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                                          Direitos Difusos 

 

Direitos Coletivos         Direitos Coletivos (estrito senso) 

   (lato senso) 

                                          Direitos Individuais Homogêneos 

 

Art. 81, § único, CDC: a defesa coletiva será feita quando se tratar de interesses difusos, coletivos (estrito senso) 

ou individuais homogêneos. 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 

individualmente, ou a título coletivo. 

 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

        

DIFUSOS 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 

indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

 

COLETIVOS 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 

indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por 

uma relação jurídica base; 

 

 

mailto:professor@arthurrollo.com.br


INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. 

 

Desta forma, podemos concluir que tanto os difusos como os coletivos são (i) transindividuais e de (ii) natureza 

indivisível e os (iii) homogêneos são aqueles que tem origem comum. 

 

Qual a diferença dos D, C e IH? 

Nos D e C as pessoas são indetermináveis. No D não consigo identificar grupo, categoria ou classe, já no C eu 

consigo. No IH as pessoas são determináveis. 

 

Porém, ainda assim é muito difícil distinguir os três direitos, precisamos para essa diferença examinar situações 

concretas e dentro delas examinar as ações judiciais e dentro destas as causas de pedir e os pedidos das ações 

judiciais. Afinal, o mesmo fato pode surgir pretensões envolvendo direitos D, C e IH. 

 

Ex: soda cáustica no leite de caixinha. Uma ação do MP para solicitar uma fiscalização intensa para que o leite saia 

o mais natural e saudável possível! Estou tratando de um direito difuso ou coletivo? Difuso, pois não tenho como 

dividir na categoria “pessoas que tomam leite”, estou protegendo o consumidor no geral. 

 

Já quando vincular uma propaganda publicitária para beneficiar as empresa de leite e que as pessoas tirem essa 

ideia da soda caustica da cabeça, consigo achar a categoria “empresas que vendem leite”, ai sim consigo enxergar 

que só essas empresas serão beneficiárias. Direito difuso ou coletivo? Coletivo. 

 

Ação contra empresa para indenizar as vítimas que tomaram o leite com soda cáustica -> Direito IH. 

 

 

Direito individual homogêneo 

Vamos supor que com essa problemática com o leite de caixinha, foram atingidas 5.000 vítimas. 

É possível tutelar o direito delas por ação individual?  

Sim! 

 

E por uma única ação, é possível? É possível colocar como autoras de uma ação individual?  

Não! Imagina o tamanho, começando pela primeira página com o nome e qualificação das pessoas. Isso 

prejudicaria o judiciário, atrasaria, sem contar que o juiz não perderia seu tempo lendo, já indeferindo. 

 

Quando tem muitos autores (mais de 100) em uma ação, chamamos de Litisconsórcio multitudinário -> 

inviabiliza a movimentação da ação. 

 

Tenho como resolver esse problema das vítimas com 1.000 ações individuais?  

Sim! Agrupamento de 5 vítimas por ação é fácil  (apesar de ter que contratar mais advogados para dar conta, 

recolher as custas em cada ação), porém, do pronto de vista jurídico não é vantagem nenhuma desmembrar em 

várias ações, justamente pois poderemos nos deparar com decisões conflitantes, gastos, não facilita o acesso a 

justiça, não facilita ao judiciário. 

 



O que caracteriza um direito como IH?  

Origem comum do dano! Ex: boate Kiss 

 

Tem dano de origem comum no caso de um acidente na estrada que 2 morreram, 10 feridas?  

Não, não compensa esse tipo de ação. É melhor uma ação para cada, até mesmo porque são consequências 

diferentes. 

 

Porque consigo desmembrar um DIH (naquelas 1.000)?  

Pois esse direito é individual na essência, porém, é coletivo na questão da tutela coletiva por conta da origem de 

dano comum, para facilitar o judiciário, não ter conflito de decisões. 

 

Posso tutelar o DIH por meio de ação individual? 

Não, pois DIH é um direito coletivo lato senso, justamente porque é individual na essência, pois tenho x pessoas e 

cada uma tem seu direito, mas considerado coletivo para tutela. Tutela pela ação coletiva é a finalidade, se não 

vou contra a ideia do porque foi criada. 

 

 

Associação de vitima serve para propor a ação coletiva! Desta forma, a associação das vítimas do leite entra com 

a ação coletiva pedindo a indenização pelas consequências. Neste caso, preciso colocar os nomes das vítimas? 

Não, a associação não precisa dos nomes para dizer quem quer que indenize. Assim a sentença aqui sempre será 

ilíquida e  vai dizer “as empresas que venderam o leite a, b e c devem indenizar as vítimas”. 

 

Ou seja, não diz os nomes das vítimas nem o quanto vai receber. O que podemos concluir é que a fase da coletiva 

acaba aqui na sentença. 

 

E depois? 

Vão ter que ser extraídas tantas cartas de sentenças quantas forem necessárias, quantas estiverem envolvidas, 

para fazer uma liquidação da sentença e realizar o cumprimento da sentença.  

 

Ah, mas quando há o desmembramento no final acaba que terá que fazer para todos a carta de sentença, 

depois liquidar cada uma, desafoga onde o judiciário? 

Muito, nós pulamos a fase de conhecimento, não vamos ter juiz doido que fala que a pessoa não tem direito, que 

ninguém mandou a pessoa tomar leite, por ex (rs). Tendo uma sentença que determina a indenização das vitimas,  

essa questão coletiva, não vamos ter problemas com um juiz louco desse, que diz que está prescrito e o outro 

improcedente e o outro procedente. 

 

Bom, extrai a carta de sentença, teremos inúmeras liquidações de sentença e cumprimento. Na liquidação a 

vítima vai ter que mostrar que é vítima realmente e quais as consequências que teve e depois terá o recebimento 

das indenizações, ou seja, liquidações individuais e cumprimento de sentenças individuais também. 

 

 

O que também poderemos encontrar divergências é se é Justiça Estadual ou Federal, assim como divergências 

que o juiz determina indenização conforma as consequências das vítimas. 



 

 

O que possuem de diferentes então? 

O DIH é o único dos direitos coletivos lato senso que exige liquidação de sentença e cumprimento de sentenças 

individuais. Agora nos outros dois, D e C, são sentenças e cumprimentos coletivos. No DIH é o único que consegue 

colocar o direito no bolso, justamente pela indenização que está envolvida. 

 

Qual a diferença do D e o C? 

No D não consigo nem categorias, grupos ou classes. No coletivo, apesar de pessoas indetermináveis consigo 

fechar em categorias, grupo ou classe. 

 

O DIH O CARA VAI COLOCAR O DINHEIRO NO BOLSO 

 

PARA FRISAR: SÓ SERÁ DIH QUANDO HOUVER INDENIZAÇÃO E QUE IRÁ PARA O BOLSO DAS PESSOAS 

 

 

Recall - serve para preservar saúde e vida das pessoas. 

 

Ação para obrigar o banco a tirar um cláusula abusiva – direito difuso (vai beneficiar todas as pessoas) 

Ação para determinar que um banco desconsidere uma cláusula abusiva dos contratos firmados entre 2002 e 

2012 – coletivo, consigo separar no grupo de pessoa que firmaram contrato a partir de 2002-2012.. 

Ação para devolver para os correntistas um taxa cobrada no período x – DIH. 

 

FUNDO DE INTERESSE COLETIVO 

Aplica o dinheiro em questões coletivas, melhoria, principalmente de fiscalização, para evitar novos danos. 
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É possível entrar com uma ação individual para assegurar um direito coletivo? 

Art. 6º Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. 

 

Se for no caso de lote: 

- abatimento do preço 

- desfazimento do negócio 

 

Publicidade que discrimina o homossexual? 

É possível o homossexual que se sente atingido para defesa de direito difuso? Se é difuso pode em nome próprio? 

