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I - CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

ejamos a seguinte situação real: na manhã de um 

dia qualquer de trabalho, ao dar a partida no veí-

culo, o proprietário nota que algo está errado. Há 

uma trepidação depois de dada a partida e, no pai-

nel, um sinal cuja existência até então era sequer 

conhecida indica algum problema no veículo. Com o manual do 

proprietário em mãos, o proprietário começa a folheá-lo na 

busca do significado daquele sinal que, identificado, aponta para 

problemas no sistema de injeção eletrônica, sendo recomendado 

não utilizar o bem e dirigir-se a uma concessionária.  

Após ser transportado por um guincho, o veículo é dei-

xado no pátio da concessionária enquanto o proprietário se di-

rige à recepção de serviços para explicar o ocorrido e, aprovei-

tando a oportunidade, para pedir que seja feita uma revisão geral 

no veículo, principalmente na suspensão e no sistema de freios. 

Depois de anotar as informações, o funcionário da empresa in-

forma o proprietário sobre a cobrança do orçamento (o que 
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algumas concessionárias denominam de “serviço de diagnós-

tico”) para que seja elaborado o orçamento1, mas que se os ser-

viços forem realizados na empresa, somente o valor dos serviços 

e peças serão pagos, sendo dispensado o pagamento do valor do 

“serviço de diagnóstico” inicialmente informado.  

O proprietário, então, assina a documentação e deixa a 

empresa. Em menos de uma hora ele recebe a ligação do funci-

onário da concessionária informando que todos os bicos injeto-

res foram danificados e precisariam ser substituídos, cujo valor 

era alto e, por essa razão, a concessionária não os tinha em esto-

que, sendo necessário solicitar na fábrica aguardar o prazo de 

sete a dez dias para sua chegada. Diante dessa informação, o 

proprietário diz que vai avaliar e, em seguida, pesquisa na inter-

net quem é o fabricante dos bicos e o valor médio praticado, 

sendo este sete vezes menor do que o comercializado pela con-

cessionária. Ao contatar a concessionária, o proprietário questi-

ona se 1) a empresa possui disponível peças usadas, mas em boas 

condições, para fazer o teste para confirmar se o problema se 

limita a essas peças; 2) inexistindo tais peças, pode ele adquiri-

las em outro estabelecimento, isentando a concessionária sobre 

a garantia das mesmas; 3) por não haver previsão de término dos 

serviços, poderia a empresa isentá-lo do pagamento do orça-

mento preliminar, a fim de que ele o leve a outro local para que 

o reparo seja feito de forma mais célere, haja vista se tratar de 

um produto essencial para seu deslocamento diário; 4) o a saída 

do veículo da concessionária seria autorizado sem o pagamento 

do orçamento preliminar, haja vista que este foi feito de forma 

incompleta por não incluir o sistema de freios e de suspensão; 5) 

sobre o valor cobrado pelo primeiro orçamento poderia sofrer 

algum abatimento, haja vista a incompletude do serviço. As 

 
1 A realidade assim acontece. Primeiro se cobra pela promessa de fazer um orçamento 
(“serviço de diagnóstico”), razão pela qual preferimos a denominação de “orçamento 
preliminar”. Este não atende os critérios do caput do art. 40 do CDC. Como resultado 
deste orçamento preliminar é apresentado novo orçamento, o qual, se autorizado, per-
mite o início dos serviços de manutenção. 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________35_ 

 

 

respostas a todas as perguntas foram negativas. O pagamento in-

tegral do primeiro orçamento foi feito e o veículo foi transpor-

tado até outra oficina, a qual realizou a limpeza dos bicos, evi-

denciando que eles não estavam imprestáveis, mas somente en-

tupidos.  

Ressalvado o tipo de vício, esse problema parece não ser 

incomum na rotina de proprietários de veículos que buscam as 

concessionárias para que seja realizado o serviço de manuten-

ção, seja esta preventiva (revisões de rotina) ou corretiva (o con-

serto propriamente dito). Embora já venha sendo discutido há 

algum tempo na doutrina e jurisprudência se a cobrança pelo or-

çamento2 para a execução de serviços é considerada abusiva ou 

não, à luz do que dispõem os artigos 39, III, VI e parágrafo único 

e 40, caput, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, ousa-

mos afirmar que tal discussão parece não estar pacificada. Nesse 

sentido, Rizatto Nunes entende que essa cobrança é legal, con-

tanto que o consumidor seja previamente informado, enquanto o 

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) entende 

que, em regra, essa prática é ilegal, a menos que seja cobrado 

um preço “razoável”, não dispensando a prévia informação ao 

consumidor e, ainda, o TJDFT já entendeu que essa cobrança é 

inadmitida3. 

