 

Na hipótese de correr morte ou lesão corporal em razão do serviço 

prestado, o agente responderá em concurso com as penas previstas nos artigos 121 

e 129 do Código Penal.  

 

As penas previstas para esse delito (detenção de seis meses a dois anos 

e multa), que a legislação penal reputa de menor potencial ofensivo, podem ser 

substituídas pelos benefícios da Lei n. 9.099/1995 (JECRIM). 

 

 

4.1.4 Oferta enganosa e omissão de informação relevante – artigo 66137 

 

 

O artigo 66 trata da oferta não publicitária enganosa e pune a conduta 

daquele que faz afirmação falsa ou enganosa, ou omite informação relevante sobre 

natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, 

                                            
137

 “Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, 
característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de 
produtos ou serviços: Pena - Detenção de três meses a um ano e multa.  
§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.  
§ 2º Se o crime é culposo: Pena Detenção de um a seis meses ou multa.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 
11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
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durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, com pena de detenção de 

três meses a um ano e multa. 

 

De acordo com o comando do parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas 

quem patrocinar tal oferta. O parágrafo 2º prevê a modalidade culposa desse delito, 

com penas de detenção de um a seis meses ou multa. 

 

O objeto material do delito tipificado como oferta enganosa e omissão de 

informação relevante é o produto ou serviço e o objeto jurídico (bem juridicamente 

protegido) é a relação de consumo (tutela o consumidor da falsidade e do engano). 

O elemento subjetivo é o dolo, conforme se extrai do caput; a culpa vem 

estampada no parágrafo 2º. 

 

O sujeito ativo poderá ser o fornecedor (pessoa natural) que faz a 

afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, característica, qualidade, 

quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia dos produtos 

ou serviços e o patrocinador da oferta (equiparação do parágrafo 1º). O sujeito 

passivo é a coletividade de consumidores.  

 

O agente, nesse tipo delitivo, pode incorrer tanto na conduta comissiva de 

fazer afirmação falsa sobre o produto ou o serviço e patrocinar a oferta como na 

conduta omissiva, consistente na omissão de informações relevantes sobre o 

produto ou o serviço.  

 

Trata-se de crime de ação múltipla (que pode ser praticado de várias 

formas) e de mera conduta formal, não exigindo produção de resultado 

naturalístico. Distingue-se dos crimes previstos nos artigos 67, 68 e 69 do CDC 

porque, nestes, a conduta criminosa ocorre no contato pessoal entre fornecedor e 

consumidor (alcance restrito).  

 

Em substituição às penas previstas para esse delito (detenção de três 

meses a um ano e multa), considerado infração de menor potencial ofensivo, 

poderão ser concedidos os benefícios da Lei n. 9.099/1995 (JECRIM). 
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4.1.5 Publicidade enganosa ou abusiva – artigos 67, 68 e 69 

 

  

Os delitos previstos nos artigos 67, 68 e 69 do CDC se referem à 

publicidade enganosa e abusiva do fornecedor/fabricante. Bem por isso, estão 

atrelados aos conceitos de publicidade do artigo 37 do mesmo código138.   

 

Conforme disposto no artigo 67139, é crime fazer ou promover publicidade 

que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. 

 

O objeto material é o produto ou serviço objeto de publicidade enganosa 

ou abusiva e o objeto jurídico (bem juridicamente protegido) é a relação de 

consumo (tutela o consumidor do engano e do abuso da publicidade).  

 

O elemento subjetivo é o dolo e o crime se consuma quando feita ou 

promovida a publicidade enganosa ou abusiva. É crime formal, não se exigindo 

produção de resultado (dano) para a sua consumação. 

 

O sujeito ativo desse tipo delitivo é o publicitário (pessoa natural) que 

faz a publicidade enganosa ou abusiva e o responsável pelo veículo que a promove. 

O sujeito passivo é a coletividade de consumidores. As condutas são, 

propriamente, fazer publicidade enganosa, fazer publicidade abusiva, promover 

publicidade enganosa e promover publicidade abusiva. 

 

                                            
138

 “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.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
139

 “Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva: 
Pena Detenção de três meses a um ano e multa.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 



92 
 

Em razão de o delito (do artigo 67) ser considerado infração de menor 

potencial ofensivo, a pena cominada (detenção de três meses a um ano e multa) 

poderá ser substituída pelos benefícios da Lei n. 9.099/1995 (JECRIM). 

 

Do mesmo modo, consoante o disposto no artigo 68140, pune-se a 

conduta daquele que faz ou promove publicidade que sabe ou deveria saber ser 

capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua 

saúde ou segurança. A pena cominada, de detenção de seis meses a dois anos e 

multa, igualmente, poderá ser substituída pelos benefícios da Lei n. 9.099/1995 

(JECRIM).  

 

A conduta aqui descrita está atrelada ao conceito do parágrafo 2º do 

artigo 37 do CDC (É abusiva, entre outras a publicidade discriminatória de qualquer 

natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, aproveite-se da 

deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeite valores ambientais, 

ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou 

perigosa à sua saúde ou segurança). 

 

Fazer ou promover publicidade enganosa ou abusiva é crime de mera 

conduta e formal (não exige produção de resultado naturalístico) e o sujeito ativo, 

tal como ocorre no delito previsto no artigo 67, pode ser tanto a pessoa natural, que 

age pelo anunciante, pela agência e pelo veículo, como os publicitários, os 

profissionais de revista, radio, televisão e jornal. O sujeito passivo, por sua vez, é a 

coletividade de consumidores.  

 

A publicidade capaz de induzir o consumidor a erro é, portanto, o objeto 

material do delito em comento. O objeto jurídico é a coletividade de consumidores, 

o consumidor que não pode ser induzido a erro. O elemento subjetivo é o dolo.  

 

                                            
140

 “Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o 
consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança:  Pena - 
Detenção de seis meses a dois anos e multa.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
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O artigo 69141, por sua vez, prescreve como criminosa a conduta de deixar 

de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade. O 

crime em comento está atrelado ao disposto no artigo 36, parágrafo único142, que 

trata da publicidade. Este dispositivo busca proteger o consumidor contra ardis 

publicitários, golpes e mensagens desprovidos de dados fáticos, técnicos e 

científicos.  

 

Caracteriza-se como crime próprio porque somente pode ser sujeito 

ativo o publicitário responsável pela publicidade, sem o necessário banco de dados. 

A conduta omissiva consiste em não organizar um banco de dados da empresa 

publicitária143, fático, técnico e científico relativamente aos produtos fabricados sobre 

os quais se fará publicidade. 

 

O delito, que se consuma no momento em que deveria ter sido 

organizado o banco de dados é instantâneo. Quanto à questão de definir se se trata 

de crime formal ou material (se exige ou não que a publicidade tenha sido 

veiculada), há divergência na doutrina.  

 

A coletividade de consumidores figura como sujeito passivo e objeto 

jurídico dessa conduta delitiva. O objeto material é a publicidade sem o necessário 

banco de dados e o elemento subjetivo é o dolo.  

 

Por trata-se de infração de menor potencial ofensivo, com pena de 

detenção de um a seis meses ou multa, caberá ao magistrado, conceder os 

benefícios previstos na Lei n. 9.099/1995 (JECRIM). 

 

                                            
141

 “Art. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade: Pena 
Detenção de um a seis meses ou multa.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código 
de Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. 
Acesso em: 20 dez. 2015. 
142

 “Art. 36. [...] Parágrafo único. 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.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de 
Defesa do Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. 
Acesso em: 20 dez. 2015. 
143

 Do dicionário, fático se refere a “[...] modalidade de comunicação cujo objetivo principal consiste 
em compartilhar ou estabelecer uma atmosfera de sociabilidade entre o locutor e o destinatário, e não 
em transmitir ideias ou informações relevantes”. MICHAELIS. Verbete: Fático. Disponível em: 
<http://www.michaelis.com.br/busca?id=wODl>. Acesso em: 22 jan. 2016. 
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4.1.6 Crime de utilização de peças e componentes usados – artigo 70144 

 

 

O dispositivo em tela cuida do uso de peças usadas nos reparos de 

produtos e está atrelado ao artigo 21 também do CDC, valendo colacionar o seu 

comando: 

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a 
reparação de qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação 
do fornecedor de empregar componentes de reposição originais 
adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas 
do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário 

do consumidor.
145

 

Portanto, aquele que na atividade de reparação de produtos, empregar 

peça e/ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor, 

comete este tipo de delito. 

 

O objeto material é o produto reparado (com a utilização de 

componentes/peças usados) e o objeto jurídico (bem juridicamente protegido) é a 

relação de consumo (tutela o consumidor sob o aspecto econômico). O elemento 

subjetivo é o dolo. Trata-se de crime formal (de perigo abstrato), não exigindo 

produção de resultado (dano) para a sua consumação. 

 

O sujeito ativo é o responsável pelo estabelecimento, ou mesmo o 

técnico ou o empregado que desautoriza ordem de seu patrão (que deverá ser 

perquirido). O sujeito passivo é a coletividade de consumidores.  

 

Quadra salientar que não ocorrerá crime caso o consumidor autorize o 

reparo com uso de componentes ou peças usados. 
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 “Art. 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem 
autorização do consumidor: Pena Detenção de três meses a um ano e multa.” BRASIL. Lei n. 8.078, 
de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015.  
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 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
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Em substituição à pena prevista para esse delito (detenção de três meses 

a ano e multa), considerado infração de menor potencial ofensivo, poderão ser 

concedidos os benefícios da Lei n. 9.099/1995 (JECRIM). 

 

 

4.1.7 Crime de cobrança irregular de dívidas – artigo 71146 

 

 

O artigo 71 pune – com um rol exemplificativo – a conduta daquele que 

utiliza ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas 

incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o 

consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira em seu trabalho, descanso ou 

lazer. Aquele, portanto, que praticar quaisquer destas condutas se sujeitará à pena 

de detenção de três meses a um ano e multa.  

 

O dispositivo em exame é um desdobramento do comando do artigo 42147 

do CDC, que trata da cobrança de dívidas, o qual veda a utilização de meios ilícitos 

para a cobrança de dividas de consumo (ameaça, coação, constrangimento físico ou 

moral, informações falsas, incorretas, enganosas, exposição do consumidor a 

ridículo, interferência no trabalho, descanso ou lazer do consumidor). 

 

O objeto jurídico (bem juridicamente protegido) é a relação de consumo 

e o elemento subjetivo o dolo. É crime formal, não exigindo produção de resultado 

(dano) para a sua consumação. 
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 “Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, 
afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o 
consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer: Pena 
Detenção de três meses a um ano e multa.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
147

  “Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem 
será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
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O sujeito ativo é aquele que efetiva a cobrança, podendo ser o titular do 

crédito ou o fornecedor do produto/serviço que está sendo cobrado. O sujeito 

passivo é a coletividade de consumidores.  

 

Vale salientar que o termo “injustificadamente” na redação da parte final 

do caput é elemento normativo do tipo.  

 

Em substituição à pena prevista para esse delito (detenção de três meses 

a um ano e multa), igualmente considerado infração de menor potencial ofensivo, 

poderão ser concedidos os benefícios da Lei 9.099/1995 (JECRIM). 

 

 

4.1.8 Crime de perturbação de acesso aos arquivos de consumo – artigo 72148 

 

 

Pelo comando do artigo 72, aquele que impedir ou dificultar o acesso do 

consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, 

fichas e registros será punido com pena de detenção de seis meses a um ano ou 

multa. 

 

Quanto ao direito de acesso às informações, dispõe o art. 43 do CDC que:  

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá 
acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e 
dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como 
sobre as suas respectivas fontes. 

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, 
claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não 
podendo conter informações negativas referentes a período superior 
a cinco anos. 

Em uma sociedade de consumo, bem sabemos que a manutenção de um 

cadastro (arquivos) dos consumidores facilita sobremaneira a concessão de crédito. 

Porém, este instrumento é muitas vezes mal utilizado, servindo de verdadeira 

                                            
148

 “Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em 
cadastros, banco de dados, fichas e registros: Pena Detenção de seis meses a um ano ou multa.” 
BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
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invasão da privacidade do consumidor, que por isso, tem o direito de acessar este 

cadastro quando quiser. 

 

O objeto jurídico (bem juridicamente protegido) é a relação de consumo 

(direito de informação do consumidor). O elemento subjetivo é o dolo (na 

modalidade “que sabe”) e a culpa (na modalidade “deveria saber”). É crime de 

mera conduta e de forma múltipla, consumando-se com a simples dificuldade ou 

impedimento de acesso impostos ao consumidor.  

 

O sujeito ativo nesse tipo delitivo não é o fornecedor, mas sim aquele 

que tem o controle dos cadastros e impede ou dificulta o acesso a ele pelo 

consumidor. O sujeito passivo é a coletividade de consumidores.  

 

Em substituição à pena prevista para esse delito (detenção de seis meses 

a um ano ou multa), considerado infração de menor potencial ofensivo, poderão ser 

concedidos os benefícios da Lei n. 9.099/1995 (JECRIM). 

 

 

4.1.9 Crime de omissão de entrega de garantia adequadamente preenchido – 

artigo 74149 

 

 

Por fim, aquele que deixa de entregar ao consumidor o termo de garantia 

adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo será punido 

com pena de detenção de um a seis meses ou multa. 

 

O dispositivo em tela é, na verdade, um desdobramento do contido no 

artigo 50 do CDC, que assim estabelece:  

A garantia contratual é complementar à legal e será conferida 
mediante termo escrito.   

                                            
149

 “Art. 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com 
especificação clara de seu conteúdo. Pena Detenção de um a seis meses ou multa.” BRASIL. Lei n. 
8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
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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 instrução, de instalação e 
uso do produto em linguagem didática, com ilustrações. 

Essa exigência somente se aplica à garantia contratual, por expressa 

disposição legal, até porque independe de termo expresso.150 Assim, não existindo 

garantia contratual, não se aplica a exigência aqui tratada porque o fornecedor não 

se exonera da garantia legal. O mesmo não ocorre com relação à contratual, o 

fornecedor/fabricante não se obriga, desde que informe o consumidor.  

 

O objeto jurídico (bem juridicamente protegido) é a relação de consumo 

(sob o aspecto econômico). O elemento subjetivo é o dolo. É crime omissivo, 

formal e de forma múltipla, consumando-se com a realização de uma das três 

condutas previstas no tipo.  

 

O sujeito ativo desse tipo de delito é aquele que deixou de entregar ao 

consumidor o termo de garantia correta e claramente preenchido quanto ao seu 

conteúdo, podendo ser o fornecedor ou o fabricante ou ambos (quando o 

comerciante não recebe o termo de garantia do fabricante e vende, mesmo assim, o 

produto sem garantia). O sujeito passivo é a coletividade de consumidores.  

 

Referido crime pode ser praticado por meio das seguintes condutas: a) 

não entregar o termo de garantia; b) não entregar o termo de garantia corretamente 

preenchido e c) não entregar o termo de garantia com especificação do seu 

conteúdo (art. 50, parágrafo único). 

 

                                            
150

  “Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, 
vedada a exoneração contratual do fornecedor.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015.

151
 “Art. 7° Constitui 

crime contra as relações de consumo: [...] IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda 
ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo; 
[...].” BRASIL. Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define crimes contra a ordem tributária, 
econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8137.htm>. Acesso em: 4 jan. 2015. 
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Em substituição à pena prevista para esse delito (detenção de um a seis 

meses ou multa), considerado infração de menor potencial ofensivo, poderão ser 

concedidos os benefícios da Lei n. 9.099/1995 (JECRIM). 

 

 

4.2 O CRIME DO INCISO IX DO ARTIGO 7º DA LEI N. 8.137/1990151  

 

 

A Lei n. 8.137/1990 traz no artigo 7º outros crimes que têm como objeto 

jurídico as relações de consumo. Importante anotar que essa lei também sofreu 

severas críticas por parte de estudiosos ante o argumento de que os crimes nela 

definidos são, na verdade, uma extensão do rol de crimes previstos no CDC e que, 

nesta parte, seria de todo desnecessária, devendo ambos os diplomas legais ser um 

só. Alegam ainda que, seguindo a lógica, o legislador – no ano de 1990 (ano da 

entrada em vigor tanto dessa lei como do CDC – deveria ter criado um único diploma 

regulando a mesma matéria, pois da maneira com que busca “proteger” o 

consumidor de práticas criminosas consegue o efeito inverso ao pretendido, pois a 

diversidade e a confusão de diplomas legais regulando o mesmo tema apenas 

dificulta – muitas vezes até impede – a efetiva proteção do consumidor (diga-se, 

comando de índole constitucional).152 

 

Nas pesquisas relativas ao tratamento que vem sendo dado pela 

jurisprudência aos crimes contra as relações de consumo, fora do CDC, o crime 

previsto no dispositivo em tela é o que surge quase que com exclusividade nos 

registros de decisões das duas Cortes Superiores do país, razão pela qual será o 

único, desta lei, contemplado neste trabalho. 

 

Pois bem. Nos termos do inciso IX do artigo 7º da lei mencionada nesta 

seção, incide em crime aquele que vender, ter em depósito para vender ou expor à 
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 “Art. 7° Constitui crime contra as relações de consumo: [...] IX - vender, ter em depósito para 
vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições 
impróprias ao consumo; [...].” BRASIL. Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define crimes contra 
a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8137.htm>. Acesso em: 4 jan. 2015. 
152

 TORON, Alberto Zacharias. Aspectos penais da proteção ao consumidor. In: FRANCO, Alberto 
Silva; NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). Doutrinas essenciais, p.1.297-1.311. 
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venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições 

impróprias ao consumo. A punição para este tipo de delito é a detenção de dois a 

cinco anos ou multa.  

