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1. Introdução 

 

 

A criação do Mercosul foi um marco fundamental nas economias dos países 
membros. A possibilidade de comercializar com os demais países com vantagens 
alfandegárias, certamente elevará, cada vez mais, as relações de consumo 
internacionais. À medida que for se fortalecendo, multiplicar-se-ão as relações de 
consumo entre fornecedores tanto do Brasil, como da Argentina, quanto do Uruguai e 
do Paraguai. Não basta garantir-se a livre circulação de mercadorias, é fundamental 
se estabelecer regras para proteger os consumidores, definindo-se qual direito será 
aplicado em cada caso. Neste sentido, surgiu o Protocolo de Santa Maria, que tem 
como objetivo determinar a jurisdição internacional em matéria de relações de 
consumo.  Nosso trabalho tem como objetivo tratar deste Protocolo, assinado em 
dezembro de 1996 e aprovado pelo Conselho Mercado Comum, através da Resolução 
nº 10/96, em 17/12/1996.  

 

 

1.1. O Direito do Consumidor nos Países do Mercosul 

 

 

O Direito do Consumidor é um ramo do Direito que tem ganhado importância a 
cada dia que passa. Atualmente, tem tido base Constitucional em muitos países. No 
Brasil, a defesa do consumidor está garantida no Art. 5º, XXXII que diz: “o estado 
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. Para tanto, o Brasil elaborou 
inúmeras leis infraconstitucionais, sendo a mais conhecida delas a Lei nº 8.078/90 que 
instituiu o “Código de Defesa do Consumidor”. Na Argentina, o Art. 42 prevê: “Los 
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de 
consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una 
información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato 
equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la 
educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la 
calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de 
consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para 
la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios 
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las 
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los 
organismos de control”. Infraconstitucionalmente, os argentinos regularam as relações 
de consumo basicamente pela Lei nº 24.240. Infelizmente, a despeito da grande 
importância que vem adquirindo a cada dia, o Uruguai e o Paraguai ainda não contêm 
em suas cartas magnas qualquer menção aos direitos do consumidor.  

O exercício do Direito do Consumidor está amplamente ligado à cidadania, ao 
sentimento de que os poderosos não “podem tudo”. Por uma questão cultural e 
histórica, os países da América Latina, inclusive os pertencentes ao Mercosul, sempre 
conviveram com longos períodos de ditaduras, onde realmente a cidadania não era 
plenamente exercida, e os direitos eram constantemente violados. Além disto, a pouca 
instrução e a pobreza também são fatores determinantes. Por isto, o exercício do 
Direito do Consumidor nestes países ainda está se fortalecendo.  
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O Brasil, entretanto, deu um salto importante ao estabelecer o seu Código de 
Defesa do Consumidor - CDC, já no ano de 1990, com amplos direitos ao consumidor. 
A Argentina só veio a fazê-lo em 1993 editando a Lei 24.240, que estabeleceu critérios 
para a defesa do consumidor. O Paraguai e o Uruguai só criaram suas leis em 1998 e 
1999, respectivamente, através das Leis 1.334 e 17.250.  

 

 

1.2. As Legislações de Defesa do Consumidor e o Protocolo de Santa Maria 

 

 

O Mercosul, inicialmente, tem como objetivo “harmonizar” as legislações. 
Contudo, o Protocolo de Santa Maria terminou, na prática, por unificar o direito 
material ao estabelecer a criação de um “Regulamento Comum para Defesa do 
Consumidor”. A princípio, a idéia parece boa, já que, se estamos falando de uma área 
de livre circulação de mercadorias, não podemos tratar diferentemente os 
consumidores brasileiros, argentinos, paraguaios ou uruguaios. Há, sim, um 
“consumidor do mercosul”, e não deve haver “classes de consumidores, uma delas 
mais ou menos protegida do que a outra”. Na opinião do professor Newton De Lucca, 
os demais países do Mercosul deveriam adotar o CDC brasileiro como “paradigma” 
para a elaboração das suas respectivas leis orgânicas sobre o assunto. Entretanto, 
esta unificação encontra resistências nos países com indústria menos evoluída, 
principalmente Uruguai e Paraguai, já que esta não tem condições de garantir todos os 
direitos previstos para os consumidores. O Brasil também provocou discussão ao 
rejeitar o Regulamento proposto, pois ele reduzia os direitos conquistados pelos 
consumidores brasileiros. 