 
2 Embora na redação do artigo 40, caput, do CDC contenha o adjetivo “prévio”, Riz-
zato Nunes2 entende se tratar de uma redundância, pois orçamento já traz consigo a 
compreensão de anterioridade. Segundo ele, o legislador buscou reforçar essa neces-
sidade para evitar que “orçamentos-surpresas” ou “orçamentos-posteriores” fossem 
oferecidos ao consumidor, talvez comuns à época da elaboração do projeto de lei que 
resultou no CDC. 
3 Nesta mesma decisão foi negada a repetição do indébito por ter considerado que o 
fornecedor não agiu com má-fé (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

Apelação Cível no Juizado Especial: ACJ – 2012.01.1.000710-7, Acórdão nº 607882. 
Rel. José Guilherme, 2ª Turma Recursal nos Juizados Especiais do Distrito Federal. 
Data do julgamento: 17/07/2012. Data da publicação: 08/08/2012). Recentemente, ao 
julgar o EAREsp 676.608, o STJ decidiu que a restituição em dobro do indébito inde-
pende da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, 
revelando-se cabível quando a cobrança caracteriza conduta contrária à boa-fé obje-
tiva. 
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O presente artigo tem como objetivo discutir sobre a li-

citude ou abusividade na cobrança dos orçamentos preliminares 

pelas concessionárias de veículos quando prestam serviços de 

manutenção. Para tanto, nos tópicos II e III serão tratadas ques-

tões gerais afetas a qualquer orçamento, ao passo que nos tópi-

cos III e IV buscaremos nos restringir à discussão a respeito do 

orçamento preliminar dos serviços de manutenção prestados por 

algumas concessionárias de veículos.  No tópico II serão abor-

dadas questões que permitirão concluir a respeito da obrigatori-

edade de entrega de orçamento previamente à execução de todo 

e qualquer serviço, além de analisar, à luz da melhor doutrina e 

da jurisprudência, se essa regra comporta alguma exceção. Em 

seguida, no tópico III, pretendemos discutir a respeito dos ele-

mentos obrigatórios que devem ser discriminados no orçamento 

(preliminar ou não) elencados no artigo 40, caput, do CDC, a 

fim de iluminar a reflexão a respeito de sua descaracterização 

como tal ante a inexistência de ao menos um destes elementos e, 

admitindo tal hipótese, se tanto o consumidor como o fornecedor 

estariam exonerados do seu cumprimento. Ato contínuo, no tó-

pico IV serão abordadas algumas práticas abusivas que puderam 

ser identificadas no modus operandi de algumas concessionárias 

de veículos enquanto prestadoras de serviços de manutenção, ao 

passo que no tópico V será discutido a respeito da ilicitude de 

cobrança pelo orçamento preliminar e, no caso do orçamento 

propriamente dito, a cobrança pode ser feita de forma excepcio-

nal, guardando correspondência com o serviço executado e 

desde que devidamente informado ao consumidor. 

 

II – É SEMPRE OBRIGATÓRIA A ENTREGA DE ORÇA-

MENTO PREVIAMENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

OU ESSA REGRA COMPORTA ALGUMA EXCEÇÃO?  

 

Antes de mais nada, não se atreve a presente seção dis-

correr a respeito de serviços triviais realizado por terceiros, 
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como fazer as unhas ou a barba, cortar o cabelo ou depilar-se, 

dentre tantos outros. Para estes, basta que seja apresentado o 

preço. O que se pretende aqui é considerar a obrigatoriedade de 

apresentação de orçamento prévio à execução de serviços que 

requer um mínimo de complexidade, evitando que o consumidor 

seja surpreendido com a quantia a ser paga ou qualidade do ser-

viço realizada se não previamente conhecidas e avençadas. 

