
           
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº21 - 25 de Agosto de 2020 

POLÍTICA DE TROCAS E DEVOLUÇÕES 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

As relações de consumo são regulamentadas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, Lei 8.078/1990, de tal maneira, que todas questões que envolvem 

defeitos de produtos, troca de mercadorias, garantias e outras situações que 

envolvam compras junto ao comércio ou a indústria passam pela análise do 

referido Código. 

Seguem algumas considerações que podem ajudar o associado a lidar com as 

citadas questões perante o cliente e ao mesmo tempo proteger seus direitos 

enquanto comerciante ou fabricante. 

ALGUMAS DEFINIÇÕES 

Alguns termos jurídicos que estão no Código Defesa do Consumidor necessitam ser 

conhecidos pelo associado como segue: 

VÍCIO (DEFEITO) APARENTE - Vício aparente é o produto em que o defeito pode ser 

constatado facilmente, como a superfície riscada do freezer. 

VÍCIO (DEFEITO) OCULTO – Vício oculto é o defeito que surge repentinamente, com 

a utilização do produto, como um problema no motor por exemplo.  

PRODUTOS DURÁVEIS - São aqueles que deveriam ter vida útil razoavelmente 

longa, tais como os aparelhos eletrônicos. 

PRODUTOS NÃO DURÁVEIS - São aqueles consumidos em prazos curtos, como 

exemplo os alimentos. 

1) TROCA DE PRODUTOS COM DEFEITO 

Os fornecedores e fabricantes, por serem responsáveis solidários, têm 30 dias, a 

partir da reclamação, para sanar o problema dos produtos duráveis e não 

duráveis – Art. 18 e parágrafo 1º, C.D.C..  



           
 

Após o período de 30 dias, caso não sanado o defeito, de acordo com artigo 18, 

parágrafo 1º, do C.D.C., o cliente poderá, conforme os incisos que seguem: 

Inciso I - Exigir um produto similar 

Inciso II - Restituição imediata da quantia paga, ou,  

Inciso III - Abatimento proporcional do preço.  

As partes poderão ajustar a redução ou ampliação do prazo para sanar o defeito 

do produto, mas não poderá ser inferior a 7 e nem superior a 180 dias, e neste 

momento recomenda-se que seja feito por escrito  -  Art. 18, parágrafo 2º, C.D.C.. 

O cliente não precisará esperar os 30 dias para sanar o vício do produto, se 

dependendo da extensão do defeito, a substituição das partes viciadas puder 

comprometer as características do produto, diminuir-lhe o valor, ou quando se 

tratar de um "produto essencial" (exemplo: geladeira) – Art. 18, parágrafo 3º, 

C.D.C.. 

Caso o cliente faça opção por exigir produto similar, e não sendo possível a 

substituição do bem, poderá haver a substituição por outro de espécie, marca e 

modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença 

de preço, sem prejuízo dele exigir a restituição do que pagou ou abatimento 

proporcional do preço – Art. 18, parágrafo 4º, do C.D.C. . 

 

2) PRODUTO COM QUANTIDADE INFERIOR ÀS INDICAÇÕES 

Caso o cliente adquira produto com defeito decorrente da quantidade inferior às 

indicações do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem 

publicitária ele poderá exigir: 

I- Abatimento proporcional do preço;  

II - Complementação do peso ou medida;  

III - Substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem 

os aludidos vícios;  

IV - Restituição imediata da quantia paga. 

Art. 19, incisos I, II, III e IV, do C.D.C 



           
 

3) VÍCIO OCULTO E APARENTE DOS PRODUTOS 

PRODUTOS NÃO DURÁVEIS COM VÍCIO  APARENTE OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO - O 

prazo para o consumidor reclamar sobre o serviço ou produto com defeito é de 30 

dias – Art. 26, inciso I, do C.D.C.   