 

 

2. Definições 
 

 

O Protocolo de Santa Maria em seu anexo bem como a Resolução nº 123/96 
do Grupo Mercado Comum trazem em seu bojo importantes conceitos imprescindíveis 
à compreensão e aplicação dos referidos nos países signatários do Mercosul. Tratam-
se dos conceitos de: consumidor, fornecedor, relações de consumo, produto e 
serviços. Passemos a analisar cada um desses conceitos, trazidos pelo protocolo e 
repetidos ipsis literis pela Resolução, à luz do Código de Defesa do Consumidor 
Brasileiro e das legislações consumeristas dos outros países integrantes do Mercosul. 

 

 

2.1. Consumidor 

 

Segundo o protocolo, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 
ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final em uma relação de consumo ou 
em função dela.  
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A definição enunciada pelo protocolo difere do artigo 2º do Código Brasileiro de 
Defesa do Consumidor quando acrescenta a expressão “em uma relação de consumo 
ou em função dela” o que, em verdade, não modifica substancialmente o conceito 
trazido pelo nosso Código.  

Por outro lado, a definição de consumidor aduzida no protocolo, diferentemente 
do mesmo conceito explicitado no artigo 2º da Lei 8.078/90 (que deixou margem a 
dúbia interpretação) nos parece que se fixou na determinação do que seja destinatário 
final, pois enuncia que não se considera consumidor ou usuário aquele que, sem 
constituir-se destinatário final, adquire, armazena, utiliza ou consome produtos ou 
serviços com o fim de integrá-los em processos de produção, montagem, criação 
seguida de execução, construção, transformação, comercialização ou prestação de 
serviços. 

A princípio, destinatário final é aquele que retira o bem do mercado. Entretanto, 
esta expressão pode ter um caráter mais amplo ou mais restrito a depender da 
corrente que se queira seguir. Pela teoria maximalista consumidor seria aquele que 
retira o produto do mercado não importando se este produto é utilizado como insumo 
ou para consumo próprio. Já a teoria finalista considera que destinatário final é aquele 
que propriamente consome o produto, não o que adquire o produto para colocar em 
seu trabalho.  

O protocolo parece ter seguido a corrente mais restrita (finalista), pois enuncia 
que não se considera consumidor ou usuário aquele que, sem constituir-se 
destinatário final, adquire, armazena, utiliza ou consome produtos ou serviços com o 
fim de integrá-los em processos de produção, montagem, criação seguida de 
execução, construção, transformação, comercialização ou prestação de serviços. A 
“Ley de Defensa del Consumidor” da Argentina estabelece preceito assemelhado.  

De certa forma, a lei do consumidor da Argentina é menos protetiva que a lei 
brasileira. Entre alguns aspectos diferenciadores poderíamos citar a questão do 
serviço do profissional liberal que, ao contrário do Código Brasileiro de Defesa do 
Consumidor, não está compreendido na lei do consumidor (art. 2º, segunda parte, do 
CDC Argentino e art. 14 § 4º da lei 8.078/90). Outro exemplo são os contratos 
realizados entre consumidores cujo objeto sejam coisas usadas que se excluem do 
âmbito da lei do consumidor da Argentina, diversamente da lei brasileira (art. 2º do 
CDC Argentino). Entretanto, a lei do consumidor da Argentina, em certo sentido, foi 
mais eficaz ao determinar de plano, que seu ordenamento acolhe a teoria finalista. 