Flávio Tartuce e Daniel Amorim Assumpção Neves en-

tendem que “[a] exigência de orçamento prévio para a prestação 

de um serviço é outro exemplo típico de aplicação da boa-fé 

objetiva à fase pré-contratual do negócio de consumo, por repre-

sentar incidência do dever anexo de informação. A não ser nas 

hipóteses em que as partes já negociaram previamente sem a sua 

elaboração, o orçamento é obrigatório” (2020, p. 450). Nesse 

sentido, ao analisar a literalidade da redação do artigo 39, III, VI 

e parágrafo único c/c o artigo 40, ambos do CDC, assiste razão 

a esses autores, pois o orçamento prévio que deve ser entregue 

pelo fornecedor ao consumidor deve discriminar, no mínimo, o 

valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem em-

pregados, as condições de pagamento, bem como as datas de iní-

cio e término dos serviços, sendo considerada prática abusiva a 

execução de serviços sem a prévia elaboração orçamento e au-

torização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de 

práticas anteriores entre as partes. 

Fabrício Bolzan de Almeida destaca ser necessária não 

apenas a elaboração do orçamento, mas também a sua autoriza-

ção expressa4 pelo fornecedor para que o serviço possa ser ini-

ciado, vez que “a ausência de tal anuência terá como  consequên-

cia a desobrigação do consumidor de pagar qualquer quantia, ca-

racterizando-se como mais uma hipótese de serviço gratuito” 

(2020, pp. 450-51), de acordo com o art. 39, III e parágrafo 

único, do CDC. Semelhante entendimento já foi manifestado há 

 
4 Sobre o tema, confira: MIRAGEM, Bruno. Curso de Direito do Consumidor. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2020. p. 335 e ss. 
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tempos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando decidiu 

que “[o] art. 39, VI, do Código de Defesa do Consumidor deter-

mina que o serviço somente pode ser realizado com a expressa 

autorização do consumidor. Em consequência, não demonstrada 

a existência de tal autorização, é imprestável a cobrança, devido, 

apenas, o valor autorizado expressamente pelo consumidor”. 

Porém, a literalidade da redação do caput do art. 40, as-

sim como dos incisos III, VI e do parágrafo único do art. 39 do 

CDC não pode sempre ser observada, como no caso de atendi-

mento hospitalar em casos de urgência ou emergência, situações 

estas em que a previsibilidade do serviço se torna difícil, vez que 

a manutenção da vida do consumidor é a prioridade que se im-

põe. Assim também já entendeu o STJ, afirmando que “... quanto 

aos valores cobrados pela apelada, (...), em conjunto com a inte-

ressada, optou por se internar no Hospital Albert Einstein, insti-

tuição conhecida por seu trabalho de excelência e, consequente-

mente, caro, de maneira que, ao elegerem os serviços oferecidos 

pela apelada, consentiram com os valores cobrados por esta no 

momento da internação, descabendo à apelada apresentar orça-

mento, pois o cuidado com a saúde não se mostra um serviço 

previsível” 5. No entanto, uma vez resolvida a situação de urgên-

cia ou emergência e estabilizada a situação do paciente (mesmo 

que isso signifique a sua morte), deve o hospital apresentar aos 

responsáveis pelo paciente o orçamento do que já foi gasto e, 

quando aplicável, a previsibilidade do que poderá ser gasto, a 

fim de que eles possam exercer o direito de decidir pela manu-

tenção da internação naquele estabelecimento ou transferi-lo 

para outro à sua escolha.  

Reforçando nossa compreensão a respeito do tema, men-

cionamos a sempre valiosa lição de Sérgio Cavalieri Filho, que 

assim ensina: “...a obrigação de fornecer orçamento prévio não 

é absoluta tendo em vista a ocorrência de situações de urgência 

 
5 Confira também: STJ, REsp 1.256.703/SP, 4ª T., j. 06.09.2011, rel. Min. Luis Felipe 
Salomão, DJe 27.09.2011. 
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que a impossibilitam. Assim, por exemplo, a prestação de ser-

viço médico-hospitalar de emergência a paciente que, em razão 

de um mal súbito, um acidente, um enfarte etc. procura o médico 

ou hospital. Tais situações emergenciais impossibilitam não só 

o orçamento, mas até mesmo a prestação das informações neces-

sárias para a obtenção do consentimento informado. O que po-

derá ser questionado posteriormente e o valor cobrado pelos ser-

viços, inadmissível venha o fornecedor prevalecer da situação 

emergencial” (2019, p. 177). 