 

O dispositivo revogou expressamente (art. 23 da Lei 8.137/1990) o artigo 

279 do Código Penal (crimes contra a saúde pública) que tratava do crime de 

“substância avariada”, não obstante o fato de terem objetos jurídicos distintos, ou 

seja, a saúde pública, no revogado artigo 279 do diploma penal, e as relações de 

consumo (Lei n. 8.137/1990 art., inc. IX).  

 

O crime, norma penal em branco, deve ser complementado com o artigo 

18, parágrafo 6º, do CDC, que assim dispõe:  

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade 
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se 
destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles 
decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 
recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 
respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 
consumidor exigir a substituição das partes viciadas.  
[...]  
§ 6° São impróprios ao uso e consumo:  
I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;  
II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 
falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, 
perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas 
regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação;  
III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados 
ao fim a que se destinam. 

Para caracterizar a conduta “vender”, é necessário que o consumidor 

efetivamente compre a matéria-prima ou mercadoria imprópria para o consumo. A 

conduta “ter em depósito para vender” não exige lugar específico que sirva de 

depósito, podendo a residência do fornecedor/comerciante servir de depósito, mas 

desde que seja efetivamente para a venda, o que deverá estar provado no inquérito 

policial.  

 

Defesa muito comum em acusações desse crime alude ao fato de que as 

mercadorias impróprias para o consumo não estavam em depósito para venda, mas 

sim para serem destruídas ou devolvidas ao fabricante. Quando tal acontece, é 



101 
 

muito importante que o inquérito seja conduzido com cuidado e eficiência pela 

autoridade policial, a fim de que sejam colhidas provas da intenção de venda. Neste 

caso, por se tratar de crime que deixa vestígio, é imprescindível realizar a perícia 

para efeito de prova da materialidade do delito (artigo 158153 do CPP). 

 

Trata-se de crime próprio, pois o sujeito ativo somente pode ser o 

empresário ou comerciante detentor da matéria-prima ou mercadoria. O sujeito 

passivo é o consumidor (e a coletividade de consumidores).  

 

O objeto jurídico (bem juridicamente protegido) é a relação de consumo 

e o objeto material a mercadoria ou matéria-prima imprópria para o consumo.  O 

elemento subjetivo é o dolo e a culpa (expressamente prevista no parágrafo único).   

 

A conduta delitiva é, pois, caracterizada como: crime de forma livre, 

instantâneo nas modalidades “vender e entregar” e permanente na modalidade “ter 

em depósito e expor à venda”. É crime comissivo e formal porque independe do 

efetivo prejuízo ao consumidor com a aquisição e o consumo da mercadoria ou 

matéria-prima imprópria, não obstante a jurisprudência venha exigindo prova 

(pericial) de que a mercadoria ou matéria-prima utilizada ou consumida pelo 

consumidor faria mal à saúde dele ou causaria outra espécie de prejuízo. Ademais, é 

crime de perigo abstrato e admite tentativa, embora de difícil configuração. É 

norma penal em branco porque precisa ser complementada por outras que 

especifiquem quais são as condições impróprias para o consumo.  

 

Diferentemente do que ocorre nos crimes previstos no CDC, a pena 

prevista para este crime (Lei n. 8.137/1990, inciso IX, artigo 7º) é de detenção de 

dois a cinco anos ou multa, o que impede a aplicação dos benefícios previstos na 

Lei n. 9.099/1995. 

 

                                            
153

   “Art. 158.  Quando a infração deixar vestígios será indispensável o exame de corpo de delito, 
direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.” BRASIL. Decreto-Lei n. 3.689, de 3 
de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 23 jan. 2016. 
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O artigo 70154 cuida do uso de peças usadas nos reparos dos produtos. 

Esta conduta delitiva será punida com as penas de detenção de três meses a um 

ano e multa e se imputarão a quem empregar na reparação de produtos, 

componentes ou peças de reposição usados, sem autorização do consumidor 

(disciplina esta atrelada ao disposto no artigo 21155), ambos do CDC. 

 

O artigo 71156 do diploma consumerista pune a conduta daquele que 

lançar mão de “ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações 

falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o 

consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso 

ou lazer” na cobrança de dívidas. As penas previstas são a detenção de três meses 

a um ano e multa. 

 

O artigo 72157, por sua vez, trata do direito de acesso às informações. 

Neste dispositivo o legislador determina que aquele que impedir ou dificultar o 

acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco 

de dados, fichas e registros será punido com pena de detenção de seis meses a 

um ano ou multa. 

 

A obrigatoriedade na correção de dados e informações está regulada 

pelo artigo 73158, que pune a conduta daquele que deixa de corrigir imediatamente 
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 “Art. 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem 
autorização do consumidor: Pena Detenção de três meses a um ano e multa.” BRASIL. Lei n. 8.078, 
de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015.  
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 “Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto 
considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais 
adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a 
estes últimos, autorização em contrário do consumidor.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 
1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015.  
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 BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015. 
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 “Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em 
cadastros, banco de dados, fichas e registros: Pena Detenção de seis meses a um ano ou multa.” 
BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015.  
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 “Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, 
banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata: Pena Detenção de um a 
seis meses ou multa.” BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do 
Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 
dez. 2015.  
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informação sobre o consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou 

registros que sabe ou deveria saber ser inexata. A pena cominada a este tipo de 

delito é a detenção de um a seis meses ou multa. 

 

O artigo 74159 trata da obrigatoriedade da entrega do termo de garantia 

corretamente preenchido. Desta feita, será punido com pena de detenção de um a 

seis meses ou multa aquele que deixa de entregar ao consumidor o termo de 

garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo. 

 

Por fim, quadra anotar que esses doze delitos previstos no CDC são 

considerados infrações de menor potencial ofensivo porque a nenhum deles é 

cominada pena que ultrapasse a dois anos de detenção, cabendo, em todos eles, 

os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo (Lei n. 

9.099/1995). 

 
 
 

4.3 JULGADOS SELECIONADOS 

 

 

Como mencionado na introdução deste estudo, foram selecionadas para 

a análise jurisprudências cujo objeto tratava de crimes previstos no CDC (artigos 63 

a 74) e o crime do inciso IX do artigo 7º da Lei n. 8.137/1990 (mercadoria imprópria 

para o consumo), emanadas das duas Cortes Superiores (STF e STJ) e de tribunais 

estaduais de oito estados da federação, representativos da região nordeste à região 

sul do país (corte transversal no mapa do Brasil). A escolha recaiu sobre dados 

(julgados) inseridos no sistema de automação de cada tribunal até o ano de 2015. 

 

Nos crimes previstos no CDC, considerados infrações de menor potencial 

ofensivo cujas penas máximas não ultrapassam dois anos, a competência para 

julgamento é dos Juizados Especiais Criminais, por força do art. 1º da Lei n. 
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 “Art. 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com 
especificação clara de seu conteúdo. Pena Detenção de um a seis meses ou multa.” BRASIL. Lei n. 
8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 20 dez. 2015.  
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9.099/1995160. Como os recursos contra decisões dos JECRIMs são dirigidos aos 

Colégios Recursais Criminais161, registros dos colégios recursais (turmas criminais) 

dos oito estados selecionados, também foram contemplados na análise.   

 

 

4.3.1 Os crimes do Código de Defesa do Consumidor (artigos 63 a 74) e os 

registros de jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça 

 

 

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, considerando o banco de dados 

desta Corte, somados os registros encontrados em sites próprios de busca de 

jurisprudência, por assunto162, foram localizados dois julgados, cujas ementas são a 

seguir colacionadas: 

  

Ementa 

AÇÃO PENAL. Crime contra a saúde pública. Colocação, no 
mercado, de duas garrafas de refrigerante impróprio para consumo. 
Art. 7º, inc. IX e § único, cc. art. 11, caput, da Lei nº 8.137/90. Fato 
típico. Princípio da insignificância. Impossibilidade de 
reconhecimento em habeas corpus. Delito que atenta de imediato 
contra as relações de consumo. HC denegado. Constitui, em tese, 
delito contra as relações de consumo, por no mercado refrigerantes 
em condições impróprias para consumo.  
Decisão:  
A Turma, por votação unânime, indeferiu o pedido de habeas corpus, 
nos termos do voto do Relator. Falou, pelos pacientes, o Dr. Paulo 
Fayet e, pelo Ministério Público Federal, o Dr. Francisco Adalberto 
Nóbrega. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor 
Ministro Eros Grau. 2ª Turma, 31.10.2006.

163
 

                                            
160

 “Art. 1º Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da Justiça Ordinária, serão criados pela 
União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para conciliação, processo, julgamento e 
execução, nas causas de sua competência.” BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm>. Acesso em: 22 jan. 2016. 
161

 “Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que 
poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, 
reunidos na sede do Juizado.” BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os 
Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm>. Acesso em: 22 jan. 2016. 
162

 Sites de pesquisa acessados pela última vez em 21/01/2016: 
(1)http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp e (2) 
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/?ref=navbar  
163

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 88077 /RS. Segunda Turma. Relator  Min. Cezar Peluso. 
Brasília, DF. Julgamento:  31/10/2006. Publicação  DJ 16-02-2007. Disponível em:  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/?ref=navbar
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Na ação penal que originou o habeas corpus retrocitado, dois dos 

pacientes foram processados por infração ao artigo 7º, inciso IX, da Lei n. 

8.137/1990 e um deles pelo artigo 67 do CDC (omissão na comunicação das 

autoridades de nocividade ou periculosidade dos produtos após a colocação no 

mercado). 

 

Ementa  
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 1.858 / PARANÁ - AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL Conflito negativo de atribuição suscitado pelo 
Ministério Público do Estado do Paraná afirmando ser da atribuição 
do Ministério Público Federal atuar no Inquérito Policial no. 8-
0339/2008- DPF/Presidente Prudente/SP, instaurado para apurar 
suposta prática dos crimes previstos no art. 272, do Código Penal, e 
no art. 66, do Código de Defesa do Consumidor. Decisão: Tendo os 
alegados fatos ocorrido no Município de Lobato, tem atribuição o 
órgão do Ministério Público Estadual do Município de Santa Fé/PR. 
Remetam-se-lhe os autos, após vista da Procuradoria Geral da 
República. Publique-se. Brasília 7/08/13, Rel. Min. LUÍS ROBERTO 
BARROSO.164 
 
 

Nos registros do Superior Tribunal de Justiça, considerando o seu banco 

de dados, somados os registros encontrados em sites próprios de busca de 

jurisprudência, por assunto165, foi localizado o seguinte julgado: 

 

Ementa 
CRIMINAL. DELITOS CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. 
FALSA AFIRMAÇÃO E PROPAGANDA ENGANOSA. JUSTA 
CAUSA. 
- Habeas Corpus, Ordem acertadamente indeferida, na origem. Em 
face da inocorrência do chamado flagrante preparado, incompatível, 
esse, com a dinâmica formal dos crimes de que se trata.166  

 

Na ação penal que originou o habeas corpus retrocitado, os pacientes, 

proprietários de um posto de gasolina, foram processados por infração aos artigos 

                                                                                                                                        
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2888077%2ENUME%2E+OU
+88077%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/l9rmcgv>. Acesso em: 22 
jan. 2016.   
164

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ACO 1858-PR, Decisão monocrática. Min. Luiz Roberto 
Barroso. Brasília, DF. Julgamento 07/08/2013. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Marcia%20Bosch/Downloads/texto_166303192%20(3).pdf>. Acesso em: 22 jan. 
2016.  
165

 Sites de pesquisa acessados pela última vez em 28/12/2015: (1) http://www.stj.jus.br/SCON/; (2) 
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/ e (3)  http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/?ref=navbar.  
166

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus n. 3.331-2-SP. Relator Min. 
Jesus Costa Lima. Brasília, DF. Julgamento 21/02/1994.  Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 22 jan. 2016. 

http://www.stj.jus.br/SCON/
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/?ref=navbar
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66 e 67 do CDC (fazer afirmação falsa ou omitir informações sobre os produtos e 

publicidade enganosa ou abusiva). 

 
Ementa  
ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE ÁGUAS. NORMAS BÁSICAS DE 
ALIMENTOS. SLOGAN PUBLICITÁRIO APOSTO EM RÓTULO DE 
ÁGUA MINERAL. EXPRESSÃO ‘DIET POR NATUREZA’. INDUÇÃO 
DO CONSUMIDOR A ERRO. 1. A definição sobre ser o slogan ‘diet 
por natureza’ aposto em rótulo de Água Mineral inerente à própria 
água mineral ou à sua fonte, demanda o reexame de matéria fático-
probatória insindicável por esta Corte Superior em sede de recurso 
especial, ante a incidência do verbete sumular n.° 07/STJ. 2. É 
assente que ‘não poderão constar da rotulagem denominações, 
designações, nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou 
indicações que possibilitem interpretação falsa, erro ou confusão 
quanto à origem, procedência, natureza, composição ou qualidade 
do alimento, ou que lhe atribuam qualidades ou características 
nutritivas superiores àquelas que realmente possuem.’ (art. 21, do 
Decreto-lei n.° 986/69) 3. Na redação do art. 2°, inciso V, do Decreto-
lei n.° 986/69, considera-se dietético ‘todo alimento elaborado para 
regimes alimentares especiais destinado a ser ingerido por pessoas 
sãs;’ 4. Somente os produtos modificado em relação ao produto 
natural podem receber a qualificação de diet o que não significa, 
apenas, produto destinado à dieta para emagrecimento, mas, 
também a dietas determinadas por prescrição médica, motivo pelo 
qual a água mineral, que é comercializada naturalmente, sem 
alterações em sua substância, não pode ser assim qualificada 
porquanto não podem ser retirados os elementos que a compõem. 5. 
In casu, o aumento das vendas do produto noticiado pelo recorrido 
caracteriza a possibilidade de o slogan publicitário encerrar 
publicidade enganosa capaz de induzir o consumidor a erro. 6. 
Legalidade da autuação imputada à empresa recorrida. 7. Recurso 
especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.167  

 

Na ação penal que originou o recurso especial retrocitado, os pacientes 

foram processados por infração ao artigo 68 do CDC (publicidade ou promoção de 

capaz de induzir o consumidor a erro). 

 
Ementa  
RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 66 DO CDC. FALTA DE 
INTERESSE RECURSAL. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRESCRIÇÃO 
DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 7º, IX, DA LEI N. 8.137/1990. 
DOLO. PRESENÇA. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 
CONDENAÇÃO COM BASE EM PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. INADMISSÃO. CRIME 
DE PERIGO ABSTRATO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULA 356/STF. QUESTÃO INÓCUA. TIPICIDADE AFASTADA 

                                            
167

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 447.303/RS. Relator Min. Luiz Fux. Brasília, DF. 
Julgamento 2/10/2003. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 22 jan. 2016.  
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PELA FALTA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. Recurso 
especial a que se nega seguimento.168 

 
 
Ementa 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL. ART. 332, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, E 
ART. 66 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRISÃO 
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO 
DECRETO PRISIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.169  
 
 
Ementa 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO 
QUALIFICADA E CRIME DO ART. 66 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. 
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE JUSTA 
CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. TRANCAMENTO. 
NECESSIDADE DE EXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 
RECURSO DESPROVIDO. (STJ - RHC 37.548-ES, Min. Rel. Laurita 
Vaz, j. 03/04/15). 
 