No Uruguai, a Ley nº 17.250/99 de “Defensa do Consumidor” define em seu art. 
2º o conceito de consumidor como sendo toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 
utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Não é considerado consumidor ou 
usuário aquele que utiliza ou consome produtos ou serviços com o fim de integrar em 
processos de produção, transformação ou comercialização. Embora muito semelhante 
ao conceito brasileiro previsto no CDC, em relação ao produto/serviço 
adquirido/utilizado pelo fornecedor como destinatário final, mas com intuito profissional 
(incorporação à empresa), o conceito de consumidor no Uruguai parece apresentar-se 
mais avançado que o brasileiro, pois o legislador uruguaio não deixou margem para 
nenhuma interpretação errônea do que seja consumidor, através de uma norma legal 
expressa e precisa. 

No Paraguai a Ley 1.334/98 “De Defensa del Consumidor y del Usuario”, regula 
a proteção e defesa dos consumidores e usuários, estabelecendo o art. 4º do CDC 
Paraguaio o conceito de consumidor como sendo “toda persona física o jurídica, 
nacional o extranjera que adquiera, utilice o disfrute como destinatario final de bienes o 
servicios de  cualquier natureza”. Verifica-se que na lei paraguaia, o conceito de 
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consumidor é bem próximo da lei brasileira, não sendo explicitado o sentido da 
expressão destinatário final. 

Pelo exposto acerca dos conceitos de consumidor adotados pelas legislações 
dos outros países integrantes do Mercosul, podemos inferir que o Protocolo de Santa 
Maria preferiu a definição mais precisa, notadamente emprestada dos Códigos 
Argentino e Uruguaio, porém, com uma conotação mais restritiva do conceito de 
consumidor, ao excluir como destinatário final àqueles que adquirem produtos a fim de 
integrá-los em processo de produção.  

Cuidaremos agora da questão dos equiparados ao consumidor. 

Assim como o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, também o 
protocolo tratou de proteger aqueles que, embora não sejam consumidores 
propriamente ditos, influem nas relações de consumo. De forma que, são equiparados 
ao consumidor a coletividade de pessoas, determináveis ou não, expostas às relações 
de consumo. Neste sentido, o protocolo demonstra uma preocupação com os terceiros 
nas relações de consumo, protegendo os denominados bystanders, vale dizer, 
aquelas pessoas estranhas à relação de consumo, mas que sofreram prejuízo em 
razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos produto ou serviço. Em outras palavras, 
tanto as vítimas de acidente de consumo que não são consumidores, quanto àqueles 
que não utilizaram o produto ou serviço, mas foram expostos a uma prática contratual 
abusiva, são equiparados aos consumidores, conforme o protocolo. 

 

 

2.2. Fornecedor 

 

 

Anexo ao Protocolo de Santa Maria define como fornecedor “toda pessoa física 
ou jurídica, pública ou privada, assim como os entes despersonalizados nos Estados 
Partes cuja existência esteja contemplada em seu ordenamento jurídico, que 
desenvolvam de maneira profissional atividades de produção, montagem, criação 
seguida de execução, construção, transformação, importação, distribuição e 
comercialização de produtos e/ou serviços em uma relação de consumo”.  

O conceito trazido pelo protocolo só difere da definição de fornecedor no CDC 
brasileiro em dois aspectos. Num primeiro aspecto o protocolo acrescentou em relação 
ao texto do CDC a expressão “cuja existência esteja contemplada em seu 
ordenamento jurídico”, quando se referiu aos entes despersonalizados. O segundo 
aspecto foi a inclusão da expressão “que desenvolvam de maneira profissional as 
atividades”.  

Em relação ao fornecedor denominado de “ente despersonalizado”, são assim 
entendidos “os que embora não dotados de personalidade jurídica, quer no âmbito 
mercantil, quer no civil, exercem atividades produtivas de bens e serviços, como, por 
exemplo, a gigantesca Itaipu Binacional, em verdade um consórcio entre os governos 
brasileiro e paraguaio para produção de energia hidrelétrica, e que tem regime jurídico 
sui generis” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do 
Anteprojeto, 6ª edição, editora forense, 1999, p. 40). 