Embora a exceção acima esteja alicerçada de razoabili-

dade, entendemos que ela não se aplica aos casos de atendimen-

tos eletivos, sejam eles clínicos ou hospitalares, vez que não há 

risco de morte para o paciente e, em princípio, há previsão do 

que pode ser feito e os custos envolvidos. Evidentemente, ha-

vendo alguma complicação que não fora prevista (em razão de 

idiossincrasia, por exemplo), caberá ao prestador do serviço ao 

menos apresentar um orçamento estimado aos representantes do 

paciente (quando este estiver impossibilitado de tomar suas de-

cisões), já que ele detém o conhecimento técnico para tanto. 

Assim, é possível concluir que, em regra, a entrega do 

orçamento pelo fornecedor ao consumidor é obrigatória antes da 

execução dos serviços, sendo cabível excepcioná-la somente nas 

situações de atendimento hospitalar que envolvem casos em que 

a vida do paciente deve ser priorizada (urgência ou emergência). 

Entretanto, tal exceção não significa isentar o prestador de ser-

viços de apresentar o orçamento, mas apenas postergá-lo para o 

momento em que a situação do paciente já tenha se estabilizado, 

pois é preciso lembrar que por se tratar de relação consumerista, 

é direito do consumidor à informação prestada de forma clara, 

precisa e ostensiva (artigos 6º, III; 8º, caput; 9º, CDC), que se 

não respeitado, pode resultar na responsabilização do fornecedor 

(art. 14, caput e §4°, CDC). 

Mais que isso. A entrega do orçamento ao consumidor 

decorre, necessariamente, do dever de informação a ser prestado 
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pelo fornecedor, com vistas a assegurar negociações mais ce-

das6, afastando cobranças muitas vezes abusivas, as quais coli-

dem com a ordem pública7, e assim, com o que se garanta uma 

negociação mais igual ou menos díspar entre as partes8. 

Estabelecida, pois, a premissa de que a apresentação do 

orçamento prévio ao fornecimento do serviço é, em regra, obri-

gatória, cabe-nos refletir se a inexistência de algum dos elemen-

tos obrigatórios que devem ser discriminadas no orçamento per-

mite descaracterizá-lo como tal e, consequentemente, exonerar 

tanto o consumidor como o fornecedor de seu cumprimento, o 

que será feito no tópico seguinte. 

 

III – HÁ, DE FATO, UM ORÇAMENTO NO ÂMBITO CON-

SUMERISTA SE INEXISTENTE UM DE SEUS ELEMEN-

TOS OBRIGATÓRIOS?  

 

Já foi transcrito alhures que o caput do art. 40 do CDC 

determina que o orçamento prévio que deve ser entregue pelo 

fornecedor ao consumidor deve discriminar, no mínimo, o valor 

da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empre-

gados, as condições de pagamento, bem como as datas de início 

e término dos serviços, sendo considerada prática abusiva a exe-

cução de serviços sem a prévia elaboração orçamento e autori-

zação expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de 

 
6 Sobre o tema, confira: BRITO, Rodrigo Toscano de. Função social dos contratos 
como princípio orientador na interpretação das arras. In: DELGADO, Mário Luiz; 
ALVES, Jones Figueiredo (Coord.). Questões controvertidas no novo Código Civil. 
São Paulo: Método, 2004, p. 370 e ss. 
7 Sobre o tema, o Professor Nelson Nery Junior pontua que “o excesso de liberalismo, 
manifestado pela premência do dogma da vontade sobre tudo, cede às exigências da 

ordem pública econômica e social, que deve prevalecer sobre o individualismo, fun-
cionando como fatores limitadores da autonomia privada individual, no interesse geral 
da coletividade”. NERY JUNIOR, Nelson. Da proteção contratual. In: GRINOVER, 
Ada Pellegrini et. all. Código de Defesa do Consumidor. Comentado pelos autores do 
anteprojeto. 8 ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 499 e ss. 
8 GODOY, Cláudio Luiz Bueno. Função social do contrato. Saraiva: São Paulo, 2004, 
p. 131. 
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práticas anteriores entre as partes. 