 
Ementa 
PROCESSO PENAL – REPRESENTAÇÃO – DESNECESSIDADE 
DE RIGOR FORMAL – DECADÊNCIA – CRIME DE OMISSÃO DE 
INFORMAÇÃO EM PRODUTO – ART. 66 DO CÓDIGO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA. - Esta 
Corte, em inúmeros julgados, tem entendido que a representação do 
ofendido (crimes de lesões corporais), como condição de 
procedibilidade, prescinde de rigor formal. Basta que haja a 
demonstração inequívoca de sua intenção em ver os autores 
responsabilizados criminalmente. - No tocante à possível ocorrência 
da prescrição quanto ao crime previsto no art. 66 do CDC, o writ 
improcede. Como prevê o art. 109, inc. V, do CP, o prazo 
prescricional para o referido delito, é de quatro anos, ainda não 
transcorridos, já que o crime foi cometido em setembro de 1997 (c.f. 
Boletim de Ocorrência, às fls. 14). - Ordem denegada.170  
 
 
Ementa  
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEDA DE 
EDIFÍCIO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA ABRANGÊNCIA DO 

                                            
168

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESp 1.201.136-MG. Rel. Min. Sebastião dos Reis Junior. 
Brasília, DF. Julgamento 03/02/2014.   Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 22 
jan. 2016.  
169

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 322,066-SP. Rel. Min. Felix Fischer. 
Brasília, DF. Julgamento 25/8/2015. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 22 
jan. 2016.  
170

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 11.912-SP. Rel. Min. Jorge Scartezzini. Brasília, DF. 
Julgamento 03/04/2001.  Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 22 jan. 2016.   

http://www.jusbrasil.com/topicos/10597752/artigo-66-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com/topicos/10597752/artigo-66-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com/topicos/10627076/artigo-109-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/topicos/10626893/inciso-v-do-artigo-109-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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CONTRATO DE SEGURO. DENÚNCIA CONTRA OS DIRETORES 
DA SEGURADORA POR ESTELIONATO, CRIME CONTRA A 
ECONOMIA POPULAR E CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE 
CONSUMO. INÉPCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. 
Hipótese em que se instalou controvérsia entre empresa seguradora 
e condomínio contratante acerca do significado e alcance da 
terminologia empregada no contrato de seguro firmado, cujos termos 
foram regularmente aprovados pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP, Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, 
responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro. 
Questão adstrita ao direito privado. Ausência de elementares dos 
crimes denunciados. Inépcia da denúncia. 2. Ordem concedida para 
determinar o trancamento da ação penal n.º 222.2006.000387-0, em 
trâmite perante a 2.ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos 
Guararapes/PE.171  
 
 
Ementa 
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR DA MULTA 
APLICADA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO 
DANOSO. VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CDC. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Na hipótese dos 
autos, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame do 
contexto fático-probatório, mormente para modificação do 
entendimento a quo relativo aos danos morais e ao valor da multa 
aplicada. Aliás, nos termos do decisum impugnado, percebe-se que a 
multa em referência foi estipulada de forma razoável e proporcional. 
Incide, por conseguinte, o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. 
No que diz respeito à data inicial para incidência dos juros de mora, o 
entendimento da Corte a quo está em conformidade com a 
orientação do Superior Tribunal de Justiça de que tais juros deverão 
correr da data do evento danoso. Precedentes. 3. Outrossim, o art. 
71 do Código de Defesa do Consumidor não foi objeto de análise 
pela instância de origem, estando ausente o indispensável requisito 
do prequestionamento. Incidência do disposto na Súmula 211/STJ. 4. 
Finalmente, de acordo com o entendimento desta Corte Superior, é 
inadmissível a análise de violação a Súmula pela via de Recurso 
Especial, visto que não se enquadra no conceito de lei federal. 5. 
Agravo Regimental não provido.172  

 

                    

Por certo, alguma imprecisão deve ser admitida nas buscas de acórdãos 

que versam sobre crimes do CDC nestas duas cortes superiores. Contudo, além dos 

sites de cada tribunal, com pesquisa na sua própria jurisprudência, outros sites de 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 64.849-PE. Rel. Min. Laurita Vaz. Brasília, DF. 
Julgamento 7/11/2006. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 22 jan. 2016.  
172

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 657.817 – PR. 
Rel. Min. Herman Benjamin. Brasília, DF. Julgamento 02/6/2015. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 22 jan. 2016.  

http://www.jusbrasil.com.br/login?next=http%3A%2F%2Fstj.jusbrasil.com.br%2Fjurisprudencia%2F184849977%2Fhabeas-corpus-hc-322066-sp-2015-0093786-8
http://www.jusbrasil.com.br/login?next=http%3A%2F%2Fstj.jusbrasil.com.br%2Fjurisprudencia%2F184849977%2Fhabeas-corpus-hc-322066-sp-2015-0093786-8
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compilação de julgados, alcançados pela busca feita no “Google” não revelaram 

resultados diferentes daqueles encontrados nos próprios sites das cortes de justiça 

per se (incluindo recursos contra julgamento de turmas criminais). 

  

4.3.2 Os crimes do Código de Defesa do Consumidor (artigos 63 a 74) e os 

registros de jurisprudência nos tribunais estaduais e nas turmas criminais 

 
 

A seguir, são colacionados julgados recolhidos dos tribunais estaduais, 

especificamente Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Tribunal de Justiça do 

Estado do Espírito Santo, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Tribunal de 

Justiça do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (selecionado um registro): 

 
Ementa 
HABEAS CORPUS – PEDIDO DE TRANCAMENTO DO 
PROCEDIMENTO PENAL - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - 
PREJUÍZO MATERIAL DO CONSUMIDOR DE APENAS R$1,49 - 
PUBLICIDADE ENGANOSA – VEDAÇÃO EXPRESSA - PRINCÍPIO 
DA VERACIDADE DA PUBLICIDADE (ART. 37, §1º, CDC) - TIPO 
PREVISTO NO ART. 67 DO CDC - CRIME FORMAL DE MERA 
CONDUTA QUE SÓ É ADMITIDO NA ESPÉCIE DOLOSA - MUITO 
EMBORA OS JULGADOS QUE APLICAM O PRINCIPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA SEJAM RELATIVOS A CRIMES DE 
RESULTADO, NÃO HÁ ÓBICE PARA QUE O PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA SEJA APLICADO AOS CRIMES DE MERA 
CONDUTA, DESDE QUE, NESSA HIPÓTESE, O RESULTADO 
JURÍDICO DA CONDUTA SEJA IRRELEVANTE. O ATO 
APONTADO COMO DELITUOSO ATINGE O BEM JURÍDICO 
TUTELADO DE FORMA SIGNIFICANTE. HÁ QUE SE NOTAR QUE 
O BEM JURÍDICO TUTELADO É A LIVRE VONTADE DO 
CONSUMIDOR, QUE, ILUDIDO, ACABA ADQUIRINDO PRODUTO 
OU SERVIÇO EM DESCONFORMIDADE COM O PRETENDIDO. 
PORTANTO, PARA QUE SE CARACTERIZASSE DELITO DE 
MENOR POTENCIAL OFENSIVO SERIA NECESSÁRIO QUE A 
REPERCUSSÃO DA PROPAGANDA, MANIFESTAMENTE 
ENGANOSA, NÃO ALCANÇASSE UMA QUANTIDADE RAZOÁVEL 
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DE PESSOAS, CONSTITUINDO-SE SOMENTE O ILÍCITO CIVIL. 
HÁBEAS CORPUS NEGADO.173  

 

 Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (selecionados três 

registros) 

 
Ementa 
SUSCITADA PELA DEFESA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE FACE 
O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA: 
OCORRÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA PARA RECONHECER A 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES 
CONTRA O CONSUMIDOR - ARTIGO 67 DA LEI Nº 8.078⁄90 - 
PRELIMINAR PUNITIVA OPERADA EM FAVOR DOS APELANTES, 
DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS MESMOS. De 
acordo com as regras insculpidas nos §§ 1º e 2º, do artigo 110, c⁄c o 
disposto no artigo 109, inciso V,  ambos do Código Penal Pátrio, 
exsurgindo entre a consumação do delito e o recebimento da 
denúncia, bem como do recebimento desta e o provimento 
condenatório, lapso temporal superior ao previsto em lei, isto tendo 
em conta a pena concretizada, impõe-se seja pronunciada a 
prescrição da pretensão punitiva do Estado. Preliminar acolhida, a 
fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva operada em 
favor dos apelantes, declarando-se extinta a punibilidade dos 
mesmos.174  
 
 
Ementa 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – QUESTÃO PACIFICADA -
CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR - JULGAMENTO NO JUIZO 
CRIMINAL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZAO DA MATERIA 
- COMPETENTE JUIZO DA 3ª. VARA CRIMINAL DE VITORIA. 
‘COMPETE AS VARAS CRIMINAIS E NAO AS VARAS ESPECIAIS, 
O JULGAMENTO DAS INFRACOES PENAIS CONTRA AS 
RELACOES   DE CONSUMO, PREVISTO NO CODIGO PENAL E 
LEIS ESPECIAIS,   A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 61 DO 
CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR’.175  
 
 
Ementa 
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - RELACAO  
DE               CONSUMO - CRIMES CONTRA O CONSUMIDOR 
COMPETENCIA - JUIZO CRIMINAL. OS CRIMES PERPETRADOS 

                                            
173

 BAHIA. Tribunal de Justiça. Proc. 5938-2/07, 2ª Turma Recursal, JECRIM. Rel. Nicia Olga A. S. 
Dantas. Salvador, BA. Julgamento 20/05/2008. Disponível em: 
<http://esaj.tjba.jus.br/esaj/portal.do?servico=780000>. Acesso em: 22 jan. 2016. 
174

 ESPÍRITO SANTO. Tribunal de Justiça. Apelação 035050038401, 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. 
Sergio Luiz T. Gama. Vitória, ES. Julgamento 28/10/1999.   Disponível em: 
<http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/cons_jurisp.cfm>. Acesso em: 
22 jan. 2016.  
175

 ESPÍRITO SANTO. Tribunal de Justiça. Conflito de Competência 100970008841, 2ª Câm. 
Criminal. Rel. Wellington da Costa Citty. Vitória, ES. Julgamento 09/05/2001. Disponível em: 
<http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/cons_jurisp.cfm>. Acesso em: 
22 jan. 2016.  
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CONTRA O CONSUMIDOR, ESTANDO OU NAO RELACIONADOS 
NA LEI N. 8.078⁄80, DEVEM SER JULGADOS PELO JUIZO 
CRIMINAL, CUJA COMPETÊNCIA E ABSOLUTA EM RAZÃO DA 
MATÉRIA.176  

 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (selecionado um registro) 

 
Ementa 
VENDER, EXPOR À VENDA, TER EM DEPÓSITO PARA VENDER 
OU, DE QUALQUER FORMA, DISTRIBUIR OU ENTREGAR A 
CONSUMO O PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS 
OU MEDICINAIS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. - 
EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA E ARTE FARMACÊUTICA COM 
FINS DE OBTER LUCRO. - OMISSÃO DE INFORMAÇÃO AO 
CONSUMIDOR SOBRE PRODUTO. PRELIMINARES: VISTA AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS ALEGAÇÃO FINAL DA DEFESA. - 
MANIFESTAÇÃO DO AUTOR SOBRE PRELIMINARES. - 
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE 
INEXISTENTE. - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 273, §1º-B, 
INCISO I DO CÓDIGO PENAL. - QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO 
ORGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. - INVESTIGAÇÃO 
PROCEDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE. - ADITAMENTO DA 
DENÚNCIA. - AUSÊNCIA DE NOVA CITAÇÃO E 
INTERROGATÓRIO. - ADITAMENTO EFETUADO PARA INCLUIR 
TERCEIRO NO POLO PASSIVO. - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO 
QUANTO AOS FATOS IMPUTADOS AOS RÉUS ORIGINÁRIOS. - 
NULIDADE INOCORRENTE. - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 
PESSOAL DO RÉU PARA ACOMPANHAMENTO DOS 
INTERROGATÓRIOS DOS CORRÉUS. - CORRÉUS COM MESMO 
DEFENSOR CONSTITUÍDO E PRESENTE AOS ATOS. - 
INVERSÃO DOS NOMES DOS RÉUS NO MANDADO DE CITAÇÃO. 
- ERRO MATERIAL.-NULIDADE INEXISTENTE. - TRATAMENTO 
DESIGUAL AOS DEFENSORES. - ADVOGADOS INTIMADOS DA 
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. - OITIVA DE 
TESTEMUNHA COM PRESENÇA DE DEFENSOR DATIVO. - 
PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO 
ENTRE A DEFESA E A ACUSAÇÃO. - INOCORRÊNCIA. - PRAZO 
PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA DEFESA. - PREJUÍZO 
INEXISTENTE. - INTERROGATÓRIO POR CARTA PRECATÓRIA. - 
INTIMAÇÃO DOS CORRÉUS DA EXPEDIÇÃO DA CARTA 
PRECATÓRIA. - DISPENSA DE INTIMAÇÃO DA DATA AUDIÊNCIA. 
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 273 DO STJ. - INEXISTÊNCIA DE 
PREJUÍZO A DEFESA. - PRELIMINARES 
AFASTADAS.PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE 
RETROATIVA EM FACE DO DELITO DO ART. 282, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, QUANTO AOS RÉUS JOSUÉ 
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MOREIRA E FRANCISCO LAET. - LAPSO PRESCRICIONAL 
TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A 
SENTEÇA SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS. - PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE 
RETROATIVA EM FACE DO DELITO DO ART. 66 DO CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR, QUANTO À RÉ DORAMY MOREIRA. 
- LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE O 
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTEÇA SUPERIOR A 02 
(DOIS) ANOS. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. - ARGUIÇÃO 
DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS SUBSTÂNCIAS 
APREENDIDAS ERAM DE SUBMISSÃO OBRIGATÓRIA AO 
CONTROLE DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. - TESE 
REJEITADA. - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. - 
PRESCRIÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTOS EM 
DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA. - 
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. - INEXISTENTE. - 
CONSUNÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. - 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. - 
IMPOSSIBILIDADE. - DOLO PRESENTE. DOSIMETRIA: PENA EM 
ABSTRATO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 273 DO CÓDIGO 
PENAL. DESPROPORCIONALIDADE. DESCONFORMIDADE COM 
O PRINCÍPIO DA OFENSIVIDADE. APLICAÇÃO POR ANALOGIA 
DA PENA PREVISTA PARA O DELITO DE TRÁFICO. RECURSOS 
DO RÉU FRANCISCO LAET CONHECIDO E DESPROVIDO. - 
RECURSO DO RÉU JOSUÉ MOREIRA NERES CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO 
RETROATIVA E DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 282, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 
CÓDIGO PENAL E APLICAR, POR ANALOGIA, A PENA DO CRIME 
DE TRÁFICO. - RECURSO DA RÉ DORAMY NERES PADILHA 
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA APLICAR, POR 
ANALOGIA, A PENA DO CRIME DE TRÁFICO. - 
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA 
E DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU 
FRANCISCO LAET QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 282 
PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL E DA RÉ DORAMY 
MOREIRA NERES PADILHA QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 66 
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. - EXTENSÃO AO 
RÉU FRANCISO LAET DA PENA, POR ANALOGIA, COMINADA AO 
CRIME DE TRÁFICO.177 

 

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (selecionados dois registros) 

 
Ementa 
APELAÇÃO CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE 
ABSOLVEU A RÉ DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 129, §6º, 
CP, ART. 63 DO CDC E ART. 7º DA LEI 8.137/90 - PROCEDÊNCIA 
PARCIAL - CONFIGURAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 63 
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DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CRIME DE MERA 
CONDUTA - DOLO CONFIGURADO - CONFISSÃO DA RÉ - 
IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO. - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A 
CONDUTA DA RÉ E AS LESÕES CORPORAIS CAUSADAS NA 
VÍTIMA - OCORRÊNCIA DO CRIME NA SUA MODALIDADE 
CULPOSA POR NEGLIGÊNCIA DA RÉ - NÃO CONFIRGURAÇÃO 
DO CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO PREVISTO 
NO ART. 7º DA LEI Nº 8.137/90 - INEXISTÊNCIA DE LAUDO 
PERICIAL COMPROVANDO A IMPROPRIEDADE DO PRODUTO - 
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
DECISÃO UNÂNIME.178 
                       
 
Ementa 
APELAÇÃO CRIMINAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
– PROPAGANDA ENGANOSA – CRIME CONTRA A RELAÇÃO DE 
CONSUMO – ARTIGO 66 DA LEI 8.078/1990 E ARTIGO 7º, VII, DA 
LEI 8.137/90, NA FORMA DO ARTIGO 70 DO CP – SENTENÇA 
ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 
PROPAGANDA ENGANOSA CARACTERIZADA - MATERIALIDADE 
E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – 
ARTIGO 158 DO CPP - INAPLICABILIDADE – PERÍCIA 
DESNECESSÁRIA – PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA – 
PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.  
I - Para a configuração da prática prevista no artigo 66 do CDC, 
desnecessário qualquer resultado lesivo, ou mesmo do induzimento 
do consumidor em erro, bastando a veiculação da publicidade ou 
oferta enganosa ou abusiva. 
II – Restando comprovado que o acusado induziu a vítima a erro, 
veiculando anúncio na rede mundial de computadores e fornecendo 
falsas informações acerca da qualidade do serviço contratado, 
obtendo com isso vantagem pecuniária e causando prejuízo ao 
consumidor, impõe-se sua condenação pela prática do crime previsto 
no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/90. 
III – A materialidade e a autoria do crime encontram-se sobejamente 
demonstradas pelo acervo probatório encartado aos autos, seja por 
meio das fotos de fls. 13/21 e 30/41, as quais demonstram 
claramente a discrepância havida entre as divulgadas no site do 
Sergipe Sol Hotel e aquelas tiradas pela vítima no próprio 
empreendimento hoteleiro, seja pelo depoimento da vítima e do 
próprio acusado. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.179                           

 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (selecionados dois 

registros) 
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Ementa 
DISPARO DE ARMA DE FOGO E ART. 71 DA LEI 8.078/90 - 
PRELIMINAR DE NULIDADE - DESRESPEITO AO CRITÉRIO 
TRIFÁSICO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA-BASE - 
REJEITADA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - 
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM 
RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 71 DO CDC - 
NECESSIDADE - REJEITADA A PRELIMINAR E RECURSO 
PROVIDO EM PARTE, PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA.  
- Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar 
prejuízo para a acusação ou para a defesa - inteligência do art. 593 
do CPP.  
- Não se constata que o disparo de arma de fogo serviu como meio 
necessário para a consecução do crime-fim de utilização de ameaça, 
coação e outros meios na cobrança de dívidas (art. 71 do CDC), eis 
que o primeiro delito se consumou antes do segundo delito, 
autonomamente. Diante disto, é de rigor a aplicação do concurso 
material de crimes.  
- A existência de circunstância judicial adversa autoriza a fixação da 
pena em patamar superior ao mínimo cominado pela lei. - Se entre 
dois marcos interruptivos, decorre o lapso prescricional, impõe-se o 
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa.  
V.V. - APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE FOGO - 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REEXAME - PENA - REDUÇÃO - 
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - VALOR ELEVADO - ADEQUAÇÃO - 
NECESSIDADE.  - Impõe-se o reexame das circunstâncias judiciais, 
quando a análise de algumas delas encontra-se de forma equivocada 
e a pena foi aplicada de forma exacerbada. - Se a prestação 
pecuniária restou fixada em valor acima do mínimo legal, sem 
justificativa razoável, impõe-se sua redução, diante da condição 
econômica do réu e por ter sido as circunstâncias judiciais 
favoráveis.180  
 