A alteração trazida pelo Protocolo no que se refere aos entes 
despersonalizados não diferiu muito do conceito de fornecedor no Direito brasileiro. De 
fato, quando o protocolo aduz que será considerado fornecedor o ente 
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despersonalizado cuja existência esteja contemplada em seu ordenamento jurídico, 
apenas está se adequando o dispositivo emprestado do CDC brasileiro à legislação 
específica de cada país. 

A segunda expressão inovadora trazida pelo protocolo, que não está presente 
no conceito de fornecedor do CDC brasileiro (art. 3º), também em nada altera a 
definição em si. Embora o texto do nosso Código não aduza explicitamente que o 
fornecedor deve desenvolver sua atividade de maneira profissional, tal fato é 
subentendido. “A palavra atividade do art. 3º traduz o significado de que todo produto 
ou serviço prestado deverá ser efetivado de forma habitual, vale dizer, de forma 
profissional ou comercial” (O Conceito de Consumidor no Direito Comparado Plínio 
Lacerda Martins, http: //www.direitona web.adv.br/doutrina/dcons) . 

 

 

2.3. Relação de Consumo 

 

 

O Protocolo conceitua relação de consumo como sendo o vínculo que se 
estabelece entre o fornecedor que, a título oneroso, fornece um produto ou presta um 
serviço e quem o adquire ou utiliza como destinatário final.  

No Código Brasileiro de Defesa do Consumidor não há, é bem verdade, um 
artigo que defina explicitamente o que seja relação de consumo, ao contrário do 
protocolo. Todavia, a doutrina pátria define relação de consumo como “o vínculo 
jurídico por meio do qual uma pessoa física ou jurídica denominada consumidor 
adquire ou utiliza produto ou serviço de uma outra pessoa denominada fornecedor”. 
(Curso de Direito do Consumidor, Hélio Zaghetto Gama, Rio de Janeiro, Forense, 
1999, p. 21). Entendemos ser mais prático e coerente o procedimento adotado pelo 
legislador brasileiro, visto que basta se cruzar os dois conceitos, de consumidor e de 
fornecedor, para se obter a definição de relação de consumo.  

O Protocolo também prescreve que se equipara a esta (relação de consumo) o 
fornecimento de produtos e a prestação de serviços a título gratuito, quando se 
realizem em função de uma eventual relação de consumo. No Uruguai a legislação 
prescreve norma semelhante quando estabelece que o fornecimento de produtos e a 
prestação de serviços efetuados gratuitamente, quando se realizam em função de uma 
eventual relação de consumo, se equiparam a esta. 

Como dissemos outrora, na lei consumerista pátria não há um artigo que defina 
explicitamente o que seja relação de consumo, de forma que, ao tratar do 
fornecimento gratuito de produto/serviço, a equiparação recai sobre a figura do 
fornecedor. Assim, no Brasil é considerado fornecedor a empresa que fornece 
produto/serviço, ainda que gratuito ao consumidor, desde que esta possua atividade 
econômica e, não forneça de forma eventual (exigindo habitualidade e remuneração).  

 

 

2.4. Produto 

 

A definição de “produto” trazida pelo protocolo é idêntica à do Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor segundo o qual produto é qualquer bem móvel ou imóvel, 
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material ou imaterial. No Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores 
do Anteprojeto há uma crítica a nomenclatura “produto”. Melhor seria falar-se em bens, 
pois este termo é bem mais abrangente.  

A despeito das críticas, a linguagem freqüente no âmbito do Direito do 
Consumidor já consagrou o termo produto, de forma que entendemos ser pertinente 
seu uso quando da elaboração do protocolo. 