Entendemos serem estes os requisitos mínimos que de-

vem conter o documento a ser apresentado ao consumidor, o 

qual deve autorizá-lo expressamente para que a prestação do ser-

viço seja iniciada, sob pena de ser caracterizado, repise-se, como 

serviço gratuito (art. 30, III e parágrafo único, CDC). Isso signi-

fica que se o fornecedor fizer constar no orçamento informações 

outras além das obrigatórias, não há óbice algum, contanto que 

aquelas também estejam descritas. Tal entendimento coincide 

com o de Rizzato Nunes, o qual entende “que os dados exigidos 

são o mínimo requerido. Nada impede, obviamente, que o orça-

mento seja mais completo e por isso contenha mais informações 

detalhadas” (2018, p. 451). 

A apresentação de um orçamento sem que estejam dis-

criminados cada um dos itens obrigatórios torna-o imprestável 

como tal, pois conflita com o direito do consumidor em ser ade-

quadamente informado pelo fornecedor (por todos, artigos 6º, 

III, CDC) e fere o dever geral de conduta e o princípio da boa-fé 

que deve nortear todas as relações jurídicas, nas quais se inclui 

a consumerista. Digno de nota a esse respeito é a lição de Felipe 

Braga Netto que, embora se atendo ao âmbito civilista, entende-

mos ser ela aplicável também ao microssistema consumerista, 

vez que o direito civil não protege somente o que foi pactuado,, 

mas também as expectativas legitimamente criadas, à luz de va-

lores como cooperação e lealdade e do dever de informar, este 

admitido como dever geral de conduta. 

É preciso entender que o orçamento nada mais é do que 

uma oferta do fornecedor, que deve ser suficientemente precisa 

(art. 30, CDC), sem desconsiderar que a ela está vinculado o for-

necedor (art. 48, CDC). Rizatto Nunes destaca que “[m]esmo 

antes da aceitação pelo consumidor o documento já obriga o for-

necedor, ensejando, inclusive, possibilidade de exigência judi-

cial do cumprimento, com todas as consequências advindas da 

negativa - como, por exemplo, indenização por perdas e danos” 
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(2018, p. 422). 

Dessa forma, ousamos afirmar que a ausência de um dos 

elementos obrigatórios no orçamento o descaracteriza como tal, 

não podendo vincular o consumidor, mas somente o fornecedor, 

nos moldes do art. 30, do CDC. No caso real descrito na contex-

tualização do presente artigo, a constatação de que no orçamento 

preliminar (“serviço de diagnóstico”) não trazia a informação de 

nenhum dos elementos previstos no caput do art. 40 do CDC não 

permite a sua caracterização como orçamento, devendo incidir 

aqui a disposição do art. 39, III, VI e parágrafo único do CDC e, 

consequentemente, exonerar o consumidor do seu pagamento. 

Na linha, Felipe Braga Netto aduz que a execução dos serviços 

deve ser precedida de prévia e clara informação ao consumidor 

acerca dos custos, pois sem que isso ocorra, inexiste negócio ju-

rídico e, portanto, não vincula o fornecedor. 

Pois bem, uma vez definida a necessidade de, em regra, 

o fornecedor ter que apresentar o orçamento antes da prestação 

do serviço e discorrido sobre o seu caráter vinculativo ao forne-

cedor mas não ao consumidor quando inexistente ao menos um 

de seus elementos obrigatórios, passaremos a discutir, no tópico 

seguinte sobre como alguns prestadores de serviços podem se 

valer de práticas na relação de consumo que permitem classificá-

las como abusivas, tomando novamente o exemplo o caso real 

acima descrito. 

 

IV – AS PRÁTICAS ABUSIVAS IDENTIFICADAS NO MO-

DUS OPERANDI DE ALGUMAS CONCESSIONÁRIAS DE 

VEÍCULOS ENQUANTO PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

DE MANUTENÇÃO 

 

Considerando o caso descrito nas primeiras linhas do 

presente artigo, buscaremos discorrer, sem a pretensão de ser-

mos exaustivos, como que práticas abusivas podem ser cometi-

das pelos fornecedores que, sem a devida responsabilização por 



RJLB, Ano 7 (2021), nº 3________43_ 

 

 

órgãos administrativos (ex. Procons) ou pelo poder judiciário, 

continuam a ser praticadas.  