 
Ementa  
Habeas corpus - Crime contra consumidor - Pessoa jurídica - 
Responsabilidade Habeas corpus - CDC - Crime contra o consumidor 
- Pessoa jurídica - Responsabilidade do diretor-presidente - 
Apuração - TCO - Possibilidade - Ausência de ilegalidade - Ordem 
denegada. É possível a instauração de TCO no âmbito dos Juizados 
Especiais para a verificação da responsabilidade de Diretor de 
empresa, havendo indício da ocorrência de crime contra o 
consumidor. Uma vez seguido o rito especial previsto na Lei nº 
9.099/95 e não logrando êxito o impetrante em demonstrar a 
ilegalidade, deve ser a ordem de trancamento denegada.181 
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (selecionado um registro) 

 
Ementa 
Recurso em sentido estrito. Crime contra as relações de consumo. 
Propaganda enganosa. Recurso ministerial. Pretensão de anulação 
da decisão de rejeição da denúncia. Acolhimento. Presença de 
suporte probatório mínimo para o recebimento da peça acusatória. 1) 
A divergência entre os resultados das perícias nos ‘selos de 
proteção’ das latas de cerveja não é suficiente para ensejar ausência 
de justa causa. Laudo pericial realizado pelo Instituto de 
Criminalística Carlos Éboli (fls. 158/160), que atesta a ausência de 
proteção ao consumidor. Conclusão de que 25% das amostras 
analisadas tiveram o selo danificado. Parecer técnico ratificado pelas 
análises realizadas anteriormente pela Secretaria de Estudo de 
Saúde e Defesa Civil, no Laboratório Central Noel Nutels. Por outro 
lado, laudo pericial produzido pela Universidade de São Paulo que 
demonstra que a proteção do material armazenado proporcionou 
sensível diminuição na existência de microorganismos (fls. 96/105). A 
discordância entre os peritos não afasta a materialidade do delito. 
Questão que deverá ser dirimida no momento da análise do mérito 
da ação penal. 2) Alegação de que a materialidade restou 
fundamentada em peça unilateral produzida pela parte interessada - 
Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv). 
Descabimento. Delito de ação penal pública incondicionada. 
Possibilidade de qualquer interessado apresentar notitia criminis para 
instauração da investigação preliminar, juntamente com elementos 
de convicção. 3) Indícios suficientes de autoria. O recorrido Jaime 
Luis Tronco, representante legal da cervejaria, informou à autoridade 
policial (fls. 268/269) que conhecia a imputação e que a finalidade do 
uso do selo não seria assegurar a esterilização total do produto, o 
que seria na prática impossível. O recorrido Marcello de Souza 
Sant´anna, Diretor da Empresa Multi Solution Publicidade e 
Comunicação Ltda., esclareceu em suas declarações à autoridade 
policial que a Cervejaria Petrópolis é sua cliente e que o material de 
propaganda vinculado na campanha publicitária jamais visou garantir 
integralmente a higienização nas embalagens de seus produtos. 4) 
Desnecessidade de demonstração cabal, neste momento processual, 
do dolo dos agentes, bastando a existência de indícios de autoria. O 
exame aprofundado do elemento subjetivo ocorrerá tão-somente no 
momento da análise do mérito da ação condenatória, exaurida a 
possibilidade da produção das provas defensiva e acusatória. 5) 
Decisão que adentrou a análise da persecutio criminis in judicio, 
produzida no inquérito, formando um juízo prévio sobre a 
improcedência da imputação. Recurso a que se dá provimento.182  
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (selecionados treze 

registros) 

 
Ementa 
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 72, DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/90). 
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO CONHECIDO COMO APELAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA 
FUNGIBILIDADE. No âmbito do JECrim, a apelação é o recurso 
cabível da decisão que rejeita a queixa-crime (art. 82, caput, da Lei 
9.099/95). Trata-se de delito cuja ação é pública incondicionada, nos 
termos dos artigos 100 do Código Penal e 80 do CDC. Só aquele que 
possui cadastros, banco de dados, fichas e registros referentes à 
vítima pode praticar o crime de impedir ou dificultar o acesso do 
consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, 
banco de dados, fichas e registros, o que não é o caso dos autos. 
Mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime por atipicidade da 
conduta e descabimento da ação penal privada. RECURSO 
DESPROVIDO.183  
 
 
Ementa 
RECURSO CRIME. COBRANÇA MEDIANTE AMEAÇA, COAÇÃO 
OU CONSTRANGIMENTO FÍSICO OU MORAL. ART. 71 DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PENA PROJETADA. 
PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Eventual 
condenação, na espécie, não comportaria utilidade, pois fulminado o 
interesse de agir do estado em razão da prescrição. 2. Possibilidade 
de declarar extinta a pretensão punitiva do Estado com base na pena 
projetada, notadamente quando eventual pena que viesse a ser 
aplicada certamente não alcançaria um ano. 3. Súmula nº 438 do 
STJ inaplicável na espécie em razão dos critérios orientadores do 
juizado especial criminal. Incidência do Enunciado nº 75 do FONAJE. 
Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.184  
 
 
Ementa 
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 71 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A 
DENUNCIA. A peça acusatória atende aos requisitos estabelecidos 
pelo artigo 41 do CPP, pois contém a descrição do fato criminoso, 
com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado, a 
classificação do crime e o rol de testemunhas, sendo formalmente 
perfeita. O fato nela descrito é, em tese, típico, há indícios suficientes 
de materialidade e autoria para os efeitos de juízo de admissibilidade 
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da acusação, onde a dúvida opera em favor da sociedade, de modo 
que somente se poderá afirmar a inexistência do delito mediante a 
realização da dilação probatória. O artigo 77, §1º, Lei 9.099/95, 
dispõe que a denúncia pode ser oferecida com a dispensa do 
inquérito policial, conferindo prescindibilidade à investigação policial, 
haja vista que será oportunizada, durante a instrução do processo, a 
oitiva de testemunhas e do autor do fato. Com efeito, não é possível 
afirmar, sem que produzida seja a prova, porque não se sabe o que 
dela advirá, a inexistência do crime, na medida em que o Termo 
Circunstanciado noticia o fato e a ausência de investigação policial, 
em relação aos crimes de menor potencial ofensivo, é dispensada. 
RECURSO PROVIDO.185  
 
 
Ementa 
HABEAS CORPUS. PREMATURO TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO AINDA NÃO EXAMINADO 
PELO JUÍZO A QUO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA 
CONCILIAÇÃO NÃO CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
O exame da questão vertida ainda não foi submetido ao juízo a quo, 
o que importaria que eventual decisão desta instância recursal 
incorreria em supressão de grau de jurisdição. No caso em tela, não 
se verificando a ocorrência das hipóteses autorizadoras da 
concessão do writ, previstas no artigo 5º, inciso LVIII, da Constituição 
Federal, ou seja, não se verificando a existência de violência ou 
coação na liberdade de locomoção do paciente, por ilegalidade ou 
abuso de poder, incabível a ordem de habeas corpus. A denúncia 
sequer foi recebida, portanto, ainda não instaurada a ação penal. Há 
apenas designação de audiência preliminar, hipótese que não 
configura constrangimento ilegal, segundo precedentes da Turma 
Recursal Criminal. ORDEM DENEGADA.186  
 
 
Ementa 
ART. 66, CAPUT, DA LEI 8.078/90. CRIMES CONTRA   AS  
RELAÇÕES  DE  
CONSUMO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À 
CARACTERIZAÇÃO DE VIRTUAL PREJUÍZO À GAMA 
INDETERMINADA DE CONSUMIDORES, EM RAZÃO DE ALGUMA 
CARACTERÍSTICA DO PRODUTO. PRINCIPIOS DA 
INTERVENÇÃO MÍNIMA, OFENSIVIDADE E PROIBIÇÃO DO 
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EXCESSO. MANUTENÇÃO DO NOME DA RESPONSÁVEL 
TÉCNICA QUE NÃO MAIS O ERA QUANDO DA FABRICAÇÃO DO 
PRODUTO, O QUE NÃO REPERCUTE NA ESFERA PENAL. 
SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER OS RÉUS. 
RECURSO PROVIDO.187  
 
 
Ementa 
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 72, DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/90). 
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO CONHECIDO COMO APELAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA 
FUNGIBILIDADE. No âmbito do JECrim, a apelação é o recurso 
cabível da decisão que rejeita a queixa-crime (art. 82, caput, da Lei 
9.099/95). Trata-se de delito cuja ação é pública incondicionada, nos 
termos dos artigos 100 do Código Penal e 80 do CDC. Só aquele que 
possui cadastros, banco de dados, fichas e registros referentes à 
vítima pode praticar o crime de impedir ou dificultar o acesso do 
consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, 
banco de dados, fichas e registros, o que não é o caso dos autos. 
Mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime por atipicidade da 
conduta e descabimento da ação penal privada. RECURSO 
DESPROVIDO.188  
 
 
Ementa 
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ARTIGO 72, DO 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI Nº 8.078/90). 
REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO EM SENTIDO 
ESTRITO CONHECIDO COMO APELAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA 
FUNGIBILIDADE. No âmbito do JECrim, a apelação é o recurso 
cabível da decisão que rejeita a queixa-crime (art. 82, caput, da Lei 
9.099/95). Trata-se de delito cuja ação é pública incondicionada, nos 
termos dos artigos 100 do Código Penal e 80 do CDC. Só aquele que 
possui cadastros, banco de dados, fichas e registros referentes à 
vítima pode praticar o crime de impedir ou dificultar o acesso do 
consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, 
banco de dados, fichas e registros, o que não é o caso dos autos. 
Mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime por atipicidade da 
conduta e descabimento da ação penal privada. RECURSO 
DESPROVIDO.189  
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Ementa 
ART. 74 DA LEI N. 8.078/90. CRIME CONTRA AS RELAÇOES 
DE CONSUMO. LOCALIZAÇÃO DO RÉU. INCOMPETÊNCIA DA 
TURMA RECURSAL CRIMINAL. Em razão da dificuldade de 
localização do réu o processo tramitou no juízo comum, onde foi 
processado e julgado, sendo competente para exame do recurso o 
Tribunal de Justiça, ainda que se trate de delito de menor potencial 
ofensivo. Precedentes Jurisprudenciais. DECLINADA DA 
COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.190  
 
 
Ementa 
APELAÇÃO CRIME. EMPREGO DE PEÇAS USADAS NO 
CONSERTO DE PRODUTOS, SEM A AUTORIZAÇÃO DO 
CONSUMIDOR. ART 70 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR - LEI 8.078/90. CITAÇÃO NO DIA IMEDIATAMENTE 
ANTERIOR À DATA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 
JULGAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 
Inexiste irregularidade na circunstância de o acusado ser citado em 
dia anterior à data aprazada para audiência de instrução e 
julgamento. inexistindo na legislação de regência prazo mínimo entre 
a citação e o ato designado, aplica-se, por analogia, o disposto no 
art. 192 do CPC. APELO IMPROVIDO.191  
 
 
Ementa 
CRIME. RELAÇÕES DE CONSUMO. RÉU MAIOR DE 70 
(SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO 
RETROATIVA. Transitada em julgado a sentença condenatória para 
a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada - art. 110, § 
1º, do CP. Reconhecida a pena privativa de liberdade de 02 (dois) 
anos de reclusão, prescreve em 04 (quatro) anos. Diante da idade do 
réu na data da sentença, o prazo é reduzido à metade, nos termos 
do art. 115, do CP. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE.192  
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Ementa 
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSENCIA 
DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA A denúncia apresenta indícios 
suficientes de autoria e materialidade para o processamento da ação 
penal, não existindo fundamento para o seu trancamento. Ausência 
de dolo e demais questões fáticas dizem respeito ao mérito a ser 
discutido no âmbito da ação penal. ORDEM DENEGADA.193  
 
 
Ementa  
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INC. V, DA LEI 
Nº 8.137/90. ABSOLVIÇÃO. CONSUMIDOR. ART. 74, DA LEI Nº 
8.078/90. SUMULA 337, DO STJ. CRIME DE MENOR POTENCIAL 
OFENSIVO. I - É direito da acusada constituir novo defensor, o que 
de fato ocorreu, mesmo tendo o procurador juntado a peça de 
interposição do recurso em momento anterior a sua intimação 
pessoal, sendo que a procuração veio aos autos após solicitada pelo 
juízo. Ademais, o procurador constituído pela acusada não inovou 
nas suas alegações, apenas ratificou as razões recursais 
apresentadas pela Defensoria Pública, razão pela qual deve ser 
recebida. II - Preliminar de nulidade da audiência de instrução, 
entendo que a inquirição das testemunhas pelo Juízo em momento 
anterior às partes não configuram ofensa à norma contida no artigo 
212, do CPP, salvo se houver prova de prejuízo causado ao 
acusado, o que não ocorreu. III - Embora a desnecessidade do 
prévio exaurimento na via administrativa para a configuração do 
delito contra a ordem tributária, por não se enquadrar na hipótese 
prevista na Súmula Vinculante nº 24, a sua consumação depende da 
ocorrência de efetivo prejuízo para o Estado, consistente na 
supressão ou redução do tributo. A simples omissão não é suficiente 
para caracterizar o crime. Absolvição que se impõe. IV - 
Remanescendo o delito do art. 74, do Código de Defesa do 
Consumidor o qual prevê pena mínima de 01 (um) mês de detenção - 
delito de menor potencial ofensivo, admitindo transação e os demais 
benefícios da Lei nº 9.099/95 -, cabível a remessa dos autos à 
origem para averiguação acerca do cabimento da proposta de 
suspensão condicional do processo, como prevê o art. 89, da Lei nº 
9.099/95, c/c Súmula nº 337, do STJ. RECURSO PROVIDO EM 
PARTE. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM.194  
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Ementa:  
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. INDUZIR 
CONSUMIDOR A ERRO. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA FIXADA EM PATAMAR ELEVADO. REDUÇÃO. 
APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. Afirmação 
enganosa sobre a natureza e qualidade de produto mediante a 
utilização de rótulo falsificado. Reconstituição probatória suficiente à 
imposição de juízo condenatório. Fixada pena substitutiva de 
prestação pecuniária em patamar elevado, considerada a condição 
econômica da ré, impõe-se a redução. Apelo parcialmente provido. 
Unânime.195  
 
 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (selecionados cinco registros) 

 

Ementa 
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. Pleito de absolvição por 
insuficiência probatória. bem como inépcia da inicial. Preliminar 
afastada. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com 
relação ao art. 63 do Código de Defesa do Consumidor e Absolvição 
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
Recurso provido.196  
 
 
Ementa 
HABEAS CORPUS – trancamento da ação penal ou suspensão de 
audiência já designada – ausência de justa causa – 
Responsabilidade penal objetiva – em havendo prova cabal da 
materialidade do ilícito penal consagrado no Código de Defesa do 
Consumidor e diante de posição de gerência e vendedor responsável 
pela venda, não há que se falar em ausência de justa causa para 
ação penal, tampouco em responsabilidade objetiva, na medida em 
que a entrega do bem ao consumidor, em perfeitas condições, é 
obrigação profissional dos impetrantes. Ordem denegada.197 ( 
 
 
Ementa 
HABEAS CORPUS - Alegação de constrangimento ilegal fulcrada na 
tese de inexistência do crime contra a relação de consumo imputado 
à empresa - Impossibilidade de se discutir, nesta sede, questões de 
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fato da qual dependem a solução do mérito da causa. 2. Habeas 
Corpus - Designação de audiência preliminar - Não consubstancia 
constrangimento ilegal, passível de reparação por meio de habeas 
corpus, mera intimação para comparecimento em Juízo para 
audiência preliminar, prevista na Lei n° 9.099/95, ato processual 
destinado à tentativa de composição amigável ou eventual transação 
penal (Precedente do E.STJ).198  
 
 
Ementa 
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 1º, ‘CAPUT’, INCISO I, DA LEI Nº 
8.176/91, E ARTIGO 66, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 8.078/90 SENTENÇA 
ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL VISANDO À 
CONDENAÇÃO PROVIMENTO Tendo o conjunto probatório se 
mostrado uníssono em demonstrar a prática do delito do artigo 1º, 
inciso I, da Lei nº 8.176/91, impõe-se a condenação. À luz do 
princípio da consunção, deve o crime do artigo 66, ‘caput’, da Lei nº 
8.078/90, ser absorvido pelo crime previsto no artigo 1º, inciso I, da 
Lei nº 8.176/91. Recurso Ministerial parcialmente provido, para 
condenar os réus pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, 
da Lei nº 8.176/91 e, de ofício, decretar extinta a punibilidade, pela 
ocorrência da prescrição.199  
 
 
Ementa 
DE OFÍCIO, RECONHECERAM, EM FAVOR DO RÉU JESSE, A 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA, EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO CRIME 
DO ARTIGO 66 DA LEI 8078/90; E DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO AOS APELOS PARA CANCELAR A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESTABELECIDA AO RÉU JOÃO ALBERTO E 
ALTERAR A SUA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA O 
PAGAMENTO DE 10 DIAS-MULTA; E NO TOCANTE A JESSE, 
PARA REDUZIR AS SUAS PENAS A 02 ANOS DE RECLUSÃO, 01 
ANO DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA, E PARA ALTERAR A 
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, QUE PASSA A CONSISTIR NO 
PAGAMENTO DE 10 CESTAS BÁSICAS. V. U.200  

 

 

Mais uma vez, cabe esclarecer que certamente alguma imprecisão deve 

ser admitida nas buscas de acórdãos que versam sobre crimes do CDC nos oito 

estados pesquisados, incluindo suas turmas criminais. Porém, seguindo o mesmo 
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critério de pesquisa, além dos sites de cada tribunal, nas buscas da jurisprudência 

de cada um, outros sites de compilação de julgados, alcançados pelo “Google” não 

revelaram resultados diferentes daqueles já encontrados, o que, de fato, indica 

número ínfimo e até mesmo insignificante de julgados envolvendo referidos crimes, 

sobretudo no Estado de São Paulo, considerando a sua extensão e o número 

extraordinário de habitantes. 