Não tem que ser ação coletiva. 

 

Ação para obrigar a distribuir a sacolinhas para assegurar o direito costumeiro do consumidor (sempre teve a 

sacolinhas no supermercado) só do Estado de São Paulo? 



É um direito difuso, visto que tem gente da Bahia que compra aqui, como os demais. 

 

OBS: LOGÍSTICA REVERSA 

Os supermercados têm que aceitar a pilha usada, óleo de cozinha usado, visto que já que fornece os produtos 

tem que aceitar de volta para evitar a poluição 

 

 

PARTE HISTÓRICA 

Quem adulterasse gêneros alimentícios seria punido com a morte, ou seja, já era uma preocupação com a 

adulteração nos gêneros alimentícios – sec. 13 a.c. 

 

O que é essa adulteração?  

Para aumentar o conteúdo do alimento dissolvia o conteúdo de maior qualidade. 

 

Se um arquiteto construísse uma casa e caísse na cabeça do filho do consumidor o filho do arquiteto também 

morreria – “olho por olho, dente por dente”. 

 

Em relação ao direito ambiental? 

Para o sujeito ir para o paraíso deve fazer a confissão das mortes. “tenho que ir para o paraíso porque não 

maltratei os animais, não polui o rio”. Uma preocupação alimentar de ordem religiosa. Existe há muito tempo, 

mas depois da revolução industrial tudo mudou, começamos a ter uma preocupação com os direitos sociais 

(direito de segunda geração) e depois evoluiu para os direito difusos e coletivos (terceira geração). 

 

Quando falamos em revolução industrial, não aconteceu no mesmo tempo na Europa (sec 18) e no Brasil (mais ou 

menos 1950). Lá os direitos difusos foram pensados antes. 

 

Inglaterra foi o berço da revolução industrial: 

- ela não tinha guerra no seu território; 

- grandes jazidas de ferro (matéria-prima das maquinas) e carvão (combustível). 

 

A sociedade inglesa nessa época pré-revolução industrial era forma por castas: 

1. Nobres e clero; 

2. Artesões e estrangeiros; 

3. Camponeses e escravos. 

 

Porque o artesão?  

Antes da revolução industrial, o artesão manufaturava os produtos e os fazia do começo ao fim. Apresentava esse 

produto ao consumidor e se este decidisse comprar o produto, o artesão explicava como funcionava e como usar 

– uma relação direta, franca entre eles!!! 

 

Esses produtos não chegavam para a maioria da população, só chegava para quem tinha poder econômico para 

isso. Eram produtos caros e de difíceis problemas e quando chegava com problema no mercado como a relação 



era olho no olho, franca, direta, o consumidor chegava “po cara, me vendeu com problema” e ele resolvia isso 

para ele, afinal poderia perder seus consumidores. 

 

Evolução - Produção em série 

Começou a revolução industrial, as pequenas fábricas e aquela produção que era exclusivamente artesanal 

passou a ser uma produção em série, uma linha de produção, uma produção em maior escala. Essa produção em 

série possui duas características: (i) divisão do trabalho e (ii) barateamento. 

 

- Divisão: não era mais uma pessoa só que era responsável por todas as escalas, passou a ser um trabalho 

dividido, cada trabalhador cuidando do desenvolvimento de um parte do produto; 

- Barato: antes o produto que era exclusivo, que não chegava a ninguém, passa a ser de acesso de todos agora. 

 

Consequências: 

- Problemas em série: aquele era responsável por determinada parte ou fase do produto, não tinha ideia de como 

produzia a fase anterior ou a posterior, não tinha conhecimentos das demais, então se tivesse um problema na 

primeira fase o da segunda não iria saber e continuaria a produção realizando a sua fase e depois o produto final 

teria algum tipo de vício; 

- Perdeu a relação direta, antes o artesão produzia, explica e venda, depois a parte comercial passou a ser de um 

outro trabalhador, no caso o comerciante que não fez parte da produção era incumbido de vender o produto. 

 

DESTA FORMA, TODOS OS PROBLEMAS VIERAM DA REVOLUÇÃO INDUTRIUAL 

 

 

MEIO AMBIENTE 

- Natural: tudo que decorre da natureza, mares, água, subsolo, minérios, solo, flora e a fauna. 

- Artificial: cidades – fez com que as pessoas que morava no interior se deslocassem para a cidade, formando os 

cortiços, foram construídas, então, as megalópoles de forma desordenada. É formado pelo espaço urbano 

fechado (edifícios) e pelo espaço urbano aberto (praças, ruas); 

- Cultural: forma de identificação cultural e um povo, formando pelo patrimônio histórico, artístico, cultural, 

paisagístico e turístico. 

- Trabalho: adequadas condições do trabalho, para que tenha sadia qualidade no trabalho. 

 

Revolução das massas 

A população passou a cobrar do Estado uma mudança na economia. Surgiram as constituições de Weimar e do 

México e foi um pulo para o surgimento dos direitos difusos e coletivos. 

 

 

Direito ambiental 

O art. 5° da CF contempla a vida como direito fundamental, todavia o art. 225, caput, somente concebe a vida em 

um meio ecologicamente equilibrado, daí podemos concluir que o meio ambiente também figura como direito 

fundamental da pessoa humana; além disso, o referido art. 225, caput, estende o direito ao meio ambiente a 

todas as pessoas, ou seja, é um bem jurídico de natureza DIFUSA, eis que é indivisível e seus destinatários são 

pessoas indeterminadas e indetermináveis. 



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: 

 

Art. 225, CF: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo -> é a CF colocando 

pela primeira vez o bem ambiental como bem difuso. Com fundamento disso temos, por ex, temos aquelas praias 

que dizem ser “particulares”, isso não existe! Ilha particular, não existe. O que existe é a CONCESSÃO. 

 

Ninguém pode abrir mão dos bens ambientais, eles são difusos! 

 

TODOS TEM DIREITO DE USUFRUIR DO BEM DIFUSO DENTRO DOS LIMITES FIXADOS E, AO MESMO TEMPO, 

TODOS TÊM O DEVER DE PRESERVAR. 

 

Essencial a sadia qualidade de vida -> quais são os bens ambientais? Essa é a resposta. 

 

Impondo-se ao Poder Publico e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações -> é deve do Poder publico preservar, mas também de todos nós, que temos que fazer nossa parte e 

fiscalizar. 

 

Outro ponto importante desse artigo, é das presentes e futuras gerações -> tudo que vem depois, ainda não 

nasceu. 

 

 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, 

e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 

formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico 

e científico. 

 



§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, 

por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de 

acautelamento e preservação. 

 

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as 

providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. 

 

§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. 

 

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 

 

§ 5º - Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 

quilombos. 

 

§ 6 º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a fundo estadual de fomento à cultura até cinco 

décimos por cento de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, 

vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:   

I - despesas com pessoal e encargos sociais;   

II - serviço da dívida;  

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados 

 

 

Estabelece o desenvolvimento da função social da cidade: 

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem- estar de seus habitantes. 

 

A saúde e a proteção ao meio ambiente do trabalho estão previstas tanto no art. 7° da CF quanto no art. 200, 

VIII da magna carta: 

 

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

 

A importância da CF/88 (em conclusão do que foi dito) 

 - bem ambiental como bem difuso (não é publico, não é particular, o petróleo que eu achar na minha casa não é 

bem é difuso); 

- o bem ambiental é bem de todos: quem está compreendido no todos? Brasileiro e estrangeiro residente no país; 

- bem ambiental é todo aquele essencial para a sadia qualidade d e vida (art. 6° da CF); 

- tutela os direitos das futuras gerações 
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VISÃO ANTROPOCÊNTRICA X BIOCÊNTRICA 

No primeiro momento tivemos essa visão antropocêntrica, o homem como centro da proteção ambiental.  