Inicialmente, cabe lembrar que de posse do orçamento 

apresentado e da falta de peças em seu estoque, várias foram as 

alternativas apresentadas pelo consumidor ao fornecedor para 

resolver o problema do veículo, todas frustradas. O fornecedor 

se manteve irredutível, dando ao consumidor somente uma das 

duas opções: ou pagar pelo orçamento preliminar para poder re-

tirar o veículo das dependências da concessionária, ou permitir 

que fosse feito por esta o serviço, cuja data de término sequer 

era conhecida, não pela complexidade do serviço, mas sim por-

que, em razão do alto custo, a peça inexistia em seu estoque9. A 

este respeito, digno de nota é a lição de Rizzato Nunes, o qual 

afirma que “[n]ão há como deixar de colocar a data da entrega. 

Como já se viu, o princípio do dever de informar faz com que o 

fornecedor tenha de dar informações cabais sobre as caracterís-

ticas de seu negócio (prestador de serviço, produtor, construtor 

etc.), bem como é ele que detém o conhecimento técnico a res-

peito. É desse princípio que decorre a norma do art. 40. Cabe ao 

prestador do serviço, quando não tiver certeza da data da en-

trega, estimá-la, o que fará por sua conta e risco” (2018, p. 422).  

Necessário reconhecer que as concessionárias não se res-

tringem à venda de veículos novos da marca que representam, 

mas também prestam serviços de manutenção de veículos e co-

mercializam peças novas. Se o consumidor pretender adquirir 

peças de veículos na concessionária para instalá-las em outra ofi-

cina, certamente ele logrará êxito, contanto que a peça exista em 

seu estoque. Isso conduz à necessária indagação a respeito do 

caso real ora em discussão, pois se ao consumidor é “permitido” 

adquirir peças da concessionária para que sejam substituídas em 

 
9 Acredita-se que indeterminação da data de conclusão do serviço pelo fornecedor 
pretende exonerá-lo de responder por perdas e danos. A nosso ver, essa prática é abu-
siva e está caracterizada no art. 39, XII, do CDC, que assim dispõe: “deixar de estipu-
lar prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial 
a seu exclusivo critério”. 
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outra oficina, porque a concessionária, que presta serviço de ma-

nutenção, não pode fazer a substituição de peças adquiridas em 

outro local? Geralmente a explicação da empresa se sustenta (de 

forma equivocada, a nosso ver) ou em sua política (como se esta 

fizesse lei entre as partes, embora ousamos dizer que não há con-

sumidor que a conheça) ou na afirmação de que ela não pode dar 

garantia do serviço realizado com peça que ela não comerciali-

zou.  

Ao discorrer a respeito da necessidade de que no orça-

mento haja a discriminação de valores de mão-de-obra e de pe-

ças e materiais, Rizzato Nunes lembra que a intenção da lei foi 

dar ao consumidor o conhecimento prévio do que deve ser exe-

cutado e qual é o custo de cada peça que se pretende substituir, 

a fim de que ele possa avaliar junto à concorrência a real neces-

sidade de substituição, como também levar ao prestador de ser-

viços as peças que adquirir em outro lugar, mais baratas. Assim, 

entendemos que o condicionamento pela concessionária da pres-

tação de serviços de substituição/instalação de peças à aquisição 

daquelas que somente por ela são comercializadas afronta o con-

sumidor ao menos em dois aspectos, sendo o primeiro a limita-

ção de sua liberdade de escolha. Ainda que estivessem condena-

das as peças e realmente precisassem de substituição (o que ver-

dadeiramente não ocorreu, pois a “limpeza” dos bicos injetores 

mostrou-se suficiente), não poderia a concessionária restringir o 

direito do consumidor de adquiri-las onde melhor lhe conviesse, 

contanto que mantivessem as especificações técnicas necessá-

rias. Cabe-nos destacar, evidentemente, que estamos aqui a de-

fender tão somente o direito de escolha do consumidor, mas não 

a utilização de peças que não atendam às especificações técni-

cas, pois isso contraria o próprio sentido do CDC, norma de or-

dem pública, que tem como propósito buscar assegurar o mí-

nimo de qualidade e segurança dos produtos e serviços disponi-

bilizados aos consumidores (artigos 4º, II, “d”; 6º, I e VI e 8º). 