 

 

  
4.3.3 O crime do inciso IX do artigo 7º da Lei n. 8.137/1990  

 

 

Publicada no dia 27 de dezembro de 1990 (data em que entrou em vigor), 

a Lei n. 8.137 passou a prever crimes contra a ordem tributária, econômica. O artigo 

7º da mesma lei, com nove incisos, foi reservado para os crimes contra as relações 

de consumo. 

Por meio de pesquisa jurisprudencial apurou-se (e ainda se apura) 

expressivo número de registros da hipótese do inciso IX do artigo 7º desta lei, em 

número incomparavelmente superior às condutas criminosas previstas nos demais 

incisos do mesmo artigo, o que delimitou o objeto e os contornos deste estudo. 

Dispõe o inciso IX da lei em comento que vender, ter em depósito para 

vender ou expor à venda ou de qualquer forma, entregar matéria-prima ou 

mercadoria em condições impróprias ao consumo constitui crime punido com 

detenção de dois a cinco anos ou multa, sendo as penas reduzidas de 1/3 (privativa 

de liberdade) e 1/5 (multa) na modalidade culposa. 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar recursos tratando deste crime, 

defendia a classificação de crime formal e de mera conduta, conforme se extrai do 

voto proferido pelo Ministro Ilmar Galvão, no seguinte julgado: 

 
Ementa 
RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA 
DECISÃO DENEGATÕRIA PROFERIDA PELO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO AO TRANCAMENTO DE 
AÇÃO PENAL POR INFRAÇÂO AOS ARTS. 7°, IX, DA LEI N° 
8.137/90 C/C O ART. 16, § 6°, DA LEI N° 8.078/90. EXPOSIÇÃO À 
VENDA DE MERCADORIA COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. 
A tipificação da figura penal definida no art. 7°, IX, da Lei n° 8.137/90, 
por ser norma penal em branco, foi adequadamente preenchida pelo 
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art. 18, § 6°, I, do Código de Defesa do Consumidor, que define 
como impróprio ao uso e consumo produto cujo prazo de validade 
esteja vencido. A exposição à venda de produto em condições 
impróprias ao consumo já configura o delito, que é formal e de mera 
conduta, consumando-se com a simples ação do agente, sendo 
dispensável a comprovação da impropriedade material. Recurso de 
Habeas Corpus improvido.201  

 

Nesse sentido – crime formal e de perigo – também decidia o Superior 

Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento da Suprema Corte. 

 

Ementa 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 7º, INCISO IX 
DA LEI Nº 8.137/90 (LEI DOS CRIMES CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA AS RELAÇÕES DE 
CONSUMO) E ART. 18 § 6º, INCISO I DO CBDC. JUSTA CAUSA. 
I - A própria conceituação de dolo mostra que não há 
necessariamente incompatibilidade entre o fato de um crime ser de 
perigo presumido e a exigência, no campo penal, da 
responsabilidade subjetiva e pessoal. Da mesma forma, inocorre a 
pretensa ausência de compatibilidade com a norma penal em branco, 
mormente de complementação homóloga (de igual instância 
legislativa). 
II - A conduta do comerciante que expõe à venda matéria-prima ou 
mercadoria, com o prazo de validade vencido, configura, em 
princípio, a figura típica do art. 7º, inciso IX da Lei nº 8.137/90 c/c o 
art. 18 § 6º da Lei nº 8.078/90, sendo despicienda, para tanto, a 
verificação pericial, após a apreensão do produto, de ser este último 
realmente impróprio para o consumo. O delito em questão é de 
perigo presumido (Precedentes). 
Writ indeferido.202 

 
Ementa 
CRIMINAL. RESP. VENDA DE MERCADORIA COM PRAZO DE 
VALIDADE EXPIRADO. CRIME CONTRA A RELAÇÃO DE 
CONSUMO. PENA DE MULTA SUBSTITUTIVA DE PENA DE 
RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO-DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE 
DE LAUDO PERICIAL PARA A CONSTATAÇÃO DA 
IMPROPRIEDADE DA MERCADORIA. DELITO DE PERIGO 
ABSTRATO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 
DESPROVIDO. 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 80.090-4 de São 
Paulo. 1ª Turma. Rel. Ministro Ilmar Galvão. Brasília, DF. Julgamento 09/05/2000. Disponível em: 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 9.768-SP. Rel. Min. Felix Fischer. Brasília, DF. 
Julgamento 04/11/1999. Disponível em: 
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I. Às penas restritivas de direito – como a pena de multa aplicada em 
substituição à detenção – aplicam-se os mesmos prazos previstos 
para as penas privativas de liberdade. 
II. Impõe-se, para demonstração da divergência jurisprudencial, a 
demonstração da identidade entre os acórdãos confrontados e 
aquele recorrido, a teor do que determina o art. 255, § 2º do RISTJ. 
III. O tipo do inciso IX do art. 7.º, da Lei n.º 8.137/80 trata de crime 
formal, bastando, para sua concretização, que se coloque em risco a 
saúde de eventual consumidor da 
mercadoria. 
IV. Cuidando-se de crime de perigo abstrato, desnecessária se faz a 
constatação, via laudo pericial, da impropriedade do produto para 
consumo. Precedentes. 
V. Recurso conhecido pela alínea "a" e desprovido.203 
 
 
Ementa 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME 
CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7o., IX DA LEI 
8.137/90). MERCADORIAS COLOCADAS À VENDA SEM 
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS REGULAMENTARES. CARNE E 
MIÚDOS BOVINOS SEM ORIGEM CONHECIDA, SEM INSPEÇÃO 
OFICIAL E CONDIÇÕES INADEQUADAS DE TRANSPORTE. 
PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTE DO 
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Nos termos de consolidada jurisprudência desta Corte Superior, o 
tipo previsto no art. 7o., IX da Lei 8.137/90 não exige a constatação, 
por meio de laudo pericial, da impropriedade do produto para 
consumo, bastando para sua incidência, a mera exposição à venda 
de carne sem a observância das normas regulamentares. 
2. No caso em exame, manteve o Tribunal a quo a absolvição dos 
recorridos, ante a ausência do imprescindível laudo pericial. Por 
outro lado, constatou ser certo que o auto de infração sanitária 
apreensão (sic) constatou que se tratava de carne e miúdos bovinos 
sem origem conhecida, sem inspeção oficial e condições 
inadequadas de transporte. 
3. Agravo Regimental desprovido.204 

 

Ementa 
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A 
RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO IMPRÓPRIO AO 
CONSUMO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.  
1. Consoante o entendimento pacificado no Superior Tribunal de 
Justiça, a conduta do comerciante que vende ou expõe à venda 
produto impróprio ao consumo é suficiente para configurar o delito 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 307.415-SP. Rel. Min. Gilson Dipp. Brasília, DF. 
Julgamento 03/10/2002. Disponível em: 
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constante do art. 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, sendo desnecessária 
a comprovação da materialidade delitiva por meio de laudo pericial, 
desde que existam outros elementos de convicção a respeito, como 
no caso, mesmo porque se cuida de crime formal, de perigo abstrato. 
2. Recurso conhecido e provido para, anulando o acórdão recorrido, 
determinar ao Juízo singular que proceda ao trâmite regular do feito, 
desde o recebimento da denúncia.205 

 

Contudo, no dia 17 de junho de 2008, no julgamento do Habeas Corpus 

n. 90.779-2 do Paraná, o Ministro Carlos Britto (1ª Turma-STF), revendo seu 

posicionamento, decidiu que para o caso do crime do inciso IX do artigo 7º da Lei 

8.137/1990, quando complementado pela hipótese do inciso II do parágrafo 6º do 

artigo 18 do CDC206, ao titular da ação penal cabe a “comprovação da impropriedade 

do produto para uso. Pelo que imprescindível, no caso, a realização de exame 

pericial para aferir a nocividade dos produtos apreendidos.”. Nos termos do excerto a 

seguir transcrito: 

 
Ementa 
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES  
DE CONSUMO. FABRICAÇÃO E DEPÓSITO DE PRODUTO EM 
CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO. INCISO IX DO 
ART. 7º DA LEI 8.137/90, COMBINADO COM O INCISO II DO § 6º 
DO ART. 18 DA LEI Nº 8.078/90. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. 
CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA 
EFETIVA NOCIVIDADE DO PRODUTO. REAJUSTAMENTO DE 
VOTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA 
IMPROPRIEDADE DO PRODUTO PARA USO. INDEPENDÊNCIA 
DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ÔNUS DA PROVA 
DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Agentes 
que fabricam e mantém em depósito, para venda, produtos em 
desconformidade com as normas regulamentares de fabricação e 
distribuição. Imputação do crime do inciso IX do art. 7º da Lei nº 
8.137/90. Norma penal em branco, a ter seu conteúdo preenchido 
pela norma do inciso II do § 6º do art. 18 da Lei nº 8.078/90. 2. São 
impróprios para consumo os produtos fabricados em desacordo com 
as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou 
apresentação. A criminalização da conduta, todavia, está a exigir do 
titular da ação penal a comprovação da impropriedade do produto 
para uso. Pelo que imprescindível, no caso, a realização de exame 
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pericial para aferir a nocividade dos produtos apreendidos. 3. Ordem 
concedida.

207
 

 

Com essa decisão, a Primeira Turma do STF208, após alguma discussão e 

na hipótese do inciso II do parágrafo 6º do artigo 18 do CDC (norma que 

complementa o tipo do artigo 7º, inciso IX), estabeleceu que a “impropriedade” e a 

“nocividade” do produto para o consumo devem ser comprovadas por meio de 

pericia, não obstante a classificação de crime formal e de perigo abstrato deste 

crime. 

Após esse julgamento, o STJ, por meio da sua Quinta Turma209, no 

julgamento do Recurso Especial n. 1.112.685 de Santa Catarina, em 6 de outubro de 

2009, por votação unânime, chamou a atenção para a necessidade de uma 

mudança de orientação, após o julgamento do HC 90.779-2-PR no STF210. 

Manifestaram-se os julgadores no sentido de que a impropriedade dos produtos para 

consumo (no crime do inciso IX do artigo 7º da Lei n. 8.137/1990) deve ser 

comprovada por pericia. 

 

Ementa 
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 7º, INCISO IX DA LEI Nº 
8.137/90. MATERIALIDADE. PERÍCIA. NECESSIDADE. Revendo 
orientação prevalente nesta Corte (v.g., REsp 472.038/PR, 5ª Turma, 
Rel. Min Gilson Dipp, DJ de 25/02/2004 e REsp 620.237/PR, 5ª 
Turma, de minha relatoria, DJ de 16/11/2004), cumpre alterar o 
entendimento acerca da matéria, para estabelecer que nos crimes 
previstos no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90 é indispensável a 
realização de perícia, quando possível sua realização, a fim de se 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 90.779-2 do Paraná. 1ª Turma. Rel. o 
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atestar se o produto é ou não impróprio para o consumo (Precedente 
do c. Supremo Tribunal Federal). Recurso especial desprovido.211 

 

A partir desse julgamento, em junho de 2009, as ações penais versando 

sobre o delito do IX artigo 7º da Lei n. 8.137/1990, sem laudo pericial que atestasse 

a impropriedade (e nocividade) do produto para consumo, tiveram como resultado, 

majoritariamente, a rejeição da denúncia, o trancamento da ação ou a absolvição, 

dependendo do caso. 

 

Pouco a pouco, diga-se sem demora, a Terceira Seção do STJ, integrada 

pelas Quinta e Sexta Turmas, especializadas em matéria penal212, uniformizaram o 

entendimento e, revendo posicionamento anterior, manifestaram-se pela 

imprescindibilidade de laudo pericial para comprovar a impropriedade/nocividade dos 

produtos para consumo.  

 

A Ministra Laurita Vaz, relatora do Recurso Especial n. 115.650 de São 

Paulo, ao proferir seu voto, no julgamento do dia 26 de outubro de 2010, na Quinta 

Turma do STJ, traçou um pequeno histórico sobre a mudança de entendimento 

iniciada pelo julgamento do HC 90.779-2, Min. Carlos Britto, no STF: 

Ementa 
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA AS 
RELAÇÕES DE CONSUMO. ART. 7º, INCISO IX, DA LEI Nº 
8.137/90. BEM EXPOSTO AO COMÉRCIO IMPRÓPRIO PARA 
CONSUMO. PRODUTO AGROTÓXICO VENCIDO. LAUDO 
PERICIAL DISPENSÁVEL, NO CASO. ORDEM DENEGADA. 
1. A antiga jurisprudência desta Egrégia Corte era no sentido de que 
o delito tipificado no art. 7.º, inciso IX, da Lei n.º 8.137/90, é crime 
formal e de perigo abstrato, ou seja, que não exige lesão ou dano, 
contentando-se com a mera potencialidade lesiva. 
2. Não se descura, entretanto, que no dia 06/10/2009, quando do 
julgamento do REsp 1112685/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, esta 
Turma modificou seu anterior entendimento, ‘para estabelecer que 
nos crimes previstos no art. 7º, inciso IX, da Lei nº 8.137/90 é 
indispensável a realização de perícia, quando possível sua 
realização, a fim de se atestar se o produto é ou não impróprio para o 
consumo’ (DJe 29/03/2010). 
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3. Tal alteração se deu após o julgamento do HC 90.779-2/PR, Rel. 
Min. CARLOS BRITTO (DJ de 24/10/2008) pela Primeira Turma do 
Pretório Excelso. No referido writ, os Pacientes foram denunciados 
em razão da produção de desinfetantes para uso geral, desodorante 
sanitário e sabão em pedra em desconformidade com as normas e 
regulamentos de fabricação e distribuição, situação fática que exigiu 
perícia para comprovar a lesividade ao consumidor. 
4. No presente caso, o Paciente, representante de empresa, expôs à 
venda 08 litros do produto denominado ‘Score’ (embalagem de 01 
litro), e 04 galões do produto chamado ‘Contain’ (embalagem de 05 
litros), todos com as respectivas datas de validade vencidas. A 
hipótese dos autos, portanto, é diversa da que se exigiu perícia para 
aferição da lesividade do produto. Na espécie, trata-se de 
comercialização de agrotóxico, que, por si só, sem maiores 
discussões, é produto perigoso ao manuseio humano. Não só isso, 
repita-se, os produtos tinham prazo de validade vencido. 
5. À luz do art. 18, § 6.º, do Código de Defesa do Consumidor, ‘São 
impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujo prazo de validade 
estejam vencidos’. 
6. Despicienda, portanto, nesta hipótese, a perícia, pois 
absolutamente ‘desnecessária a comprovação da materialidade 
delitiva por meio de laudo pericial’ (REsp 1060917/RS, Rel. Min. 
ARNALDO ESTEVES LIMA, 5.ª Turma, DJe 13/04/2009). 
7. Habeas corpus denegado [Grifo do autor].213 

 

Inúmeras decisões em casos semelhantes da Terceira Seção do STJ 

seguiram com essa mudança de entendimento, a ponto de se poder afirmar que a 

matéria (exigência de perícia para comprovação da impropriedade/nocividade dos 

produtos para o consumo no crime do inciso IX artigo 7º da Lei n. 8.137/1990) é hoje 

pacífica nesta Corte.   

 

Diante desse quadro, a solução dada e seguida pelo STJ aponta no 

seguinte sentido: “A configuração do delito tipificado no art. 7º, IX, da Lei 8.137/90 

está condicionada a dois aspectos: a) existência de perícia e b) atestado acerca da 

impropriedade para o consumo.”214.  