A pessoa humana é a destinatária da proteção ambiental. O meio ambiente é tutelado em decorrência da sua 

importância para o homem. 

 

BIOCÊNTRICA  

Previsão: Art. 3° da Lei 6.938/81. 

Coloca que os bens ambientais devem ser preservados pela sua importância para as atuais e futuras gerações. A 

vida em todas as suas formas como destinatária do bem ambiental. Isso decorre da interpretação liter[ária do art. 

3°, I, quando dispõe sobre o conceito de “meio ambiente”. 

 

Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que 

permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 

 

II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente; 

 

III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 

 

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por 

atividade causadora de degradação ambiental; 

 

V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 

territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. 

 

 

A VISÃO BIOCÊNTRICA É MAIS RESTRITIVA EM RELAÇÃO A CRUELDADE COM OS ANIMAIS. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL 

Tudo que não decorre da ação humana, decorre da natureza, água, solo, subsolo, fauna, flora. O conjunto da 

fauna + flora = biota. 

 

Flora –> entendida como a totalidade de espécies que compreende a vegetação de uma determinada região, sem 

qualquer expressão de importância individual dos elementos que a compõe. 

Vegetação –> é a extensão vegetal que cobre determinada área, região ou pais; 



Floresta –> deve ser compreendida como uma formação vegetal de proporções mais extensas e densas, sua 

principal função é o controle de ciclo hidrológico do local onde se encontra; 

 

FAUNA ICTIOLÓGICA: PRAGA URBANA. 

 

 

DIREITO AMBIENTAL É CHAMADO DE MULTIDISCIPLINAR! 

 

Biodiversidade e patrimônio genético: professor Celso considera o patrimônio como quinta geração. A partir do 

patrimônio genético podemos pensar em alimentos transgênicos, ou seja, em uma área menor produzir uma 

quantidade muito maior de alimentos sem agrotóxicos. Na questão dos animais, ter animais mais sadios. 

 

Quando falamos em patrimônio genético, falamos em cura de doenças seríssimas, manipulação de célula tronco. 

 

Biotecnologia: é qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus 

derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. Esse é o futuro dos 

transgênicos. 

 

Biodiversidade: tema de difícil definição, em virtude de sua vasta abrangência, pode ser considerado como “um 

conjunto de medidas para garantir a vida em suas diferentes manifestações, como processo biológico e como 

qualidade essencial à saúde humana e aos ecossistemas naturais. 

 

 

DIFERENÇA ENTRE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E POLUIÇÃO 

Degradação é qualquer repercussão negativa no meio ambiente, prejuízo no meio ambiente. Poluição é uma 

espécie de degradação decorrente direta ou indiretamente de atividade humana. 

 

Toda vez que falamos em poluição estamos falando de intervenção do homem, seja direta ou indiretamente. 

 

E a mera degradação, enseja em responsabilização ambiental? 

Não, pois posso ter um raio que pega fogo na floresta, no qual houve prejuízo para o meio ambiental, mas não foi 

decorrente de atividade humana. Então só terei responsabilidade quando for degradação de poluição. 

 

Poluição de forma indireta – na costa do RJ perceberam que com grande frequência havia encalho de baleia. 

Desta forma, verificaram que em virtude das plataformas de petróleo, seus sonares estavam interferindo nos 

sonares das baleias e acabaram por nadar para a direção/lado errado. 

 

 

MEIO AMBIENTE ARTIFICIAL 

Art. 21, XX e 5°, XXIII, art. 182, art. 30, VIII. 

 



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: 

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 

 

Art. 21. Compete à União: 

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes 

urbanos; 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

 

 

PLANO DIRETOR 

Dentro desse meio ambiente artificial temos que estabelecer/definir regras que vão ser seguidas em plano 

diretor. 

 

O que é plano diretor?  

Município fixa as exigências fundamentais de ordenação da cidade, colocando parâmetros ao desempenho do 

direito de propriedade dos particulares, em prol do bem-estar da coletividade. 

 

 

MEIO AMBIENTE CULTURAL 

Art. 216, CF – composto pelos elementos identificadores de um povo: usos e costumes, língua portuguesa, samba, 

futebol, caipirinha, feijoada, dentre outros tantos fatores de identificação do povo brasileiro: 

 

 Identificação: a critério dos governantes// a critério dos especialistas// através da atuação da 

comunidade, maior interessada na preservação do patrimônio cultural. 

 

Quem vai considerar um bem cultural ou não são os entes federativos.  

 

 Competência: entes federados. Basicamente compete à União a edição de normas gerais, cabendo aos 

Estado e Municípios a atuação suplementar. Caso inexiste lei federal sobre as normais gerais, os E poderão 

exercitar a competência legislativa plena para atender sua peculiaridade. Neste ultimo, caso haja a 

superveniência de lei federal sobre normas gerais, todavia, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for 

contrário. 

 

 

A forma mais comum é o tombamento. É A INSCRIÇÃO DO BEM NO LIVRO DO TOMBO 

A partir da inscrição do bem passa a ser do Poder Público. 

 



Podemos promover o tombamento por atos administrativos, eleger um bem cultural por meio de atos legislativos 

e por atos judiciais. 

 

E se houver a demolição de um bem tombado? 

- manda reconstruir se der 

- multa ambiental e penal 

 

O bem tombado ele traz um ônus grande para o proprietário: (i) tem muito proprietário que não consegue cuidar, 

pois é caro, depende de mão-de-obra específica para preservar a arquitetura, (ii) não tem nenhum recurso para a 

preservação e ainda (iii) se não cuidar tem multa punitiva. 

 

 

MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

Art. 200, VIII e art. 7° da CF, correspondente ao lugar onde as pessoas trabalham: 

 

- a pessoa precisa ter sadia qualidade de vida em todos os momentos da sua vida; 

- grande parte das pessoas passa mais tempo no trabalho do que em casa, o que demonstra a importância da 

tutela ao meio ambiente do trabalho; 

- segurança e saúde no trabalho; 

- princípio da prevenção 

 

 

PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL NA CF 

Dignidade da pessoa humana: é o ponto de partida de tudo, por isso que é o principio mais importante que 

temos.  

 

Qual é sua relação com o direito ambiental? 

Quem passa fome, não tem moradia, não tem dignidade do art. 6°, passa a não se preocupa com a preservação 

do meio ambiente. Se um pescador não tiver meios na época em que não tem pesca, com que finalidade ele vai 

preservar alguma coisa. Hoje ele recebe um valor por mês nessas épocas, considerado como desempregado, visto 

que não tem como ter sustento quando não tem peixe. 

 

Direito à sadia qualidade de vida: o direito ambiental tutela a sadia qualidade de vida, sendo que esta não existe 

se não for atendido o piso vital mínimo estabelecido no art. 6° da CF – saúde, moradia, educação, saneamento 

básico, segurança. Se não tiver tudo isso não vai estar muito preocupado com o meio ambiente. 

 

Desenvolvimento sustentável: é compatibilizar o desenvolvimento econômico, tecnológico, com a proteção do 

meio ambiente e com a melhoria da qualidade de vida, nos termos do art. 170, VI, CF. 

 

Na verdade, toda atividade humana é poluidora! Tem atividades mais poluentes e menos poluentes. A atividade 

do advogado é poluidora? Sim! Agora tem atividades altamente poluidoras, como fabrica de tinta. 

 

É sopesar, avaliar a relação custo ambiental e beneficio econômico e cientifico. 



 

Poluidor pagador: temos duas vertentes. 

 

- Vertente preventiva: é prevenir o prejuízo ambiental coferindo ao pagador que se ele poluir vai ser punido; 

- Vertente repressiva: se a pessoa poluir do mesmo jeito, vai ser responsabilizado pelos danos que acarretar. 