O segundo aspecto é que se ao fornecedor de serviços (e 
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destes aqui não se excluem as concessionárias de veículos 

quando prestam serviços de manutenção) é permitido o emprego 

de peças não originais que atendam a tais especificações (con-

tanto que o consumidor concorde, conforme prevê o art. 21 do 

CDC), porque não poderia o consumidor adquiri-lo de fonte ex-

terna e a concessionária instalá-los, cobrando somente pelos ser-

viços por ela prestados? A nosso ver, é abusiva essa conduta, 

pois há a tentativa da conhecida e condenável prática da “venda 

casada” (art. 39, I, do CDC), sem prejuízo de outras igualmente 

vedadas pela legislação consumerista (art. 39, VI e V, CDC). 

Por fim, não poderia o fornecedor ter condicionado a au-

torização para a retirada do veículo de suas dependências ao pa-

gamento do orçamento preliminar pelo consumidor, pois tal con-

duta também é condenada pelo CDC em seu artigo 42, caput.  

Discorrendo sobre este tema, outro não é o entendimento de Fa-

brício Bolzan de Almeida, o qual afirma que “oficina mecânica 

que realiza reparos em veículo não pode reter o bem por falta de 

pagamento do serviço, sob o fundamento de ter realizado ben-

feitoria no bem, nos termos do art. 1.029 do Código Civil. Esse 

foi o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julga-

mento do REsp 1.628.385/ES, pela tese de que o direito de re-

tenção deve ser invocado apenas pelo possuidor do bem e não 

por aquele que possui a mera detenção, como no caso da oficina 

mecânica” (2020, p. 822). 

Os exemplos de inflexibilidade do fornecedor aduzidos 

acima evidenciam o desrespeito à boa-fé que deve reger as rela-

ções contratuais, aqui desmembrada nos deveres anexos de coo-

peração e lealdade entre as partes. Ante a intransigência dos for-

necedores em casos como o que foi descrito, restaria ao consu-

midor buscar auxílio junto aos Órgãos administrativos ou 

mesmo ao poder judiciário, na expectativa de que seus direitos 

sejam materialmente efetivados. 

 

V – MAS, AFINAL, É PERMITIDA OU NÃO A COBRANÇA 
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PELO ORÇAMENTO DE SERVIÇOS? 

 

Conforme concluído no tópico III do presente artigo, o 

orçamento preliminar cobrado pela concessionária (mascarada 

com a utilização da denominação de “serviço de diagnóstico”) 

não nos permite caracterizá-lo como orçamento, vez que ausen-

tes alguns itens obrigatórios descritos no caput do artigo 40 do 

CDC, desrespeitando, de forma reflexa, o direito do consumidor 

em ser informado pelos valores e, quando aplicável, pelas quan-

tidades de cada um destes itens que se pretende substituir. Con-

sequentemente, este orçamento não vincularia o consumidor, ra-

zão pela qual nada dele deveria ser cobrado. No que tange à co-

brança pelo orçamento preliminar sem a apresentação do orça-

mento, o TJMG entendeu que “[a] assinatura de 'pré-ordem de 

serviço' não autoriza o fornecedor a realizar os serviços sem a 

apresentação do orçamento e expressa autorização do consumi-

dor”. Ante tais considerações, parece-nos estar superada a dis-

cussão a respeito da abusividade da cobrança pelo orçamento 

preliminar praticada pelas concessionárias de veículos. E uma 

vez pago o preço, daria ao consumidor o direito de solicitar em 

juízo sua restituição em dobro, nos termos do que estabelece o 

artigo 42, parágrafo único do CDC, ficando a cargo do fornece-

dor exonerar-se de tal incumbência se capaz de demonstrar ter 

havido algum engano seu que seja justificável. 