 

Seguem alguns julgados confirmando entendimentos na mesma direção: 
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Ementa 
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. ARTS. 7º, IX, DA LEI 8.137/90 E 68 DA LEI 8.078/90. 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUTORIA. SÓCIOS-
PROPRIETÁRIOS. MATERIALIDADE DELITIVA. PERÍCIA 
TÉCNICA. CRIME MATERIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS 
DA MATERIALIDADE DELITIVA QUE AUTORIZAM A 
PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. 
RECURSO PROVIDO. 
1. Nos denominados crimes de autoria coletiva ou societários, 
admite-se o recebimento da denúncia sem que haja uma descrição 
pormenorizada da conduta de cada agente, desde que esteja 
demonstrado vínculo entre o denunciado e a conduta a ele imputada.  
2. A mera constatação de que os produtos se mostram impróprios 
para o consumo não é suficiente para a configuração do delito 
previsto no art. 7º, IX, da Lei 8.137/80, sendo necessário laudo 
pericial para sua comprovação. 
3. Recurso provido para trancar a Ação Penal 00220060128630, em 
curso na 2ª Vara Criminal de Ariquemes/RO.215 
 
 
Ementa 
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL CRIMINAL. 
ABATEDOURO CLANDESTINO. ART. 7º, INCISO IX, DA LEI Nº 
8.137/90 E ART. 18, § 6º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA A 
CONSTATAÇÃO DA IMPROPRIEDADE DA MERCADORIA. 
RECURSO IMPROVIDO.  
1. Para a configuração do delito previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei 
n.º 8.137/90, c/c art. 18, § 6º, inciso II, do Código de Defesa do 
Consumidor, necessária a comprovação, mediante perícia, de que a 
mercadoria esteja inadequada ao consumo, não bastando, in casu, a 
mera presunção de sua impropriedade pelo fato do abate dos 
bovinos ter sido realizado em abatedouro clandestino. Precedente do 
Pretório Excelso. 
2. Recurso improvido.216 

 

Ementa 
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL CRIMINAL. 
ABATEDOURO CLANDESTINO. ART. 7º, INCISO IX, DA LEI Nº 
8.137/90 E ART. 18, § 6º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA A 
CONSTATAÇÃO DA IMPROPRIEDADE DA MERCADORIA. 
RECURSO IMPROVIDO. 
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1. Para a configuração do delito previsto no art. 7º, inciso IX, da Lei 
n.º 8.137/90, c/c art. 18, § 6º, inciso II, do Código de Defesa do 
Consumidor, necessária a comprovação, mediante perícia, de que a 
mercadoria esteja inadequada ao consumo, não bastando, in casu, a 
mera presunção de sua impropriedade pelo fato do abate dos 
bovinos ter sido realizado em abatedouro clandestino. Precedente do 
Pretório Excelso. Recurso improvido.217 

 

 
Ementa 
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 
PENAL. LEI N. 8.137/1990. CRIMES CONTRA A RELAÇÃO 
DECONSUMO. MERCADORIA IMPRÓPRIA PARA CONSUMO. 
EXAME PERICIAL. NECESSIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM 
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 
1. Cinge-se a controvérsia à necessidade, ou não, de realização de 
perícia cujo laudo ateste condições impróprias ao consumo para 
configuração do crime previsto no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990. 
2. Julgados das Turmas que compõem a Terceira Seção deste 
Superior Tribunal entendem que, para a tipificação da conduta 
prevista no art. 7º, IX, da Lei n. 8.137/1990, faz-se imprescindível a 
realização de perícia a fim de atestar se as mercadorias apreendidas 
estavam em condições impróprias para o consumo. 
3. A configuração do delito tipificado no art. 7º, IX, da Lei n. 
8.137/1990 está condicionada a dois aspectos: a) existência de 
perícia e b) atestado acerca da impropriedade para o consumo. 
4. A ausência de uma das condições aludidas – no caso, o laudo 
pericial afastou a impropriedade para o consumo – implica a 
inexistência de materialidade delitiva, consoante o acórdão de origem 
adequadamente concluiu. 
5. A tese esposada pelo Tribunal a quo consolidou-se em reiterados 
julgados da Sexta e da Quinta Turmas deste Superior Tribunal – 
Súmula 83/STJ. 
6. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões 
reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento 
assentado na decisão agravada. 
7. Agravo regimental improvido.218 

 

Ementa 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA 
AS RELAÇÕES DE CONSUMO. (ARTIGO 7º, INCISOS II e IX, DA 
LEI 8.137/1990). AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. VENDER, TER 
EM DEPÓSITO PARA VENDA E EXPOR À VENDA MERCADORIAS 
CUJA EMBALAGEM ESTÁ EM DESACORDO COM AS 
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PRESCRIÇÕES LEGAIS, BEM COMO PRODUTOS COM A DATA 
DE VALIDADE VENCIDA. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL 
ATESTANDO QUE PARTE DAS MERCADORIAS ESTAVA 
EMBALADA EM DESACORDO COM AS NORMAS LEGAIS, E 
PARTE COM O PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. PROVA 
IDÔNEA DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESPROVIMENTO DO 
RECLAMO.  
1. Da leitura do artigo 7º, incisos II e IX, da Lei 8.137/1990, percebe-
se que se trata de delito contra as relações de consumo não 
transeunte, que deixa vestígios materiais, sendo indispensável, 
portanto, a realização de perícia para a sua comprovação, nos 
termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. Doutrina. 
Precedentes do STJ e do STF. 
2. Na espécie, o laudo pericial acostado aos autos, ao explicitar o 
conteúdo das embalagens dos produtos apreendidos no 
estabelecimento do recorrente, bem como a data de validade de 
algumas das mercadorias ali encontradas, é suficiente para a 
comprovação da materialidade do delito em tela, uma vez que, nos 
termos do artigo 18, § 6º, incisos I e II, do Código de Defesa do 
Consumidor, são impróprios ao uso e consumo os produtos cujos 
prazos de validade estejam vencidos, bem como aqueles em 
desacordo com as normas regulamentares de distribuição e 
apresentação. 
3. Se a própria legislação consumerista considera imprestáveis para 
utilização os produtos com a data de validade expirada ou em 
desacordo com as normas de distribuição ou apresentação, revela-se 
totalmente improcedente o argumento de que seria necessária a 
realização de exame pericial de natureza diversa da que foi realizada 
na hipótese, sendo suficiente a constatação de que o prazo de 
validade dos produtos já se encontrava expirado no momento da 
apreensão, bem como de que alguns deles estariam embalados em 
desacordo com as prescrições legais. 
Recurso improvido.219 

 

Ementa 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA 
AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ARTIGO 7º, INCISO IX, DA LEI 
8.137/1990). DENÚNCIA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. 
MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE EXAME DE 
CORPO DE DELITO. PRESUNÇÃO LEGAL DE IMPROPRIEDADE 
AO CONSUMO. CONCEITO PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. 
OFENSA À REGRA CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS 
LEGISLATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA. TRANCAMENTO. INSURGÊNCIA PROVIDA.  
1. Da leitura do artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, percebe-se que 
se trata de delito contra as relações de consumo não transeunte, que 
deixa vestígios materiais, sendo indispensável, portanto, a realização 
de perícia para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 do 
Código de Processo Penal. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 
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2. Na hipótese dos autos, a recorrente foi dada como incursa no 
delito em comento, pois, em operação realizada em conjunto por 
diversos órgãos estatais destinados à tutela das relações de 
consumo, foram encontrados no estabelecimento comercial pelo qual 
era responsável legal diversos produtos ‘sem registro no SIE’ 
expostos à venda. 
3. O acórdão recorrido reputou suficientes as informações contidas 
no auto de infração lavrado pelas referidas autoridades, tendo em 
vista o conceito de matérias-primas e mercadorias impróprias ao 
consumo previsto no artigo 18, § 6º, inciso II, do Código de Defesa 
do Consumidor, combinado com o Decreto Estadual n. 31.455/87, o 
qual estabelece os requisitos da propriedade ao consumo de 
alimentos e bebidas para fins de comercialização. 
4. A conclusão exarada pela Corte de origem significaria dar 
relevância penal a decreto apto a produzir efeitos apenas no âmbito 
da referida unidade da federação, em flagrante ofensa à competência 
privativa da União para legislar sobre Direito Penal, prevista no artigo 
22, inciso I, da Constituição Federal. 
5. Em casos como tais, uma persecução criminal condizente com os 
princípios e objetivos de um Estado Democrático de Direito deve ser 
acompanhada de comprovação idônea da materialidade delitiva, 
conforme preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal, não 
sendo admissível a presunção de impropriedade ao consumo de 
produtos expostos à venda com base exclusivamente no conteúdo 
de normas locais, circunstância que revela a flagrante ausência de 
justa causa na hipótese. 
6. Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal 
deflagrada em desfavor da recorrente.220 

 

Ementa 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA 
AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ARTIGO 7º, INCISO IX, DA LEI 
8.137/1990). DENÚNCIA. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. 
MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE EXAME DE 
CORPO DE DELITO. PRESUNÇÃO LEGAL DE IMPROPRIEDADE 
AO CONSUMO. CONCEITO PREVISTO EM NORMA ESTADUAL. 
OFENSA À REGRA CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS 
LEGISLATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA 
CAUSA. TRANCAMENTO. INSURGÊNCIA PROVIDA.  
1. Da leitura do artigo 7º, inciso IX, da Lei 8.137/90, percebe-se que 
se trata de delito contra as relações de consumo não transeunte, que 
deixa vestígios materiais, sendo indispensável, portanto, a realização 
de perícia para a sua comprovação, nos termos do artigo 158 do 
Código de Processo Penal. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 
2. Na hipótese dos autos, o recorrente teria exposto à venda gêneros 
alimentícios em condições impróprias para consumo, uma vez que 
foram fracionados em instalações inadequadas para tal finalidade, 
sem a devida autorização. 
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3. O acórdão recorrido reputou suficientes as informações contidas 
no auto de infração lavrado pelas autoridades fiscalizadoras, tendo 
em vista o conceito de matérias-primas e mercadorias impróprias ao 
consumo previsto no artigo 18, § 6º, inciso II, do Código de Defesa 
do Consumidor, combinado com o Decreto Estadual n. 31.455/87, o 
qual estabelece os requisitos da propriedade ao consumo de 
alimentos e bebidas para fins de comercialização. 
4. A conclusão exarada pela Corte de origem significaria dar 
relevância penal a decreto apto a produzir efeitos apenas no âmbito 
da referida unidade da federação, em flagrante ofensa à competência 
privativa da União para legislar sobre Direito Penal, prevista no artigo 
22, inciso I, da Constituição Federal. 
5. Em casos como tais, uma persecução criminal condizente com os 
princípios e objetivos de um Estado Democrático de Direito deve ser 
acompanhada de comprovação idônea da materialidade delitiva, 
conforme preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal, não 
sendo admissível a presunção de impropriedade ao consumo de 
produtos expostos à venda com base exclusivamente no conteúdo 
de normas locais, circunstância que revela a flagrante ausência de 
justa causa na hipótese. 
6. Constatando-se que a denúncia também atribui a referida prática 
delitiva a IDILOR SERAFIM TEIXEIRA, sem fazer qualquer 
diferenciação de cunho subjetivo na sua participação nos fatos 
narrados, a ordem ora concedida deve lhe ser estendida, nos termos 
do artigo 580 do Código de Processo Penal. 
7. Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal 
deflagrada em desfavor do recorrente, estendendo-se os efeitos 
desta decisão ao corréu IDILOR SERAFIM TEIXEIRA, nos termos do 
artigo 580 do Código de Processo Penal.221 

 

Ementa 
PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. 
ALIMENTOS IMPRÓPRIOS PARA O CONSUMO. AUSÊNCIA DE 
PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIR O ELEMENTO NORMATIVO DO 
TIPO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA 
PARA A AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. RECURSO PROVIDO.  
1 - O crime do art. 7º, IX da Lei nº 8.137/1990 exige para a 
caracterização da materialidade seja realizada perícia técnica nos 
alimentos tidos como impróprios para o consumo, o que não foi 
efetivado na espécie, denotando, em consequência, ausência de 
justa causa para a ação penal. Precedentes desta Corte. 
2 - Recurso ordinário provido para trancar a ação penal.222 
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Ementa 
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE 
CONSUMO. ARTIGO 7º, INCISO IX, DA LEI 8.137/90. EXPOR À 
VENDA MERCADORIA EM CONDIÇÕES IMPROPRIAS AO 
CONSUMO. PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. 
MATERIALIDADE. PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO 
PROVIDO. 
1. A venda de produtos impróprios ao uso e consumo constitui delito 
que deixa vestígios, sendo indispensável, nos termos do artigo 158 
do Código de Processo Penal, a realização de exame pericial que 
ateste que a mercadoria efetivamente é imprópria para o consumo, 
não bastando, para tanto, mero laudo de constatação que se limita a 
elencar a mercadoria apreendida. 
2. Recurso provido.223 

 

 

Disso, tem-se que alguns tribunais estaduais, em harmonia com o 

entendimento do STJ, vêm mudando suas posições, passando também a exigir 

comprovação pericial da impropriedade e nocividade dos produtos para o consumo, 

fundamentando, para tanto, o novo posicionamento (com pacificação) da referida 

Corte Superior sobre este crime.224 

 

 

                                            
223

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.453.275 – SC. Min. Rel. Maria Thereza de Assis 
Moura. Brasília, DF. Julgamento 15/09/2015. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequencial=1441856
&num_registro=201401102514&data=20151001&formato=PDF>. Acesso em: 22 jan. 2016. 
224

 ESPÍRITO SANTO. Tribunal de Justiça. Agravo Regimental AP n. 0010446-41.2011.8.08.0014. 
Rel. Des. Sergio Luiz Teixeira Gama. Vitória, ES. Julgamento 22/07/2015. Disponível em: 
<www.tjes.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2015; MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça.  Apelação n. 
1.0338.09.090.450-3/001. Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama. Belo Horizonte, MG. 
Julgamento 06/08/2015. Disponível em: <www.tjsg.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2015; PARANÁ. 
Tribunal de Justiça.  Apelação n. 122.6329-5. Rel. Des. Sonia Regina de Castro. Curitiba, PR. 
Julgamento 28/05/2015. Disponível em: <www.tjpr.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2015; RIO DE 
JANEIRO. Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 0056503.85.2013.19.0000. Rel. Des. Denise 
Vaccari M. Paes. Rio de Janeiro, RJ. Julgamento 26/03/2014. Disponível em: <www.tjrj.jus.br>. 
Acesso em: 28 dez. 2015; RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação n. 700.617.17567. 
Rel. Des. Rogerio Gesta Leal. Porto Alegre, RS. Julgamento 27/08/2015. Disponível em: 
<www.tjrs,jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2015; SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 0008424-
50.2013.8.26.0495. Rel. Des. Fernando Simão. São Paulo, SP. Julgamento 24/06/2015. Disponível 
em: <www.tjsp.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2015. 



136 
 

CONCLUSÃO 

 
 

Talvez a maior dificuldade do ser humano seja o enfrentamento da 

mudança. Quando lhe extirpam direitos, reage mal e a história tem vários registros 

disso. Curiosamente, quando lhe conferem direitos, também reage mal, ressente-se 

algumas vezes de usufruir destes direitos. Assim tem sido com o direito dos 

consumidores. 

 

Todos os seres humanos – absolutamente todos – consomem, desde o 

momento em que acordam até quando adormecem, e pelas mais variadas formas. 

 

Ninguém duvida que a proteção da vida, da integridade física, do 

patrimônio, da honra, do domicílio é uma garantia importante e necessária. Há 

séculos, estes bens jurídicos são protegidos, inclusive e sobretudo pelo direito penal. 

 

O tempo não para e o consumo também não. A sociedade caminhou a 

passos largos neste assunto e passou, sem se dar muito conta disso, a conviver e 

dispor de formas facilitadas de consumo, tanto na variedade do que consumir, como 

na forma de consumir.  

 

A abertura do mercado veio acompanhada das facilidades de crédito, com 

variadas opções de pagamento, logicamente que à base de juros escorchantes. A 

indústria foi municiando-se de técnicas agressivas e progressivas de marketing, 

todas muito eficazes no convencimento de que o consumo é um direito de todos e 

acessível a todos. 

 

A obsolescência passou a perseguir os produtos adquiridos, 

especialmente os eletrônicos, e tal como a peste bubônica da Idade Média – de 

forma programada – passou a dizimar os produtos quase que no seu nascedouro. 

 

A reação ao fantástico mundo do consumo foi necessária. O mundo 

passou a se movimentar – em diferentes continentes – por uma condição 

minimamente equilibrada e menos insegura do consumidor. Os fabricantes deveriam 
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ser mais responsáveis ao oferecer seus produtos; os riscos deveriam ser ao menos 

divididos e os consumidores necessariamente informados sobre a existência deles. 

 

Essa relação (de consumo), que tem o traço do desequilíbrio no seu 

gene, revelava que a sociedade estava sob o domínio econômico exercido pelo 

setor privado, que o consumidor ocupava posição desvantajosa e perigosa diante do 

fornecedor e que os instrumentos e os recursos de que dispunha o Estado, de longe, 

apresentavam-se como ineficazes e insuficientes à regulação do mercado de 

consumo. 

 

O Brasil acompanhou a movimentação mundial pela alteração desta 

realidade e em 1988 lançou a pedra fundamental para a edificação dos direitos dos 

consumidores brasileiros, elevando a sua proteção ao status constitucional (art. 5º, 

inciso XXXII, da CF) e ao patamar de princípio da ordem econômica (art. 170, inc. V, 

da CF).   

 

Pouco tempo depois, com a premente necessidade de dotar a sociedade 

de instrumentos de proteção aptos ao enfrentamento deste mercado de consumo, 

surge no cenário jurídico o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), 

traçando uma Política Nacional com vistas a uma relação de consumo transparente 

e harmônica, fundada nas necessidades dos consumidores, no respeito, na 

dignidade, na proteção da sua saúde e segurança, nos seus interesses econômicos 

e na melhoria da sua qualidade de vida. 

 

Ao lado da Política Nacional das Relações de Consumo, alguns direitos 

básicos foram estabelecidos, com destaque para a proteção do consumidor, sua 

vida, saúde e segurança, além do direito de receber todas as informações 

necessárias sobre os produtos e serviços que consome, inclusive os riscos que lhes 

são inerentes e uma efetiva prevenção e reparação de danos. 

 

A Lei n. 8.078/1990 é uma lei principiológica, assim definida pelos seus 

idealizadores, pois além de norma de ordem pública e de interesse social (que veio 

romper com a noção de direito público x privado), tem a qualidade de se apresentar 

como um relicário onde tudo o que for colocado nele deve ser perfeitamente 
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harmonizado e acomodado, sob pena de não encontrar qualquer espaço de 

acomodação.  

 

Nesse microssistema do Código de Defesa do Consumidor, ao lado da 

tutela administrativa e civil, o legislador não se descuidou da tutela penal, 

estabelecendo crimes correspondentes e harmônicos com inúmeros dispositivos do 

próprio código, com a clara opção de sobreposição das políticas de “prevenção” de 

danos às políticas de reparação, tal como deve ser. 