 

Nos casos de poluições ilícitas a responsabilidade do poluidor vai ser civil, penal e administrativa. Para cada tipo 

de atividade são estabelecidos graus de poluição. A poluição que acontecer dentro dos limites, até os limites, é 

chamada de poluição lícita e a ilícita é quando passa dos limites estabelecidos. A diferença está que a ilícita tem a 

responsabilidade tripla, já a lícita terá só a civil. 

 

Regras essenciais 

- Evitar o dano e prevenir o dano: afinal o dano ambiental depois que aconteceu é impossível reparar 

- Não conseguiu evitar, mas sempre deve busca a reparação específica do dano: derrubei óleo no rio, retirar o rio. 

Agora, caso a reparação específica não consiga reparar a totalidade ai entramos na indenização. 

- Pagamento de indenização ao Fundo de Investimentos Difusos: lembrando que é sempre a última alternativa, 

deve ser priorizada a reparação específica do dano. 

 

A RESPONSABILIDADE DO DANO É SOLIDÁRIA!!! 

 

Prevenção e precaução: a ideia das duas tem o sentido de evitar a poluição.  

 

Quando falamos em prevenção, é quando estivermos diante de um potencial dano ambiental conhecido, 

decorrente de uma atividade conhecida como poluidora, tenho certeza absoluta que aquela atividade é 

poluidora. Prevenção é evitar uma atividade que sei que poluidora. 

Ex: derramamento de petróleo. Se eu evitar o derramamento, estou prevenindo. 

 

Precaução – evitar dano de atividade que ainda não temos certeza que é poluente. 

Ex: transgênicos, não sabemos suas consequências ambientais. Aqueles prédios que alugam o espaço para 

instalar a antena de celular, não se sabe as consequência que gera para as pessoas, por ex. 

 

Esses princípios devem atuar em conjunto! 

 

Participação: art. 225. 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para 

as presentes e futuras gerações. 

 

Todos devem participar da proteção do meio ambiente. De que forma? 

- fazendo nossa parte, como reciclar lixo, economizar luz; 

- poluir o mínimo possível; 

- produzir a menor quantidade de lixo; 



- fiscalizar os outros. 

 

Expressa a ideia de que para a resolução dos problemas do ambiente deve-se enfatizar a cooperação entre o 

Estado e a Sociedade, na formulação e na execução da política ambiental; Todos devem participar da proteção do 

meio ambiente, cooperação entre Estado e sociedade. 

 

Ubiquidade: estabelece que todas as políticas, públicas e privadas, devem levar em conta o meio ambiente como 

fator primordial. Vai fazer uma estrada, um metro, tem que ser analisado quais serão suas consequências. 

Nenhum empreendimento será realizado sem levar em conta a preservação do meio ambiente. 

 

A POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (PNMA) 

Possui como objetivos gerais: 

- a preservação, melhoria, e recuperação da qualidade ambiental; 

- assegurar condições ao desenvolvimento socioeconômico; 

- promover os interesses da segurança nacional; 

- a proteção da dignidade da pessoa humana. 

 

É o conjunto de ações que o estado vai desenvolver para preservar o meio ambiente. Educação ambiental é 

fundamental! A lei criou o SISAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) que estabelece os padrões e regras para 

que a poluição seja considera lícita. As diretrizes desta política são elaboradas por meio de normas e planos que 

orientam os entes públicos da federação, em conformidade com os princípios elencados no art. 2° da lei. 
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Legislação e Direito da Pessoa com deficiência 

 

Na pesquisa do CENSO 2010 chegaram ao resultado que 23,9% da população total tem algum tipo de deficiência, 

a maioria é deficiente visual (óculos). O que vamos cuidar é das pessoas com deficiência severa, ou seja, aquela 

que por exemplo só enxerga os vultos. 

 

Deficiência severa 

Cai bastante o número, 8,3% tem deficiência severa. 

3,6% tem deficiência visual severa 

1,12% tem deficiência auditiva severa 

2,33% tem deficiência motora severa 

 

As coisas tem que ser adaptadas para essas pessoas, como, por ex, o acesso a internet, visto que com a inclusão 

temos que analisar todas as necessidades das pessoas, incluindo as com deficiência, justamente, para garantir o 

direitos deles também. Quando falamos em acesso universal temos que pensar em todos os tipos de pessoa. 

 

Porque tem lugares, por ex, aqui na faculdade, não temos 8% de pessoas com deficiência severa?  

Porque não tem acesso para pessoas assim no lugar. 



Maior incidência em idosos e mulheres 

Números aumentam com avança da idade 

 

Tem que ter serviço para atender essas pessoas, possibilidades, meios. Sem contar que devemos pensar que se as 

pessoas que não possuem deficiência tem dificuldades para chegar em determinado lugar, pegar ônibus, subir, 

descer ruas, imagina para a pessoas com deficiência? 

 

TODO CONSUMIDOR É VULNERÁVEL, agora as pessoas com deficiência tem mais vulnerabilidade ainda, 

dificuldade em um contrato, em contratar um plano de saúde, uma academia. Um idoso, por ex, é mais enganado 

facilmente, visto que acredita muita na bondade das pessoas. 

 

 

DEFINIÇÃO 

Pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e que se 

enquadra nas seguintes categorias: 

 

a) Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais seguimentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, paralesia cerebral, nanismo, exceto as 

deformidades estéticas (mordida de tubarão, não acontece nada, só está a marca lá) e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções (sabiam que a amputação do dedinho do pé não traz equilíbrio para 

a pessoa? Isso também implica então, sempre com perícia médica). 

 

b) Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total. Tem que ter a perda bilateral para se enquadrar 

aqui. 
 

c) Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho. 
 

d) Deficiência mental ou intelectual: hoje temos uma lei que trata especificamente da deficiência mental 

de autismo. Funcionamento intelectual significamente inferior à media, ou seja, aqueles que tem o autismo em 

grau baixo, não fazendo nada demais,  não conta. 
 

Pessoa com mobilidade reduzida: não precisa ser permanente, por ex, cirurgia no joelho. Essa pessoa pode tirar o 

cartãozinho para estacionar na vaga de cadeirante. 

 

 

Constituição Federal de 88 

Lei Federal 7853/89 

Premissas: igualdade e não discriminação; conscientização e acessibilidade 

- igualdade de tratamento e oportunidades; 

- de ir e vir, ou seja, o direito de acesso e edifícios, logradouros, meios de transporte, vias pública -> isso é sem 

ajuda, sozinho! 

- Justiça Social 



- Ao respeito à dignidade de pessoa humana 

- Ao bem-estar pessoal, social e econômico; 

- De não sofrer discriminação e preconceito -> dizer, ah coitadinho é cego, é surdo, não tem perna, esse tipo de 

colocação não pode ter, tem que tratar a pessoa naturalmente. O que é não ser discriminado? O cego, surdo tem 

que poder fazer academia. 

- À educação, bem como a adoção de educação especial que abranja, dentre outras coisas, programas de 

habilitação e reabilitação profissional; 

- à saúde além da adoção de programas voltados às pessoas, deficiência e que lhe propiciem a integração social 

-ao trabalho, com garantia de apoio governamental à formação profissional e a reserva de mercado de trabalho a 

pessoas com deficiência; 

- ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e a maternidade. 

 

*Ação civil publica para obrigar que os órgãos públicos promovam a acessibilidade! 

 

Acessibilidade é todas as pessoas se locomovem para a sessão de julgamento do Térreo, porque um das pessoas 

não pode subir? Não é ter acesso em todos os ambientes de determinado ao lugar, acesso ao banheiro, ao 

elevador e assim vai. 

 

 

CRIMES, LEI FEDERAL 7853/89 

Art. 8°, I -> isso acontece direto! Sempre temos recusa de matricula de pessoa com síndrome de down, criança 

com diabete. 

IV -> recusar atendimento a pessoa com deficiência é crime! 

V – obtive uma liminar que obrigou a diretora da escola aceitar a matricula, se ela não cumprir é crime. 