PRODUTOS DURÁVEIS COM VÍCIO APARENTE OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO – O 

prazo para o consumidor reclamar sobre o serviço ou produto com defeito é de 90 

dias – Art. 26, inciso II, do C.D.C. 

PRODUTOS NÃO DURÁVEIS COM VÍCIO OCULTO - O prazo é de 30 dias  e começa 

a contar no momento em que o defeito é detectado pelo cliente - Art. 26, 

parágrafo 3º, do C.D.C. 

PRODUTOS DURÁVEIS COM VÍCIO OCULTO - O prazo é de 90 dias e começa a 

contar no momento em que o defeito é detectado pelo cliente - Art. 26, 

parágrafo 3º, do C.D.C. 

 

4) DIREITO DE ARREPENDIMENTO- COMPRAS VIRTUAIS 

No caso de compras virtuais, como o cliente não pode avaliar o produto em 

mãos, é garantido o direito de arrependimento pela compra. Neste caso, o cliente 

tem 7 dias, a contar da data de entrega, para avaliar se o produto recebido 

atende às expectativas prometidas pelo site de compras ou pelo catálogo – Art. 

49 do C.D.C.. 

Se o cliente exercitar o direito de arrependimento, os valores eventualmente 

pagos, a qualquer título, deverão ser devolvidos, de imediato e atualizados - Art. 

49, parágrafo único do C.D.C. 

 

5) CANCELAMENTO OU TROCA DE PRODUTO SEM DEFEITO – LIBERDADE DO 

LOJISTA E NÃO OBRIGAÇÃO 

No caso de produtos que não apresentem vícios nem defeitos após a compra, o 

associado terá liberdade para realizar ou não a troca do produto ou proceder ao 

cancelamento da compra. 

Nos casos em que o Lojista se compromete a proceder à troca ou cancelamento, 

terá que cumprir a promessa.  



           
 

6) ATRASO OU ERRO NA ENTREGA DO PRODUTO 

Caso o produto não seja entregue no prazo combinado, fica caracterizado o não 

cumprimento da oferta. Com isso, o cliente terá direito de: 

- Exigir que o produto seja entregue imediatamente; 

- Aceitar produto equivalente; 

- Cancelar a compra e exigir a devolução do valor pago corrigido. 

Arts. 30 e 35 do C.D.C. 

 

7) GARANTIA DO PRODUTO 

A garantia tem como objetivo assegurar a qualidade, a eficiência e a 

durabilidade de produtos e de serviços.   

Garantia Legal 

A garantia legal é estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e 

independe de previsão em contrato e obriga o lojista ou fabricante a não cobrar 

do cliente pelo reparo, troca ou nova execução do serviço. O direito de 

reclamação, por sua vez, indica qual o lapso de tempo que o cliente tem para 

reclamar frente a algum vício, como visto nos itens anteriores. 

 Garantia Contratual 

A garantia contratual não é obrigatória e é acrescentada pelo fabricante ou 

lojista. A vigência inicia a partir da data de emissão da nota fiscal, com o prazo e 

condições impostos pela empresa e normalmente estabelecido no "termo de 

garantia". 

O C.D.C. estabelece que esse termo deve conter diversas informações, tais como: 

em que consiste a garantia, a forma, o prazo e o lugar em que pode ser 

exercitada.  

A garantia contratual é complementar à garantia legal. E por isso, pode ser 

limitada pelo fornecedor e ser apenas parcial, aplicando-se somente a 

determinados aspectos do produto ou serviço. De qualquer forma, os aspectos 

restantes estão cobertos obrigatoriamente pela garantia legal. 



           
 

8) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na relação com o cliente podem surgir inúmeras situações, sendo que umas 

poderão estar contempladas nesta apresentação, mas poderá haver outra que 

haverá necessidade de consulta jurídica específica para o caso, de modo que o 

associado deverá ficar atento a tais questões, a fim de evitar dissabores com 

clientes e sempre buscar uma solução que seja razoável para seu negócio. 

 

 

BIFFI ADVOCACIA 

 