 

No incremento da tutela penal do consumidor, no mesmo ano de 

nascimento do CDC (1990), nasce a Lei n. 8.137, prevendo também, entre outros, 

crimes contra as relações de consumo. 

 

A relação jurídica de consumo, desequilibrada desde o seu berço, passa 

a figurar nestes dois diplomas legais, como o bem juridicamente protegido (objeto 

jurídico) dos crimes ali definidos. Demonstra o Estado consciência do direito 

fundamental do consumidor de ser protegido (princípio da proteção integral), até 

porque os bens jurídicos são nada mais, nada menos do que o resultado dos 

anseios e das necessidades sociais. 

 

As severas críticas a esses dois diplomas legais, especialmente no que 

toca à tutela penal, não parecem sobreviver ao estudo dos principais princípios do 

direito penal, os quais, de fato, têm a função e a tarefa de limitar o Estado no 

exercício de regular e tutelar, com previsão de crimes e imposição de penas, a 

relação entre o consumidor e o fornecedor.  

 

Os tipos abertos desses dois diplomas, necessários para o bem que se 

busca proteger (bem jurídico social e supraindividual), nem de longe representam 

uma inovação ao sistema, tampouco são ofensivos ao princípio da legalidade, 

valendo lembrar que os delitos culposos, principal exemplo de tipos abertos que 

temos, sempre necessitaram, para sua efetividade, da complementação do 

intérprete e nem por isso foram (ou são) considerados inconstitucionais. 
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Da mesma forma, no confronto desses tipos penais com os princípios da 

fragmentariedade e intervenção mínima, mais uma vez eles sobrevivem, seguindo a 

lógica de que se o direito penal deve se ocupar somente com alguns (e 

determinados) fragmentos (determinadas relações humanas, bens e direitos) e se 

sua intervenção deve ser mínima e subsidiária, o que vale dizer que somente 

quando não suficientes os demais ramos do direito e tutelas conhecidas e que pode 

agir, certamente o Estado, no seu dever constitucional de dar proteção integral ao 

consumidor, deve lançar mão dele (do direito penal), um dos braços mais fortes e 

efetivos na tutela preventiva que dispõe.  

 

Ademais, maior que o interesse do consumidor de se ver indenizado, tem 

ele o genuíno interesse de “não” sofrer dano (prevenção); bem diferente disso, quer 

ser feliz e ter suas legítimas expectativas atendidas quando escolhe determinado 

produto ou serviço.  

 

Não sem razão, os delitos definidos nesses dois diplomas legais (quanto 

ao artigo 7º da Lei n. 8.137/1990, especificamente o inciso IX, que trata de 

mercadorias impróprias para o consumo), foram criados como crimes de perigo, 

contentando-se o legislador, nestes casos, com a situação de perigo provocada pelo 

fabricante/fornecedor, dispensando o dano (alteração negativa no mundo físico, a 

exemplo do que se exige nos crimes materiais) para a configuração deles. 

 

A ofensividade, por sua vez, um dos princípios do direito penal, decorre 

da provocação da situação de perigo pelo agente, sem necessidade do resultado, o 

qual, ainda que ausente, é provável e caso ocorra, atingindo um bem coletivo, 

supraindividual, de danosidade social e pulverizada, terá vencido o direito penal, que 

tinha o dever e a principal função – para o que falhou – de prevenir este dano.  

 

Diante desta realidade e mesmo se apresentando conforme e harmônica 

com os preceitos constitucionais e o sistema jurídico vigente (civil law), a tutela penal 

do consumidor aqui tratada, diluída em dois diplomas distintos com o traço comum 

de ter como bem juridicamente protegido a relação de consumo, não fica livre do 

fenômeno da interpretação, o que no Brasil é feito precipuamente pela 

jurisprudência. 
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Como a fonte do direito mais importante na tarefa de interpretar, atualizar 

e aplicar a lei, a jurisprudência do Brasil, após pesquisas de registros das duas 

Cortes Superiores (STF e STJ) e de oito estados da federação de diferentes regiões 

do país (Bahia, Espirito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul, São Paulo e Sergipe), com relação aos crimes previstos no CDC (doze tipos 

penais, do artigo 63 ao 74), revelou um dado e uma realidade tristes e paradoxais.  

 

Se, de um lado, vivemos em uma sociedade de consumo (e consumo 

desenfreado), inclusive superendividada e mesmo depois de mais de duas décadas 

de vigência da principal lei de proteção ao consumidor, de outro, a escassez de 

registros de julgados tratando dos crimes previstos no CDC, inclusive em estados 

populosos e com número significativo de processos em andamento, permite a leitura 

de que a tutela penal do CDC não se efetivou no Brasil. 

 

Com pesar, pode-se afirmar que depois de vencido o trabalho de 

pesquisa aqui desenvolvido, os crimes previstos no CDC não ingressaram no rol dos 

instrumentos de proteção do consumidor, considerando que: onde há vida, há 

consumo; onde há consumo, não importa em que proporção, há transgressão aos 

direitos e obrigações estabelecidos para esta relação e a despeito de um sem-

número de lides civis versando sobre os direitos dos consumidores no país afora, há 

ínfimo e insignificante número de ações penais versando sobre o mesmo tema neste 

mesmo país.  

 

Os motivos da não efetividade da tutela penal do consumidor no Brasil, 

conclusão a que se chega após a constatação da ínfima quantidade de julgados 

versando sobre os crimes do CDC, não foram aqui tratados em razão dos contornos 

e dos limites do objeto desta pesquisa. Por certo, esta questão (os motivos do fiasco 

da tutela penal do CDC no Brasil) dependeria de amplo estudo das políticas públicas 

do Poder Executivo, responsável pela implementação dos órgãos de investigação de 

crimes contra o consumidor, dos órgãos de proteção ao consumidor, berço das lides 

penais de consumo.  

 

Além disso, não se duvida nem se despreza a existência de questões 

culturais, a demandar estudo da antropologia na busca da explicação desta 
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constatação, novamente com objeto e contornos bem distintos do objeto desta 

pesquisa.  

 

Ainda, nos limites do objeto desta pesquisa e em continuação ao que se 

propôs, após análise dos julgados versando sobre o crime previsto no inciso IX do 

artigo 7º da Lei n. 8.137/1990 (mercadoria imprópria para o consumo), também é 

possível afirmar, que por meio de uma análise/interpretação equivocada da 

classificação doutrinária deste crime – que é formal e de perigo –, os Ministros da 

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 

90.779-2, do Estado do Paraná, no dia 17 de junho de 2008, negaram vigência à lei, 

exigindo uma condição para a configuração deste crime, que o próprio legislador não 

exige.  

 

Alterando posição anterior, nesta decisão, a Primeira Turma do STF pela 

necessidade de comprovação pericial da “impropriedade” do produto para o 

consumo, com exceção da hipótese de produto com data de validade vencida. Nos 

fundamentos dessa decisão, mesmo admitindo a classificação doutrinária do crime 

do inciso IX do artigo 7º da Lei n. 8.137/1997, de delito formal e de perigo, entendeu 

que a comprovação pericial da impropriedade do produto para o consumo é 

imprescindível para a configuração do delito.  

 

O equívoco desta interpretação é facilmente detectado diante do fato de 

que sendo este crime formal e de perigo, e diante das especificações técnicas e 

normas sanitárias que incidem sobre todos os produtos que ingressam no mercado 

de consumo, a condição imprópria de cada um deles se comprova  - de per si  

sempre que desrespeitada uma destas exigências. 

 

Para as demais hipóteses do artigo 18, parágrafo 6º, do CDC (norma que 

complementa o inciso IX, art. 7º, da Lei 8.137/90), suficiente para a configuração do 

crime, que se contenta com a situação de perigo criada ao vender, ter em depósito 

para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou 

mercadoria em condições impróprias ao consumo, o prazo de validade expirado dos 

produtos. 
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Conforme foi constatado e registrado na pesquisa aqui desenvolvida, 

após a mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, composta pelas duas turmas de julgamento com 

competência penal, influenciada por esta decisão (mencionada expressamente eu 

vários acórdãos), alterou seu posicionamento anterior, passando a entender como 

imprescindível a comprovação pericial da impropriedade dos produtos para o 

consumo, desprezando – também - a classificação de delito formal e de perigo deste 

crime.  

 

Soma-se a isto o fato de que com a alteração de posicionamento das 

duas Cortes Superiores do país, não obstante a ausência de caráter vinculante 

dessas decisões, o que se viu foi um efeito cascata nas decisões dos tribunais 

estaduais, que, fundamentando suas decisões no novo posicionamento do STJ, 

também têm exigido, majoritariamente, comprovação pericial da impropriedade do 

produto para o consumo como condição para a configuração deste delito.   

 

Assim, pelos dois ângulos que se olhe: seja pelo inexpressivo e 

insignificante número de registros de julgados versando sobre os crimes do CDC nos 

tribunais pesquisados, seja pela equivocada classificação doutrinária que é dada ao 

crime do inciso IX do art. 7º da Lei n. 8137/1990, a partir do julgamento do Habeas 

Corpus PR 90.779-2 (dia 17/6/2008) pelo Supremo Tribunal Federal, a tutela penal 

do consumidor, a despeito da sua integridade quando confrontada com a 

Constituição Federal, com os princípios do direito penal e com a teoria geral do 

crime, nos contornos aqui estudados, com relação aos crimes do CDC não se 

efetivou e com relação ao crime da Lei n. 8.137/1997 (mercadoria imprópria para o 

consumo), vem sendo esvaziada pela jurisprudência majoritária.  

 



143 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor.  7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 

ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. As tradições jurídicas de civil caw e 
common law. In: FREIRE, Alexandre et al. (Org.). Novas tendências do processo 
civil. Estudos sobre o projeto do Novo Código de Processo Civil. Salvador: 
JusPodivm, 2013. p. 558-559. 

BAHIA. Tribunal de Justiça. Proc. 5938-2/07, 2ª Turma Recursal, JECRIM. Rel. Nicia 
Olga A. S. Dantas. Salvador, BA. Julgamento 20/05/2008. Disponível em: 
<http://esaj.tjba.jus.br/esaj/portal.do?servico=780000>. Acesso em: 22 jan. 2016. 

BAJ, Luca. La tutela penale del consumatore. Milano: Key, Luglio 2015.  

BENJAMIN, Antônio Herman V. O direito do consumidor. O capítulo do direito penal 
econômico. Revista da AJURIS, Porto Alegre, AJURIS, v. 55,  jul. 1992. 

______. Introdução à criminalidade de consumo. Brasília-DF: BDJur. B12, 5 maio 
2010. p. 4. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/30240>. 
Acesso em: 4 jan.  2016. 

______. O direito do consumidor. O capítulo do direito penal econômico. p. 11-34. 
Disponível em: 
<http://www.amprs.org.br/arquivos/revista_artigo/arquivo_1285251475.pdf>. Acesso 
em: 2 dez. 2015. 

______; MARQUES, Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do 
consumidor. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.  

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Parte geral. São Paulo: 
Saraiva, 2012. BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. 3. ed. Milão: 
Brasiliense, 1990.  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. 
Acesso em: 4 jan. 2015. 

BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm>. Acesso em: 4 
jan. 2015. 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/30240


144 
 

BRASIL. Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 23 jan. 2016. 

BRASIL. Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às 
normas do Direito Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm>. Acesso em: 2 jan. 
2016. 

BRASIL. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Código de Defesa do 
Consumidor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. 
Acesso em: 20 dez. 2015.  

BRASIL. Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define crimes contra a ordem 
tributária, econômica e contra as relações de consumo, e dá outras providências. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8137.htm>. Acesso em: 4 
jan. 2015. 

BRASIL. Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9099.htm>. Acesso em: 22 jan. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 
657.817 – PR. Rel. Min. Herman Benjamin. Brasília, DF. Julgamento 02/6/2015. 
Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 22 jan. 2016.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg-RS n. 968.946–RS. Rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho. Brasília, DF. Julgamento 26/05/2009. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequ
encial=888017&num_registro=200701649938&data=20090629&formato=PDF 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no Ag 1.418.565/RJ. Rel. Min. 
Sebastião Reis Jr. Brasília, DF. Julgamento 16/05/2013. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequ
encial=1235124&num_registro=201100979720&data=20130801&formato=PDF>. 
Acesso em: 22 jan. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 132.257. Rel. Min. Laurita Vaz. Brasília, 
DF. Julgamento 23/08/2011. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequ
encial=1083759&num_registro=200900557793&data=20110908&formato=PDF>. 
Acesso em: 22 jan. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Composição 17.12.2015.       Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Conhe%C3%A7a%20o%20STJ/Composi%C3
%A7%C3%A3o%20e%20funcionamento/Composicao_17122015.pdf>. Acesso em 
28 dez. 2015. 



145 
 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 9.768-SP. Rel. Min. Felix Fischer. Brasília, 
DF. Julgamento 04/11/1999. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/ita/documento/mediado/?num_registro=1999004971
80&dt_publicacao=13-12-1999&cod_tipo_documento=1&formato=PDF>. Acesso em: 
22 jan. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 322.066-SP. Rel. Min. Felix 
Fischer. Brasília, DF. Julgamento 25/8/2015. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 22 jan. 2016.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 11.912-SP. Rel. Min. Jorge Scartezzini. 
Brasília, DF. Julgamento 03/04/2001.  Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>. 
Acesso em: 22 jan. 2016.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 64.849-PE. Rel. Min. Laurita Vaz. Brasília, 
DF. Julgamento 7/11/2006. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso 
em: 22 jan. 2016.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus n. 3.331-2-SP. 
Relator Min. Jesus Costa Lima. Brasília, DF. Julgamento 21/02/1994.  Disponível 
em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 22 jan. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. HC 49.221-SC. Min. Rel. Jorge Mussi. 
Brasília, DF. Julgamento 16/04/2015. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequ
encial=1399431&num_registro=201401547141&data=20150428&formato=PDF>. 
Acesso em: 22 jan. 2016.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 447.303/RS. Relator Min. Luiz Fux. 
Brasília, DF. Julgamento 2/10/2003. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/SCON/>. 
Acesso em: 22 jan. 2016.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RESp 1.201.136-MG. Rel. Min. Sebastião dos 
Reis Junior. Brasília, DF. Julgamento 03/02/2014.   Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em: 22 jan. 2016.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 307.415-SP. Rel. Min. Gilson Dipp. 
Brasília, DF. Julgamento 03/10/2002. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&seq
uencial=523894&num_registro=200100245528&data=20021111&tipo=5&formato=P
DF>. Acesso em: 22 jan. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.060.917-RS. Rel. Min. Arnaldo 
Esteves Lima. Brasília, DF. Julgamento 19/03/2009. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequ
encial=867603&num_registro=200801141162&data=20090413&formato=PDF 



146 
 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.112.685-SC. Min. Rel. Felix Fischer. 
Brasília, DF. Julgamento 06/10/2009. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequ
encial=918764&num_registro=200900539771&data=20100329&formato=PDF>. 
Acesso em: 22 jan. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 115.650 de São Paulo. 
Quinta Turma. Rel. Ministra Laurita Vaz. Brasília, DF. Julgamento 26/10/2010. 
Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequ
encial=1016433&num_registro=200802036130&data=20101122&formato=PDF>. 
Acesso em: 22 jan. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.184.240-TO. Rel. Min. Haroldo 
Rodrigues - Des. Convocado do TJ-CE. Brasília, DF. Julgamento 12/4/2011. 
Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequ
encial=1052128&num_registro=201000433068&data=20110620&formato=PDF>. 
Acesso em: 22 jan. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.453.275 – SC. Min. Rel. Maria 
Thereza de Assis Moura. Brasília, DF. Julgamento 15/09/2015. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequ
encial=1441856&num_registro=201401102514&data=20151001&formato=PDF>. 
Acesso em: 22 jan. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RHC 24.516-RO. Rel. Min. Arnaldo Esteves 
Lima. Brasília, DF. Julgamento 06/04/2010. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequ
encial=959288&num_registro=200802068102&data=20100503&formato=PDF>. 
Acesso em: 22 jan. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RHC 40.921-SP. Rel. Min. Jorge Mussi. 
Brasília, Df. Julgamento 22/04/2014. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequ
encial=1313698&num_registro=201303191709&data=20140429&formato=PDF>. 
Acesso em: 22 jan. 2016. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RHC 49.752-SC. Min. Jorge Mussi. Brasília, 
DF. Julgamento 14/04/2015. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequ
encial=1397952&num_registro=201401730175&data=20150422&formato=PDF>. 
Acesso em: 22 jan. 2016.  

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RHC 55.451-RJ. Min. Rel. Maria Thereza de 
Assis Moura. Brasília, DF. Julgmento 02/06/2015. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ITA&sequ



147 
 

encial=1412995&num_registro=201500074081&data=20150610&formato=PDF>. 
Acesso em: 22 jan. 2016. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ACO 1858-PR, Decisão monocrática. Min. Luiz 
Roberto Barroso. Brasília, DF. Julgamento 07/08/2013. Disponível em: 
<file:///C:/Users/Marcia%20Bosch/Downloads/texto_166303192%20(3).pdf>. Acesso 
em: 22 jan. 2016.   

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 88077 /RS. Segunda Turma. Relator  Min. 
Cezar Peluso. Brasília, DF. Julgamento:  31/10/2006. Publicação  DJ 16-02-2007. 
Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2888077%2
ENUME%2E+OU+88077%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl
.com/l9rmcgv>. Acesso em: 22 jan. 2016.   

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 90.779-2 do Paraná. 1ª 
Turma. Rel. Ministro Carlos Britto. Brasília, DF. Julgamento 17/06/2008. Disponível 
em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=557283>. 
Acesso em: 22 jan. 2016. 

