
sumáriO

COdiFiCaçãO e a atualizaçãO dO CdC

30 anos do Código de Defesa do Consumidor: prestígio, confrontos 
e desafios

30 years of the Brazilian Consumer Protection Code: prestige, 
confrontations and challenges

AdAlBerto PAsquAlotto .................................................................................... 17

O Projeto de Lei 3.515 de 2015 como instrumento de efetivação do 
direito humano fundamental de defesa do consumidor

The Bill 3,515 of 2015 as an instrument for achieving fundamental 
human rights in consumer protection

CArolinA silVino de sá PAlmeirA e FABiAnA rodrigues BArlettA ................. 39

COvid-19, direitO dO COnsumidOr e PlanOs de saúde

O agravamento da vulnerabilidade do consumidor diante da 
pandemia de Covid-19

The worsening of consumer vulnerability due to the Covid-19 pandemic
André luís CAteli rosA e jussArA suzi Assis Borges nAsser FerreirA ....... 57

A Lei 14.034/2020: transporte aéreo e dano moral ao consumidor

Law 14,034/2020: air transport and consumer moral damage
leonArdo rosCoe BessA................................................................................... 79

Covid-19 e Direito do Consumidor: desafios atuais e perspectivas 
para o futuro

Covid-19 and Consumer Law: present challenges and prospects for 
the future

luCiAne Klein VieirA e AnA CândidA muniz CiPriAno ................................... 103



10 Revista de diReito do ConsumidoR 2021 • RDC 135

Decisões do Superior Tribunal de Justiça e a aplicação do CDC no 
aumento das mensalidades dos planos de saúde em função da faixa 
etária

Decisions of the Superior Court of Justice and the relationship of the 
enforcement of Consumer Protection Code in the increase of health 
insurance monthly payments based on age

gABrielA CArmonA FreiriA e AndrezA CristinA BAggio ................................. 125

dadOs e PrOteçãO dO COnsumidOr

Sociedade de consumo de plena conectividade: o novo padrão de 
vulnerabilidade complexa do consumidor a partir dos tecnodados

Full connectivity consumer society: the new consumer´s complex 
vulnerability standard from tech-data

têmis limBerger e luiz FernAndo del rio Horn ........................................... 151

A Administração Pública entre transparência e proteção de dados

Public Administration between transparency and data protection
gustAVo gil gAsiolA, diego mACHAdo e lAurA sCHertel mendes ............... 179

Portabilidade de dados pessoais e o recrudescimento do controle do 
titular de dados nas relações de consumo

Personal data portability and the upsurge of control of the data 
holder in consumer relations

guilHerme mAgAlHães mArtins e josé luiz de mourA FAleiros júnior ...... 203

reCall, Obrigações e Cláusulas abusivas

Product recall practices of South Africa and Brazil within the BRICS: 
a legal analysis

Práticas de recall da África do Sul e do Brasil no âmbito dos BRICS: 
uma análise jurídica

jAColien BArnArd ............................................................................................. 231

O Regime Português das cláusulas contratuais gerais

The Portuguese Regime of general contractual clauses
jorge morAis CArVAlHo .................................................................................. 257



11Sumário

Herança digital e proteção do consumidor contra cláusulas abusivas

Digital inheritance and consumer protection against unfair terms

Aline de mirAndA VAlVerde terrA, milenA donAto oliVA e FiliPe medon .....  335

nOvOs temas dO direitO dO COnsumidOr

Pluralismo contratual e economia compartilhada: a responsabilidade 
civil dos fornecedores na sociedade em rede 

Contractual pluralism and sharing economy: the civil responsibility 
of suppliers in a network society 

AlessAndrA gArCiA mArques .......................................................................... 353

Os limites toleráveis do neuromarketing nas relações jurídicas de 
consumo

The tolerable borders of neuromarketing in legal consumption 
relations

gustAVo mArtinelli tAngAnelli gAzotto e Antônio CArlos eFing................ 375

Direitos de liberdade econômica e a desconsideração da personali-
dade jurídica: jurimetria dos impactos nas decisões do Tribunal de 
Justiça de São Paulo

Right to economic freedom and piercing the corporate veil: 
jurimetrics of the impacts in the Sao Paulo State Court of Justice’s 
decisions

uinie CAminHA, gustAVo rAPoso PereirA FeitosA, Wilson sAles BelCHior e 
AndressA Borges monteiro Pires................................................................... 397

nOtas legislativas e COmentáriOs

Comentários ao Decreto 10.634, de 22 de fevereiro de 2021: 
informação do consumidor quanto aos preços dos combustíveis 
automotivos

FernAndA BArBosA ........................................................................................... 455



12 Revista de diReito do ConsumidoR 2021 • RDC 135

Sistema público de apoio à conciliação no sobre-endividamento em 
Portugal: comentário ao Decreto-lei 105, de 23 de dezembro de 
2020

ClAudiA limA mArques e Vitor Hugo do AmArAl FerreirA .......................... 465

Análise da minuta do novo decreto que regula o Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC): da necessária atualização ao 
retrocesso normativo

guilHerme mAgAlHães mArtins e ArtHur PinHeiro BAsAn ........................... 475

Recomendação do MPMG e MPFMG à CEMIG Distribuição S/A, 
Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE e todas empresas 
de telefonia móvel que se abstenham de suspender os serviços 
essenciais de energia elétrica, abastecimento de água e de telefonia 
móvel –, procedimento preparatório nº 0702.20.000896-0

CléBer eustáquio neVes e FernAndo rodrigues mArtins ............................. 483

COmentáriOs de JurisPrudênCia

suPremo triBunAl FederAl

Revogação da decisão que impôs a suspensão nacional dos pro-
cessos pendentes, individuais ou coletivos, tendo em vista o tem-
po de vigência suspensiva, a inconveniência do prolongamento do 
sobrestamento e a formação de maioria no julgamento do mérito, 
embora não tenha sido encerrado

mArCelo sCHenK duque e ClAudiA limA mArques ........................................ 491

suPerior triBunAl de justiçA

Manutenção da multa por publicidade enganosa na internet, em 
razão do fornecedor não assegurar ao consumidor informações 
claras, ostensivas e precisas na oferta, induzindo-o a erro sobre o 
produto ou serviço

ClAudiA limA mArques e lAís Bergstein ........................................................ 503



13Sumário

triBunAl de justiçA de minAs gerAis

É abusiva cláusula excludente de cobertura de medicamento em 
plano de saúde, por ser considerado experimental, quando seu em-
prego é parte indissociável do tratamento, acarretando dano moral 
por agravar a situação psicológica do beneficiário

Vitor Hugo do AmArAl FerreirA ..................................................................... 511

table OF COntents ........................................................................................................... 519

nOrmas de PubliCaçãO Para autOres de COlabOraçãO autOral inédita ....  523