 

 

Decreto 6949/09 

Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo, 

assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 

 

Lei 11958/09 e Decreto 6980/09 

Eleva a CORDE para Subsecretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa xom Deficiencia – SNPD, 

responsável pela articulação e coordenação das políticas publicas voltadas para as pessoas com deficiência. 

 

Benefícios tributários aos deficientes 

IPVA 

ICMS, exceto surdos 

IPI, exceto surdos 

IOF 

IR 

 

 

 



 

ESTATUTO DO IDOSO 

Quem é o idoso? 60 anos completos. 

 

O estatuto estabelece determinados direitos para aqueles que tem 65 anos. São direito que só são garantidos a 

partir dos 65 anos, mas o estatuto do idoso é a partir dos 60 anos completos. 

 

PISO VITAL MÍNIMA DO IDOSO 

Art. 3o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 

serviços à população; 

 

II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas; 

 

III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso; 

 

Idoso precisa ser atendido com prioridade no banco, no caixa de supermercado, correio, todos os 

estabelecimentos privados de atendimento público. Fala também em “atendimento imediato”, precisa realmente 

ser? Não, terá preferência, mas é difícil o atendimento imediato, nem tem como. O que deve ter é o numero de 

atendentes compatíveis. O que geralmente vemos é que tem um atendente para o povo e um atendente para os 

idosos. Às vezes é mais vantajoso o idoso pegar a fila normal do que a “deles”, mas fila não é castigo, não tenho 

que brigar e falar a velho para a sua filha, a sua é aquela, a fila não é castigo, esse fila determinada serve para ser 

mais célere o trabalho e ter a preferência deles. 

 

E se o local não consegue atender rápido?  

Tenho que dar condições para que espere com dignidade, com ar condicionado, cadeiras suficientes. 

 

IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações; 

 

V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos 

que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência; 

 

Prioridade de atendimento do idoso nos lugares e em casa. Onde é lugar do idoso? Em casa com a família. Pode 

colocar no asilo? Em regra, tem que cuidar do idoso em caso, mas é extremamente caro, por ex, aqueles que 

devem ser assistidos pro 24h, no mínimo a família tem que 3 pessoas para cuidar da pessoa, os gastos nesse 

estado gasta em média 8.000,00.  

 



Quem é que tem esse dinheiro? Pois é! Hoje uma casa de repouso custa uns 5.000,00 no máximo. Assim como 

não tem condições de ter 3 pessoas para prestar a assistência, coloca no asilo. Pode? Sim, desde que preste a 

assistência moral ao idoso, frequentemente, 2/3 vezes por semana. 

 

 

VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de 

serviços aos idosos; 

 

VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os 

aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 

 

VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 

 

IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda 

 

 

Se temos o art. 6° da CF, precisaríamos do Estatuto do Idoso?  

Não! Inclusive se fosse cumprido exatamente e com efetividade o que esta no art. 6°, não precisaríamos do 

estatuto, da legislação de pessoas com deficiência e do estatuto da criança e adolescente. Já que o art 6° não dá 

conta de todos eles, eles criaram a legislação específica para proteger esses vulneráveis. 

 

 

ABANDONO 

Abandonar o idoso é crime! A casa de repouso sabe que o idoso foi depositado lá e ninguém esta visitando, tendo 

os cuidados morais, a casa deve comunicar e denunciar.  

 

Art. 4°. Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou 

opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 

 

§ 1o É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. 

§ 2o As obrigações previstas nesta Lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela 

adotados. 

 

Se fomos em hospital publico veremos negligencia ao idoso o tempo todo. “estou com dor no estomago”, volta 

daqui 4 meses.  

 

Art. 6°. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta Lei 

que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. 

 

É dever de quem cuidar do idoso? Família, sociedade e Estado, mexeu com o idoso mexeu com todos, é direito 

difuso. Tem que denunciar os maus tratos que vejo. 

 



Art. 14: Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao 

Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social. 

 

BBC,é um benefício previdenciário, quando o idoso não tem condições de prover o sustento e em segundo a 

família também não tem. 

 

REMÉDIO – ART. 15, §2° 

Todas as pessoas têm direito a medicamente de uso continuado. Até porque o idoso tem mais problemas, 

diabético, hipertenso, palpitação cardíaca. Não tem condições de bancar o remédio, o poder público não tem 

medicamento, é possível entrar com um MS com base nesse art. obrigando o poder publico (U, DF, E e M) 

fornecer. 

 

Art. 15, §3°: É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em 

razão da idade. 

 

Os contratos individuais têm o reajuste anual e faixa etária. O contrato coletivo tem três reajustes, o anual, faixa 

etária e sinistralidade. 

 

O idoso que tem plano individual e tem mais de 60 anos, temos que verificar esse §3, não pode ter reajuste de 

faixa etária para idoso, assim só pode ter reajuste anual.  O reajuste anual é em torno de 8% a 11%. 

 

CAASP – tem todos os tipos de advogado inserido, o pinguço, com depressão, problemas do coração, e ai além do 

ajuste anual, faixa etária, tem o ajuste sinistralidade, se eles tiverem usando de mais passando do limite, ajustam 

e aumenta!!! Isso mesmo, por isso nunca troque o individual pelos coletivos. No final o coletivo fica mais caro que 

o individual. 

 

CLAUSULA DE REMISSÃO 

Tem dois idosos, um homem com 85 anos e uma mulher com 75 anos. O velho morre e ai temos uma clausula do 

contrato em que quando o titular falece os dependentes tem 5 anos de cobertura sem pagar nada, depois desses 

5 anos tem que fazer contrato novo com as condições vigentes.  Quando a velha estava com 80 anos, orçou o 

contrato igual ela para firmar, ficou por mês R$ 4.500,00. Em 1 ano e 2 mês eles recuperavam o aquele falar que 

não pagou em 5 anos. A segurado responde? Ah demos 5 anos de graça para você. Um das maneiras é entrar com 

um liminar falando que vai pagar esses 5 anos e continuar o contrato com um preço desde o começo,  foi abusivo 

isso! 

 

Contrato de saúde que cobre Home-Care, mas cobre a pessoa ficar sendo cuidada em casa. A jurisprudência já 

esta pacificada, mesmo que o contrato negue o home-care este é mais econômico para o plano de saúde e mais 

confortável com menos risco do que ele ficar no hospital. 

 

Reajuste em razão da idade: tem que entrar com um ação judicial (não coletiva – porque pode ser que ela seja 

extinta, porque fazer com que todos os planos de saúde devolvessem o dinheiro de todos, os planos de saúde 

iriam quebrar e teriam que ir para SUS e prejudicaria o País, o Governo). Entrar no JEC!!!! Não precisa de 

advogado. 



 

Art. 16: Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde 

proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. 

Ah mas meu Pai idoso só tem direito a enfermaria e ai? Se tiver idoso tem direito a acompanhante 24 horas! 

 

Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o 

acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. 

 

O medico autoriza ficar com a minha mãe, ou se dizer que não pode tem que ter uma justificativa escrita. 

 

 

MAUS TRATOS 

Art. 19.  Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação 

compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente 

comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 

  

I – autoridade policial; 

II – Ministério Público; 

III – Conselho Municipal do Idoso; 

IV – Conselho Estadual do Idoso; 

V – Conselho Nacional do Idoso. 

 

Não precisa ele estar apanhando, se ele estiver roxo tem que pedir para esses órgãos fazerem uma perícia, uma 

investigação. 

 

Art. 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos voltados ao 

processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir 

conhecimentos sobre a matéria. 

 

Art. 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de 

pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem 

como o acesso preferencial aos respectivos locais. 

 

Acontece que temos também o estatuto da juventude estabelecendo meia entrada para estudantes e baixa renda 

e idoso com 30%. Tem direito então aos 50%, sim, mas tem uma cota para todos. 

 

Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite 

máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. 