BREIER, Ricardo. Ciência penal pós-finalismo: uma visão funcional. In: FRANCO, 
Alberto Silva; NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). Doutrinas essenciais  Direito 
penal. São Paulo: RT, 2010. v. II. p. 1.073-1.094. 

BRUNO, Anibal. Direito penal. Parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2005.  

CAPELLETTI, Mauro. Tutela dos interesses difusos. Revista AJURIS, Porto Alegre, 
AJURIS, ano XII, n. 33, março 1985. 

CARRARA, Francesco. Programa do curso de direito criminal. Parte geral. São 
Paulo: Saraiva, 1956.  

CAVARZANI, Vinícius. O common law, o civil law. Uma análise sobre a tradição 
jurídica brasileira. Revista de Processo, São Paulo, RT, v. 213, ano 39, p. 321-345, 
maio 2014. CÓDIGO DE HAMURABI, CÓDIGO DE MANU (Livro oitavo e nono). Lei 
das XII Tábuas. Supervisão Editorial Jair Lot Vieira, 2. ed. Bauru-SP: Edipro, 2002. 
(Série Clássicos).  

COSTA, Álvaro Mayrink da. Direito penal. Parte geral. 6. ed.  Forense: Rio de 
Janeiro, 1998. v. I, t. I.  

COSTA, José Francisco de Faria. O perigo em direito penal. Contributo para a sua 
fundamentação e compreensão dogmáticas. Reimpressão. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2000.  

CRESSEY, Donald R; SUTHERLAND, Edwin H.; LUCKENBILL, David F. Principles 
of criminology. Oxford, England: General Hall, 1992. 



148 
 

DALLARI, Dalmo de Abreu.  Elementos de Teoria Geral do Estado. 31. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012.  

DOTTI, Rene Ariel. A tutela penal dos interesses coletivos. A tutela dos interesses 
coletivos. 1. ed. São Paulo: Max Limonad, 1984.  

______. Curso de direito penal. Parte geral. 3. ed. São  Paulo:  Revista dos 
Tribunais, 2010. 

ESPÍRITO SANTO. Tribunal de Justiça. Agravo Regimental AP n. 0010446-
41.2011.8.08.0014. Rel. Des. Sergio Luiz Teixeira Gama. Vitória, ES. Julgamento 
22/07/2015. Disponível em: <www.tjes.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2015. 

ESPÍRITO SANTO. Tribunal de Justiça. Apelação 035050038401, 2ª Câmara 
Criminal. Rel. Des. Sergio Luiz T. Gama. Vitória, ES. Julgamento 28/10/1999.   
Disponível em: 
<http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/cons_jurisp.cf
m>. Acesso em: 22 jan. 2016.  

ESPÍRITO SANTO. Tribunal de Justiça. Conflito de Competência 100970008841, 2ª 
Câm. Criminal. Rel. Wellington da Costa Citty. Vitória, ES. Julgamento 09/05/2001. 
Disponível em: 
<http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/cons_jurisp.cf
m>. Acesso em: 22 jan. 2016.  

ESPÍRITO SANTO. Tribunal de Justiça. Conflito de Competência 10098001202-3, 2ª 
Câm. Criminal, Rel. Wellington da Costa Citty. Vitória, ES. Julgamento 04/04/2001. 
Disponível em: 
<http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_jurisprudencia/cons_jurisp.cf
m>. Acesso em: 22 jan. 2016. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua 
portuguesa. 2. ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. 

FIGUEIREDO, Antônio Macena de; SOUZA, Soraia Riva Goudinho de. Como 
elaborar projetos, monografias, dissertações e teses. Da redação científica à 
apresentação do texto final. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 

FRAGOSO, Cláudio Heleno. Lições de direito penal. Parte geral. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006.  

GALVÃO, Fernando. Direito penal. Parte geral. 5. ed. Saraiva: São Paulo, 2013.  

GRECO, Rogério. Curso de direito penal. Parte geral. 12. ed. Niterói, RJ: Impetus, 
2010. v. I.  



149 
 

HASSEMER, Winfried. Fundamentos del derecho penal. Tradussión y notas de 
Francisco Munhoz Conde y Luis Arroyo Zapatero. Bosch. Barcelona: Casa Editorial, 
1984.  

HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1949. v. 
I.  

______; FRAGOSO, Heleno Claudio. Comentários ao Código Penal. Volume I, Tomo 
I, artigos 1º ao 10. Rio de Janeiro: Forense, 1977.  

KALIL, José Arthur Spirito. O consumidor e o direito penal econômico. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2014.  

LECEY, Eládio. A tutela penal do consumidor e a criminalização da pessoa jurídica. 
Revista AJURIS [Edição Especial], Porto Alegre, AJURIS, v. II, p. 613-620, março 
1998. 

LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. 
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006.  

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2011.  

MELO, Nehemias Domingos de. Da defesa do consumidor em juízo: por danos 
causados em acidentes de consumo. São Paulo: Atlas, 2010. 

MICHAELIS. Verbete: Fático. Disponível em: 
<http://www.michaelis.com.br/busca?id=wODl>. Acesso em: 22 jan. 2016. 

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça.  Apelação n. 1.0338.09.090.450-3/001. Rel. 
Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama. Belo Horizonte, MG. Julgamento 
06/08/2015. Disponível em: <www.tjsg.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2015. 

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal 1.0699.07.069016-8/001. 
Rel. Des. Furtado de Mendonça. Belo Horizonte, MG. Julgamento 29/01/2013.  
Disponível em: <http://www.tjmg.jus.br/portal/jurisprudencia/consulta-de-
jurisprudencia/acordaos/>. Acesso em: 22 jan. 2016.  

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. 2ª Turma Recursal de Betim - Rec. nº 
027.05.074819-6. Rel. Juiz Magid Nauef Láuar, Belo Horizonte, MG. Julgamento 
Publicação Boletim n 91. Disponível em: 
<http://www.tjmg.jus.br/portal/jurisprudencia/consulta-de-jurisprudencia/acordaos/>. 
Acesso em: 22 jan. 2016.  



150 
 

MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal. 31. ed. 
São Paulo: Atlas, 2015.  

NERY JUNIOR, Nelson. Os princípios gerais do Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 
3, set./dez. 1992.  

NEW WORLD ENCYCLOPEDIA. Edwin H. Sutherland. Disponível em: 
<http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Edwin_Sutherland>. Acesso em: 28 
nov. 2015. 

PARANÁ. Tribunal de Justiça.  Apelação n. 122.6329-5. Rel. Des. Sonia Regina de 
Castro. Curitiba, PR. Julgamento 28/05/2015. Disponível em: <www.tjpr.jus.br>. 
Acesso em: 28 dez. 2015. 

PARANÁ, Tribunal de Justiça. Apelação Criminal 794.724-2, Rel. Des. Lidio José 
Rotoli Macedo. Curitiba, PR. Julgamento 29/11/12. Disponível em: 
<https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/publico/pesquisa.do>. Acesso em: 22 jan. 
2016.  

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 
0056503.85.2013.19.0000. Rel. Des. Denise Vaccari M. Paes. Rio de Janeiro, RJ. 
Julgamento 26/03/2014. Disponível em: <www.tjrj.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2015. 

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça. Recurso em Sentido Estrito 0050216-
45.2009.8.19.0001. Rel. Des. Suimei Meira Cavalieri, 3ª Câm. Crim. Julgamento 
23/11/2010. Disponível em: 
<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas/jurisprudencia/pesquisa-selecionada>. 
Acesso em: 22 jan. 2016.  

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação n. 700.617.17567. Rel. Des. 
Rogerio Gesta Leal. Porto Alegre, RS. Julgamento 27/08/2015. Disponível em: 
<www.tjrs,jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2015. 

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Crime Nº 70058395013, 
Quarta Câmara Criminal. Rel. Aristides Pedroso de Albuquerque Neto. Porto Alegre, 
RS. Julgamento 18/12/2014. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova&partialfields=tribunal%3ATribunal%2520d
e%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.(TipoDecisao%3Aac%25C3%25B3r
d%25C3%25A3o|TipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica|TipoDecisao:null)&t=s&
pesq=ementario.#main_res_juris>. Acesso em: 22 jan. 2016.    

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Crime Nº 70060591823, 
Quarta Câmara Criminal, Rel. Rogerio Gesta Leal. Porto Alegre, RS. Julgamento, 
04/12/2014. Disponível 
em:<http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova&partialfields=tribunal%3ATribunal%25
20de%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.(TipoDecisao%3Aac%25C3%2



151 
 

5B3rd%25C3%25A3o|TipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica|TipoDecisao:null)&
t=s&pesq=ementario.#main_res_juris>. Acesso em: 22 jan. 2016.    

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Crime Nº 70066628108, 
Quarta Câmara Criminal. Rel. Rogerio Gesta Leal. Porto Alegre, RS. Julgamento 
27/11/2015. Disponível 
em:<http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova&partialfields=tribunal%3ATribunal%25
20de%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.(TipoDecisao%3Aac%25C3%2
5B3rd%25C3%25A3o|TipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica|TipoDecisao:null)&
t=s&pesq=ementario.#main_res_juris>. Acesso em: 22 jan. 2016.    

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Habeas Corpus Nº 70066976671, 
Quarta Câmara Criminal. Rel. Rogerio Gesta Leal. Porto Alegre, RS. Julgamento 
19/11/2015. Disponível 
em:<http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova&partialfields=tribunal%3ATribunal%25
20de%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.(TipoDecisao%3Aac%25C3%2
5B3rd%25C3%25A3o|TipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica|TipoDecisao:null)&
t=s&pesq=ementario.#main_res_juris>. Acesso em: 22 jan. 2016.    

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 71004509360, 
Turma Recursal Criminal. Rel. Eduardo Ernesto Lucas Almada. Porto Alegre, RS. 
Julgamento 05/08/2013. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova&partialfields=tribunal%3ATribunal%2520d
e%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.(TipoDecisao%3Aac%25C3%25B3r
d%25C3%25A3o|TipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica|TipoDecisao:null)&t=s&
pesq=ementario.#main_res_juris>. Acesso em: 22 jan. 2016.  

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Recurso Crime nº 71002644789, Turma 
Recursal Criminal, Rel. Laís Ethel Corrêa Pias. Porto Alegre, RS. Julgamento 
27/09/2010.   Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova&partialfields=tribunal%3ATribunal%2520d
e%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.(TipoDecisao%3Aac%25C3%25B3r
d%25C3%25A3o|TipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica|TipoDecisao:null)&t=s&
pesq=ementario.#main_res_juris>. Acesso em: 22 jan. 2016.  

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Recurso Crime nº 71005081716, Turma 
Recursal Criminal, Rel. Luiz Antônio Alves Capra. Porto Alegre, RS. Julgamento 
15/12/2014.  Publicação Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova&partialfields=tribunal%3ATribunal%2520d
e%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.(TipoDecisao%3Aac%25C3%25B3r
d%25C3%25A3o|TipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica|TipoDecisao:null)&t=s&
pesq=ementario.#main_res_juris>. Acesso em: 22 jan. 2016. 

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Recurso Crime nº 71002644789, Turma 
Recursal Criminal. Rel. Laís Ethel Corrêa Pias. Porto Alegre, RS. Julgamento 
27/09/2010. Disponível 
em:<http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova&partialfields=tribunal%3ATribunal%25
20de%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.(TipoDecisao%3Aac%25C3%2



152 
 

5B3rd%25C3%25A3o|TipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica|TipoDecisao:null)&
t=s&pesq=ementario.#main_res_juris>. Acesso em: 22 jan. 2016.   

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Recurso Crime nº 71002649226, Turma 
Recursal Criminal. Rel. Laís Ethel Corrêa Pias. Porto Alegre, RS. Julgamento 
27/09/2010. Disponível 
em:<http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova&partialfields=tribunal%3ATribunal%25
20de%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.(TipoDecisao%3Aac%25C3%2
5B3rd%25C3%25A3o|TipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica|TipoDecisao:null)&
t=s&pesq=ementario.#main_res_juris>. Acesso em: 22 jan. 2016.   

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Recurso Crime Nº 71002293397, Turma 
Recursal Criminal. Rel. Clademir José Ceolin Missaggia. Porto Alegre, RS. 
Julgamento 09/11/2009. Disponível 
em:<http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova&partialfields=tribunal%3ATribunal%25
20de%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.(TipoDecisao%3Aac%25C3%2
5B3rd%25C3%25A3o|TipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica|TipoDecisao:null)&
t=s&pesq=ementario.#main_res_juris>. Acesso em: 22 jan. 2016.    

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Recurso Crime Nº 71004565230, Turma 
Recursal Criminal. Rel. Edson Jorge Cechet. Porto Alegre, RS. Julgamento 
25/11/2013. Disponível 
em:<http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova&partialfields=tribunal%3ATribunal%25
20de%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.(TipoDecisao%3Aac%25C3%2
5B3rd%25C3%25A3o|TipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica|TipoDecisao:null)&
t=s&pesq=ementario.#main_res_juris>. Acesso em: 22 jan. 2016.    

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Recurso Crime nº 71003749827, Turma 
Recursal Criminal. Relator: Fabio Vieira Heerdt. Porto Alegre, RS. Julgamento 
23/07/2012. Disponível em: 
<http://www.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova&partialfields=tribunal%3ATribunal%2520d
e%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.(TipoDecisao%3Aac%25C3%25B3r
d%25C3%25A3o|TipoDecisao%3Amonocr%25C3%25A1tica|TipoDecisao:null)&t=s&
pesq=ementario.#main_res_juris>. Acesso em: 22 jan. 2016.  

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Recurso Crime Nº 71005193263, Turma 
Recursal Criminal, Rel. Madgeli Frantz Machado, j. 11/05/2015. 

RIZZATO NUNES, Luiz Antonio. Curso de direito do consumidor. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011.  

SANGUINÉ, Odone. Introdução aos crimes contra o consumidor: perspectiva 
criminológica e penal. Revista dos Tribunais, São Paulo, RT, ano 81, v. 675, jan. 
1992.  

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação nº 0002495-46.2007.8.26.0010, 1ª 
Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo. Rel. Luiz 
Augusto de Sampaio Arruda. São Paulo, SP. Julgamento 12/03/2015. Disponível 



153 
 

em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1>. Acesso em: 22 jan. 
2016.     

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação n. 0008424-50.2013.8.26.0495. Rel. 
Des. Fernando Simão. São Paulo, SP. Julgamento 24/06/2015. Disponível em: 
<www.tjsp.jus.br>. Acesso em: 28 dez. 2015. 

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal n. 993.07.023103-3. Rel. Ciro 
Campos. São Paulo, SP. Julgamento. 22/10/2009. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1>. Acesso em: 22 jan. 2016.    

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal 947220068260619-SP, 5ª 
Câmara de Direito Criminal. Rel. José Damião Pinheiro Machado Cogan. São Paulo, 
SP. Julgamento 29/09/2011.   Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1>. Acesso em: 22 jan. 2016.    

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. HC 22.565, Turma Criminal, São Vicente. Rel. 
Elias Junior de Aguiar Bezerra, j. 17/12/08). Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1>. Acesso em: 22 jan. 2016.    

SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. HC 0100023.75.2015.8.26.9.39, Turma Criminal – 
Marília. Rel. José Roberto Nogueira Nascimento. São Paulo, SP. Julgamento 
28/05/2015. Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1>. 
Acesso em: 22 jan. 2016.    

SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e proporcionalidade. In: FRANCO, Alberto 
Silva; NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). Doutrinas essenciais. Direito penal. São 
Paulo: RT, 2010. v. I. p. 99-152. 

SERGIPE. Tribunal de Justiça. Apelação criminal nº 2011309331, 1ª Vara Criminal 
de Socorro. Rel. Desa. Geni Silveira Schuster. Aracajú, SE. Julgamento 10/10/2011. 
Disponível em: <http://www.tjse.jus.br/portal/consultas/jurisprudencia/judicial>. 
Acesso em: 22 jan. 2016.  

SERGIPE. Tribunal de Justiça. Apelação nº 201400311312, Câmara Criminal.  Rel. 
Des. Iolanda Santos Guimarães. Aracajú, SE. Julgamento 21/10/2014. Disponível 
em: <http://www.tjse.jus.br/portal/consultas/jurisprudencia/judicial>. Acesso em: 22 
jan. 2016. 

SOARES, Guido Fernando Silva. Common Law: Introdução ao direito dos EUA. 2. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.  

TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1994.  



154 
 

TORON, Alberto Zacharias. Aspectos penais da proteção ao consumidor. In: 
FRANCO, Alberto Silva; NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). Doutrinas essenciais. 
Direito penal. São Paulo: RT, 2010. v. VIII.  p. 1.297-1.311. 

ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Tratado de derecho penal. Parte general. Buenos Aires: 
Ediar, 1981. v. III. 

______; PIERANGELI, José Henrique.  Manual de direito penal brasileiro. Parte 
geral. 6. ed. São Paulo: RT, 2006. v. 1. 

YACOBUCC, Guilhermo Jorge. Algunos criterios de imputación penal em la 
empresa. In: ZAFFARONI, Raúl Eugenio (Ed.); TERRAGNI, Marco Antonio (Coord.). 
El derecho penal del siglo XXI. Mendoza: Ediciones Jurídicas Cuyo, 2005. p. 553-
555.  

WEZEL, Hans. Direito penal. Tradução de Afonso Celso Rezende. 2ª tiragem, 
Campinas, SP: Romana, 2004. 

 

 

 