Restaria, ainda, a indagação a respeito da legalidade da 

cobrança do orçamento propriamente dito. Embora tenha esta-

belecido que o orçamento prévio deve ser entregue ao fornece-

dor pelo consumidor, o CDC silenciou a respeito da possibili-

dade de sua cobrança. Sobre este assunto, lembramos que o 

IDEC reconhece que, em regra, essa cobrança é ilegal, mas ela 

pode ser realizada, contanto que o consumidor seja previamente 

informado e, ainda, seja cobrado um preço razoável. Acontece 

que este termo “razoável”, por possuir contornos indetermina-

dos, agrega um elevado grau de subjetividade na sua 
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interpretação que em nada auxilia as partes a pacificarem seus 

conflitos. 

Ainda sobre o documento do IDEC, merece comentário 

a inversão de responsabilidade que ele busca fazer ao recomen-

dar que “para evitar eventuais problemas, o consumidor deve 

perguntar ao fornecedor se ele cobra pela convecção do orça-

mento e qual é o valor”. Se é dever do fornecedor entregar o 

orçamento antes da realização dos serviços, é também seu dever 

informar ao consumidor a respeito da sua cobrança para que 

eventuais problemas ocorram, e não atribuir ao consumidor mais 

este ônus. 

Embora se possa alegar que há situações em que o forne-

cedor tenha que se deslocar até a residência do consumidor e 

desmontar aparelhos para, empenhando seus esforços, identifi-

car o problema, é preciso admitir que o valor cobrado deve guar-

dar proporcionalidade com o serviço prestado, embora a co-

brança deve ser, frise-se, a exceção. A fixação de valor a ser 

pago independentemente do serviço a ser prestado mostra-se, no 

mínimo, desarrazoado, mantendo o desequilíbrio da relação con-

sumerista que o CDC buscou extirpar. 

 

VI – CONCLUSÃO  

 

O presente artigo não busca defender que o serviço de 

alguns fornecedores seja prestado de forma gratuita, mas, pelo 

contrário, que o valor por ele cobrado seja proporcional ao ser-

viço prestado. O que não se pode admitir é que a alegada com-

plexidade de um serviço seja motivo de justificação para a per-

manência de práticas abusivas pelos prestadores de serviço. 

No presente estudo foi observado que a doutrina e a ju-

risprudência se debruçaram bastante sobre a discussão a respeito 

da necessidade ou não da entrega do orçamento previamente à 

prestação do serviço. A informação encontrada a respeito de sua 

cobrança lança mais dúvidas do que luz à discussão, pois, como 
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dito anteriormente, há opiniões que apontam para todos os lados, 

embora ousamos apontar para uma tendência de que a cobrança 

seja possível, mas para em casos excepcionais em que seja ne-

cessária a execução de serviço para a identificação do problema, 

contanto que o fornecedor avise previamente o consumidor a 

respeito desta cobrança. Não se pode olvidar, entretanto, que há 

casos em que a entrega deste orçamento previamente à prestação 

do serviço é desnecessária (bastando pagar o preço) ou, ainda, 

postergada pelas circunstâncias do serviço prestado (ex. atendi-

mentos hospitalares em que se deve priorizar a vida). 

No que diz respeito à cobrança por orçamento preliminar 

(ou qualquer que seja a denominação utilizada pela empresa para 

maquiá-lo) praticada por algumas concessionárias de veículos 

(embora a estas tal orçamento não é restrito), pouca informação 

foi encontrada na literatura consultada, talvez por se tratar de 

mais uma lacuna identificada por tais prestadores para praticar, 

ao nosso ver, condutas abusivas, vez que tal “orçamento” não 

comportaria cobrança, vez que esta é realizada antes da realiza-

ção de qualquer serviço sem que sejam fornecidas informações 

mínimas ao consumidor previstas em lei que lhe tolhem seu di-

reito de escolha. 

O CDC buscou trazer equilíbrio, ao menos do ponto de 

vista formal, à relação de consumo que é, por natureza, desequi-

librada, haja vista as vulnerabilidades do consumidor.  O mer-

cado se reinventa e, com ele, deve fazer o mesmo o direito (art. 

4º, VIII, CDC). A exegese da legislação consumerista frente às 

novas situações cotidianas deve ser capaz de proteger o consu-

midor de práticas abusivas, buscando, de forma efetiva, harmo-

nizar os interesses dos sujeitos envolvidos nesta relação, tendo 

sempre como norte o reconhecimento de que é o consumidor a 

parte vulnerável desta relação e que, portanto, é merecedor de 

proteção. 
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