 

Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de 

idade mais elevada. 

 



Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, 

nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei 

Orgânica da Assistência Social – Loas. 

 

Benefício da assistência social, o idoso não tem condições de se sustentar e não puder ser sustentado pela família 

e mais de 65 anos (só para o idoso plus, rs). 

 

Art. 35. Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de 

serviços com a pessoa idosa abrigada.  

 

O idoso está na casa de repouso, tem que ter contrato! 

 

Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de 

seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. 

§ 2o Toda instituição dedicada ao atendimento ao idoso fica obrigada a manter identificação externa visível, sob 

pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente = para permitir a fiscalização. 

 

Art. 40. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica:  

 

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-

mínimos; 

II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as 

vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos. 

 

Art. 41. É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei local, de 5% (cinco por cento) das vagas nos 

estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade 

ao idoso. 

 

 

ACESSO A JUSTIÇA 

Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e 

diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos, em qualquer instância. 

 

Só que precisa requerer isso, porque senão não vai ter a prioridade. Ajuda? Sim, muito! Tem juiz que não 

respeita, mas quando respeita vai ser bem mais célere. 

 

§ 3o A prioridade se estende aos processos e procedimentos na Administração Pública, empresas prestadoras de 

serviços públicos e instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria Publica da União, dos 

Estados e do Distrito Federal em relação aos Serviços de Assistência Judiciária. 

 

§ 4o Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com 

a destinação a idosos em local visível e caracteres legíveis. 



 

 

 

 

CRIMES 

Art. 98. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não 

prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado: 

Pena – detenção de 6 (seis) meses a 3 (três) anos e multa. 

 

Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes 

aplicação diversa da de sua finalidade: 

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. 

 

 

DIREITOS DO CONSUMIDOR 

O que diferencia uma relação de direito civil com uma relação de consumo? Uma relação trabalhista com uma 

relação de consumo?  

 

Vulnerabilidade – um fornecedor de paçoca que fornece ao Carrefour, este exige milhões de exigência dele, 

temos uma relação de vulnerabilidade. Na relação comercial e civil, a vulnerabilidade não é regra é exceção, 

agora na relação trabalhista e de consumo a vulnerabilidade é a regra. 

 

Aqui na relação de consumo vulnerabilidade é uma coisa e hipossuficiência é outra (isso só encontramos no civil 

por ex). 

 

Elementos da relação de emprego 

Subordinação 

Pessoalidade 

Onerosidade 

Habitualidade 

 

A fórmula da relação de consumo é CONSUMIDOR + FORNECEDOR e entre eles temos um produto ou serviço. Na 

relação civil temos os contratantes, mas o que caracteriza ele? Aqui estão em um patamar igual. Na relação de 

consumidor é desigual, o poder esta nas mãos do fornecedor, este dita as regras. 

 

Dispositivos constitucionais 

- art. 5°, XXXII: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 

 

- Art. 24, VIII 

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico 

 



- Art. 150, § 5° 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: 

§ 5º - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam 

sobre mercadorias e serviços. 

 

A lei “determinará”, sabe quando determinou? Uns 4 meses atrás, essa norma constitucional ficou sem a lei, isso 

é uma inconstitucionalidade por omissão há 4 meses atrás. 

 

- Art. 220, §4° 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou 

veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

§ 4º - A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita 

a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência 

sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 

 

Na verdade o cigarro está ligado a doença, antes era ligado a esporte e etc. Hoje, temos imagens chocantes nas 

embalagens dos cigarros, mas é um pouco a mais, deveria ter todas informações, orientações, mas sem imagens 

absurdas assim. Mas por ex, a cerveja não tem isso, a cerveja colocou nas propagandas que está ligado a mulher, 

bar, sempre que fomos no bar temos que tomar pelo menos uma cervejinha. 

 

- Art. 230, §1° 

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 

§ 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. 

 

- Art. 48, ADCT 

 

- Art. 170, § 5° 

 

Diante de uma relação de consumo (consumidor – fornecedor – produtos – serviço -> imagina um losango a 

aplicação do direito do consumidor é obrigatória. Quando estamos em uma relação de igual para igual aplicamos 

o direito civil (relação de direito civil, pois se aplicarmos o direito do consumidor uma das partes vai de elevar) e 

quando temos uma relação desigual aplicamos os direitos do consumidor. 

 

Ainda que o consumidor renuncie um direito, assine um contrato fechado de clausulas abusivas, não implica de 

ser aplicado o código de consumidor. O direito material do consumidor é indisponível. Não importa que o 

consumidor assinou. Ex: comprei um computador na vila mariana e lá assinei um contrato que se quebrasse 

tenho que levar em Osasco, ai quebrou fui na vila mariana e ele disse “ah, mas você assinou o contrato”, não 

interessa é uma clausula abusivas, me obrigado ir para a pqp para consertar. 

 



Precisamos entender que quando falamos em direito do consumidor, não temos como única lei o CDC para a 

relação de consumo! Vimos, por ex, no estatuto do idoso que traz direito do consumidor. Só lei? Não, decretos (a 

compra pela internet é uma delas). 

 

Costumes incorporam ao direito do consumidor?  

Sim, o art. 7°. Por ex, existe alguma lei que o supermercado deve fornecer saquinhos para levar a mercadoria? 

Não, é o costume que sempre levamos as mercadorias nas sacolinhas e de repente nos deparamos com a retirada 

delas. 

 

Troca de roupa no shopping?  

Não traz nenhuma previsão, mas é um costume, um agrado para ganhar cliente e tudo mais, diferente do Brás 

que tem regras especificas dele, quantidade mínimas de compra ou valor mínimo de compra. 

 

 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

- Dignidade da pessoa humana: todos têm direito ao piso vital mínimo, ou seja, todos tem direito a educação, 

moradia, trabalho, previdência social, lazer, saneamento básico (art. 6°). Sem esse direito a pessoa tem vida 

biológica, mas não tem vida digna. 

 

Qual a relação com o direito do consumidor?  

Tem uma relação direta da capacidade de consumo, quanto mais são atendidos os direito previsto no art.6 maior 

vai ser o grau de consumo da pessoa e o inverso é verdadeiro. 

 

Não tem nenhuma pessoa que não consuma nada, consome até na hora de morrer, o caixão, flores (rs). Afinal, 

consumidor é aquele que adquire ou utiliza (morto). Só que um morador de rua consume menor que um diretor 

de uma empresa multinacional. Se uma pessoa não tiver os direito do art. 6, direitos em geral, não vai ter 

consumo pleno, para consumo pleno preciso ter piso vital mínimo. 

 

- Vulnerabilidade do consumidor: todo consumidor é vulnerável e isso não se discute. Vulnerabilidade é uma 

presunção absoluta (art. 5°, XXXII – o estado promoverá a defesa do consumidor). Se o consumidor precisa ser 

defendido é porque ele é vulnerável. Além de termos isso na CF, temos no CDC. 

 

Art. 4º, CDC: A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: 

 

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; 

 

Essa vulnerabilidade do consumidor tem três vertentes, a econômica, jurídica e técnica. 

(i) Econômica: a regra na relação de consumo, em regra, é que o consumidor é uma PF (fraco) e o 

fornecedor é uma PJ de grande porte, as vezes multinacional (forte), faz diferença? Sim, pois quando o 



consumidor briga com uma grande empresa é mais difícil para o consumidor ficar sem o dinheiro do que a 

empresa. 

 

(ii) Jurídica: normalmente o fornecedor dispõe de advogados altamente qualificados e o consumidor o 

advogado da esquina. 
 

(iii) Técnica: a mais importante! Na grande maioria das vezes o consumidor não conhece o produto, o 

serviço que esta adquirindo e do outro lado temos o fornecedor conhece como a palma das suas mãos do 

produto que esta vendendo. Ex: Volks, ela fez os projetos, sabe quem fornece as peças, conhece todos os 

detalhes, já o consumir não conhece os detalhes. 
 

Outra situação de vulnerabilidade do ponto de vista técnico é receber cartão de crédito em casa, como faço se 

não tenho como provar que não pedi, inverte o ônus da prova, pois é isso mesmo, não tenho como provar. 

 

Recomendações para por ex, falar que eu tinha uma máquina, um objeto no carro, step, que foi levado, no 

shopping, no estacionamento de tal lugar: essa vulnerabilidade chega a tal extremo que ele não consegue provar 

o fato constitutivo do seu direito.  Nesse caso chamamos de vulnerabilidade (absoluta) agravada de 

hipossuficiência! Todo o consumidor é vulnerável, mas pode ser que ele seja hipossuficiente (não é absoluta). 

 

Assim, para a hipossufiência tem que ser a vulnerabilidade técnica. É a vulnerabilidade do consumidor agravada 

pela falta de conhecimento técnico do produto ou serviço adquirido que chega ao ponto de inviabilizar a prova 

do fato constitutivo do seu direito em juízo. 

 

A única forma de assegurar que o consumidor consiga entrar em juízo para reparar o seu dano, é inverter o ônus 

da prova, ou seja, a hipossuficiência desencadeia a inversão da prova, art. 6°, VIII. 

 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo 

civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências; 

 

Eu advogado, contrato um advogado trabalhista, pois não entendo nada, só vulnerável do ponto de vista técnico? 

Não! Eu consigo saber um pouco das coisas, se ele perdeu prazo, onde acho os andamentos. 

 

Se não sou vulnerável do ponto de vista técnico, por ex, se atrasa o voo eu já começo a filmar, porque sei que tem 

que ser registrado a situação que estou vivendo. Hoje em dia com celular, tudo ficou mais fácil. 

 

- Isonomia: temos a formal e real. 

(i) Formal – trata todos iguais. É correto isso? Não, não é correto tratar todos iguais em qualquer circunstancia. 

Essa não é a verdadeira isonomia, a verdadeira é a real. 

 

(ii) Real – tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na medida de sua desigualdade. 

 



Discriminação licita serve para estabelecer a isonomia e a ilícita é aquele que trata desigualmente aqueles que 

estão em igualdade de condições. 

 

Quando a discriminação é licita e quando é ilícita? 

A discriminação para ser licita: 

- tem que ser geral, não poderá atingir uma pessoa só, focada em um só pessoa, tem que ser abstrata, para 

beneficiar a todos naquelas situações; 

- as pessoas devem ter características e traços pessoais que justifiquem a distinção jurídica, como os idosos, 

deficiência; 

- deve haver correlação lógica entre as caracteristicas pessoais e a distinção jurídica (por ex, pode ter professor 

anão? Obeso? Cego? Cadeirante? Pode. Agora pode ter policial anão? Não! Aqui pode haver distinção sim, tem 

correlação lógica? Tem); 

- essa correlação lógica deve ter relevância constitucional 

- a norma constitucional não pode ser clara a ponto de já conceder o tratamento distinto da norma: só vai haver 

distinção de tratamento quando tiver lei, pois se tiver distinção é inconstitucional. Por ex, onde está a previsão de 

distinção de preço de entrada de H e M? Pode ter distinção em algumas situações? 

 

Há distinção para licença a maternidade e paternidade, é uma distinção prevista em lei ou tempo de 

aposentadoria que é diferente para ambos. São distinções que atendem todos esses requisitos. 

 

Agora voltando para pergunto, onde está que mulher até 12h mulher entra vip na balada? Não pode deixar de 

pagar a entra, pois viola a isonomia! 

 

Pode ser recusada a matrícula de criança doente? 

Hoje tem uma pesquisa que comprova que a criança com síndrome de down se desenvolve mais em escola 

regular. Lembrando que vimos em alguma aula passada que o lugar deve se adequar, deve haver a acessibilidade. 

 

Cartões de descontos das lojas (quem tem paga menos) 

Por ex, cartão da drogaria droga raia, é uma forma de obrigar o consumidor se cadastrar. Cartão pão de açúcar. 

Isso é um malefício para quem nas é cadastra, pois é obvio que mesmo com o desconto que ganha está 

preservada a margem de lucro. Sem contar que traça um padrão de consumo seu, se você compra camisinha, ou 

produtos de beleza, ou só produtos de determinada marca. É uma questão comercial, mas não podemos 

enfrentar tudo como questão comercial. 

 

É diferente do cartão fidelidade (prof. Acha que não e inconstitucional como o desconto quando tem o cartão do 

lugar), porque você compra, compra e quanto mais compra tem mais descontos. 

 

 

Podem os fornecedores fazer preços diferentes para cada consumidor? Consumidor feio fica fora?  

(lista de baladas) Lógico que não pode! 

Temos que pedir desconto quando pagamos à vista, por ex. distinção entre consumidor não, mas se um chora 

mais que o outro pode. 

 



Podem os fornecedores cobrar preços diferentes de acordo com a época ou com o dia da semana? 

Sim, em razão da demanda. Chop em dobro em determinado dia, lavar o carro sai mais barato durante a semana. 

Pode sim, é lei da oferta e demanda. 

 

Projeta-se para o direito do consumidor na forma do princípio da vulnerabilidade e da igualdade nas 

contratações: pessoas que tem a mesma condição tem que ter igualdade. 

 

- Educação e informação 

Educação é o direito de aprender e matricular na escola. Informação é o direito de informar e ser informado. Esse 

direito a educação e informação tem previsão no CDC, art. 4, IV e art. 6°. 

 

Art. 4., IV: educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com 

vistas à melhoria do mercado de consumo. 

 

Art. 6°, II: a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade 

de escolha e a igualdade nas contratações (educação) 

 

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 (informação). 

 

Afinal o que seria educação? Conhecimento dos direito do consumidor previsto em lei, decretos, regulamentos, 

costumes. E informação seria conhecimento do consumidor em relação dos produtos e serviços oferecidos no 

mercado. 

 

O dever de informar e educar o consumidor é de todos: Estado, fornecedores, órgãos públicos, associações 

sindicatos e etc. 

 

Educação formal e informal 

 

 

Importância da informação nas relações de cosumo: 

- Informação e liberdade de escolha: informação é fundamento para você exercer sua liberdade de escolha, 

quanto mais informação melhor será sua escolha, para atender suas necessidades. 

 

- Informação pré-contratual, contratual e pós-contratual: 

 

- Informação e oferta, art. 30 do CDC: 

 

- Informação, nos termos do art. 6°, III do CDC, deve especificar corretamente a quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, garantia, prazo de validade, origem bem como os riscos à saúde e ou segurança, 

dentre outros dados essenciais 

 



27.03.2014 

 

Preço dos produtos (Lei 10.962 e Decreto 5.903) 

Art. 2°,§1° do Decreto: traz os requesitos da informação que não vale só para o preço do produto, mas todas as 

informações referentes a proteção do consumidor. 

 

Clareza: informação que pode ser entendida de imediato e com facilidade pelo consumidor. O que não é claro? 

Por ex, uma roupa dizendo “5x50,00”, e o 50,00 esta grande,só que na verdade é 5x de 50,00 e de longe parecia 

que era 50,00, isso não é claro! 

 

O que é uma informação precisa? Aquela que traz todas as informações indispensáveis ao convencimento do 

consumidor. 

 

Ostensiva: uma informação de fácil percepção. Mas essa questão depende do local. A informação de que a loja 

aceita ou não cartão de crédito, uma informação de baixo do balcão ou somente no caixa, não é ostensivo. Se 

aceita cartão de crédito, cheque, vale-refeição, tem que estar na entrada da loja. 

 

Legibilidade: a ostensividade compreende a legibilidade. 

 

 

Art. 3°: para fazer financiamento tem que ser financeira, para vender a proazo com cobrança de juros tem que ser 

financeira, senão se enquadrará na agiotagem. Ai as lojas fazem igual a casas Bahia, embutindo os juros no valor 

do produto. 

 

É possível vender em 12 prestações com a inflação que temos hoje, preservando a margem de lucro do vendedor, 

em 12 vezes sem juros? Não! Isso é comprovado. Inclusive, se resolver pagar a vista no dinheiro, tem quer pedir 

desconto!! 

 

O decreto diz que é um preço único por todos os meios, seja cartão, dinheiro, cheque. 

 

Art. 9°, VII – atribuir preços distintos para o bem item. É pratica abusiva! 

 

I 

MPORTÂNCIA DA INFORMAÇÃO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 

- Informação e liberdade de escolha: quanto mais informação você tem, do próprios vendedor, melhor você vai 

exercer a sua liberdade de escolha. Dependendo, inclusive, da informação você vai querer levar ou não o produto, 

as vezes algumas de suas caracteristicas que o produto tem não tem vantagem alguma para você, ou que a TV 

melhor está 50,00 mais cara só e você não terá tantos problemas que teria de comprasse a mais barata. 

 

- Informação pré-contratual, contratual e pós-contratual: a “pre” é aquela que atrai o consumidor ao produto, 

como propaganda, flyer, todas as formas de informação que leva o consumidor até o local. Contratual é aquele 

que está disposta no contrato, escrito, as clausulas contratuais. O “pos”, garantia, atendimento que recebe 

quando você liga para o SAC. 



 

-Informação e oferta, art. 30 do CDC: toda informação “suficientemente” precisa, obriga o fornecedor e uma vez 

aceita pelo consumidor é contrato. Tem um vestido no contrato, 100,00 eu entro na loja, quer esse vestido e ela 

diz que não vende que é mostruário. Não pode, tem que vender, está na vitrine pode comprar. 

 

Esse artigo também diz que tem que ser cumprida a oferta, o preço que a aparece. Ou senão, naquelas lojas, 

vestidos a partir de 50,00, eu chego e digo quero ver os vestidos da promoção e ela me joga um de 500,00 reais. 

Só percebo isso quando vou pagar, opa pedi os de promoção. 

 

- Informação, nos termos do art. 6°, III do CDC, deve especificar corretamente a quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, garantia, prazo de validade, origem bem como os riscos à saúde e ou segurança, 

dentre outros dados essenciais: “risco à saúde ou segurança” é uma informação essencial, como quem tem 

problemas e dores nas costas não pode usar esse brinquedo do Hopi-Hari 

 

 

PRINCÍPIOS LEGAIS QUE REGEM AS RELAÇÕES DE CONSUMO 

- Vulnerabilidade do consumidor, art. 4°, I do CDC 

 

- Ação Governamental, art. 4°, II CDC e 170, V, CF: essa ação é a intervenção do estado na economia para tentar 

dar armas para o consumidor tentar se defender, em uma relação em que ele é a parte mais fraca. Como se dá 

essa ação? Por meio da política nacional das relações de consumo. O que é essa política? É o conjunto de ações 

que o estado vai desenvolver nas diferenças esferas  (U, E, DF e M) para fortalecer e proteger o consumidor no 

mercado de consumo. Cabe ao estado criar órgãos de defesa do consumidor. 

 

SENACON substituiu o DPDC: aquela é órgão do Ministério da Justiça encarregado de coordenar a política 

nacional das relações de consumo. 

 

Essa ação impor ao Estado o cumprimento dos objetivos estabelecidos na Política nacional das Relações de 

Consumo. determinou a intervenção do Estado na economia, para proteger o consumidor e impedir o capitalismo 

selvagem. 

 

Decorre do disposto no art. 170, V da CF. 

 

Em decorrência da ação governamental cabe ao estado: 

- instituir órgãos públicos de defesa do consumidor (DPDC e PROCON); 

- incentivar a criação de associações civis que tenham por finalidade proteger o consumidor (IDED); 

- regular o mercado, preservando a qualidade, segurança, durabilidade e desempenho dos produtos e serviços 

oferecidos ao consumidor, bem como a concorrência, impedindo a formação de monopólios, oligopólios, etc. 

(INMETRO, CADE) 

 

 

 

 



03.03.2012 

 

O melhor para o mercado de consumo seria que os consumidores e fornecedores fossem parceiros, cada um faz 

sua parte, mas não é isso que vemos. Que o fornecedor trata-se bem o consumidor por livre vontade. 

 

Com a produção em massa a população tem que conviver e sempre saber que vai ter problemas. Dessa forma, 

criaram o SAC, as vezes o consumidor está na duvida se entra com a ação ou não, depois que fala com o SAB 

passa a ter certeza, pois fica louco com o mal serviço ao consumidor. 

 

Mal serviço ao consumidor sempre pensamos nas empresas de telefonia.  

Foi criada a Teoria do desvio produtivo: esse tempo que perdemos com as empresas tentando resolver o 

problema, deve ser indenizado, ou seja, poderia estar produzindo, fazendo algo mais útil. Essa teoria já está 

sendo acolhida nos Tribunais (no de SP está começando a ser acolhida). 

 

Convenção coletiva de consumo 

É um dos instrumentos para harmonização. Essa convenção é um pacto entre entidade representativa do 

consumidor e outra dos fornecedores, que estabelecem pontos de atritos entre eles. 

 

Essa convenção nunca foi muito utilizada e hoje perdeu praticamente para os TACs -> esse tem natureza de 

confissão. É impossível transigir (um ceder um pouco e o outro também) em matéria de difusos e coletivos. Ex: o 

sujeito confessa que estava agindo contra a lei e assume o compromisso de não mais violar sob pena de multa. 

 

TAC é um titulo judicial extrajudicial. 

 

Ex: venda casada podemos ter o TAC. 

 

Boa-fé 

(i) Princípio: primeiro a boa-fé é presumida em qualquer relação de consumo, mas é uma presunção 

relativa, juristantum, que admite prova em contrário. A boa-fé do direito do consumidor, temos a boa-fé 

subjetiva, ou seja, na mente da pessoa e a boa-fé objetiva, aqui vou analisar se o sujeito adotou tais 

comportamentos para a situação. 

 

Má-fé objetivo: deixa a chave do carro com o guardador de rua, deixa maquina digital no carro aberto dentro do 

estacionamento; não emitir a Nota fiscal; restaurante com segurança deficiente => esse é o tipo que interessa ao 

direito do consumidor, se vier junto a subjetiva é consequência. 

 

Má-fé objetivo e subjetiva: levar um bichinho morto para colocar na sopa do restaurante. 

 

(ii) Cláusula geral: é como se todo e qualquer contrato de consumo tivéssemos esse clausula para equilibrar 

esse contrato para que ele atenda sua função social. Art. 6, V, é direito básico do consumidor modificação das 

clausulas. 

 



O que é a função social do contrato? Atender a finalidade dele, ou seja, para o consumidor seria atender sua 

necessidade e ter por um preço justo que preserve a margem de lucro do fornecedor sem exagero. 

 

 

Clausula de remissão: os planos de saúde tem essa clausula, na qual 5 anos após a morte do titular os 

dependentes terão o contrato gratuito, depois retomaram nas condições vigentes. 

 

 

PREVENÇÃO 

É importante em tudo. O direito do consumidor na maioria envolve vida, saúde e segurança. Recall por ex é um 

instrumento de prevenção.  

 

Art. 10, CDC: a finalidade do recall é preservar a vida, saúde e segurança.  

 

Prevenir a ocorrência do dano, dever de ter o controle de qualidade eficiente. Faca, torradeira, são pirigosos, são! 

a prevenção seria as informações, por ex. 

 

Sem informação = encadeia o dano! 

 

ATÉ CAI PROVA! 