 

 

2.5. Serviço 

 

 

O Protocolo não apresentou uma definição do termo “serviço”. Prescreve que 
enquanto o Comitê Técnico nº 7 (Defesa do Consumidor) não tenha acórdão para uma 
definição de serviços, será adotada, para os efeitos do Protocolo, a interpretação 
jurídica do foro atuante.  

No caso do Brasil, o art.3º §2º define serviço como “qualquer atividade 
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 
caráter trabalhista”.  

 

 

3. Âmbito Material 
 

 

3.1. O porquê da integração 

 

 

O advento da globalização acarretou inevitável expansão do campo do 
comércio exterior, provocando a intensificação do fluxo de mercadorias e serviços no 
âmbito internacional. 

Como não poderia deixar de ser, o direito consumerista brasileiro tutela até 
mesmo os produtos e serviços provenientes do exterior, tendo eficácia inclusive além 
dos limites territoriais nacionais. 

Esta aplicação extraterritorial advém do artigo 12 do nosso Código de Defesa 
do Consumidor (lei 8.078/90), que dispõe o que transcrevemos in verbis: 

Art. 12 – O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e 
o importador respondem, independente da existência de culpa, pela reparação 
de danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua utilização ou risco. (grifos nossos). 

Todavia, a proteção garantida ao consumidor pelo nosso ordenamento jurídico 
entra em antinomia com normas de outros países com quem mantém relações 
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mercantis. Assim, a nítida diferença entre os níveis de proteção aos consumidores 
adotados em cada país dificulta sobremaneira as relações comerciais internacionais. 

Visando sanar esta disparidade protetiva entre o Brasil, Argentina, Paraguai e 
Uruguai, facilitando, assim, o fluxo de mercadorias e serviços, é que o Conselho do 
Mercado Comum decidiu aprovar o “PROTOCOLO DE SANTA MARIA sobre 
Jurisdição Internacional em Matéria de Relações de Consumo”. 

 

 

3.2. Objeto imediato do Protocolo 

 

 

Segundo seu artigo 1º, este protocolo tem como objeto a determinação da 
jurisdição internacional em matéria de relações de consumo decorrentes de contratos 
em que um dos contratantes seja consumidor, quando ocorrer uma das seguintes 
hipóteses: 

3.2.1. Venda a prazo de bens móveis corpóreos; 

3.2.2. Empréstimo a prazo ou de outra operação de crédito ligada ao 
financiamento na venda de bens; e 

3.2.3. Qualquer outro contrato que tenha por objeto a prestação de um serviço 
ou fornecimento de bem móvel corpóreo.  

O item “3.2.3” diz respeito apenas aos contratos que tenham sido celebrados 
precedidos de uma proposta específica ou uma publicidade precisa no país do 
domicílio do consumidor. Além disto, para que recaia a jurisdição internacional o 
consumidor deverá ter realizado atos necessários à conclusão do contrato.  

Diante desta determinação normativa, não basta a apresentação da proposta 
ou a veiculação da publicidade, deve haver a efetiva interferência do consumidor no 
sentido de agir com o objetivo de perfazer, de fato, a concretização do pactuado.  

Como podemos perceber, o protocolo faz referência apenas a bens móveis, 
restringindo a incidência de sua regulamentação aos casos em que o objeto do 
contrato seja um bem móvel. Para o Código de Defesa do Consumidor não importa a 
natureza do bem. Sendo ele móvel ou imóvel haverá a tutela do direito consumerista. 

É bom ressaltar que o protocolo exclui expressamente das hipóteses de 
relação de consumo aquelas decorrentes de contratos de transporte. 

 

 

3.3. Críticas 

 

 

Como na União Européia, a função do Protocolo deveria ser a de “harmonizar” 
as normas de Direito do Consumidor dos países formadores do Mercosul, ou seja, 
assemelhá-las, mas de forma flexível para aplicação de determinados fins comuns. 
Opostamente, o regulamento impôs um corpo único de normas que deveria ser 
aplicado indistintamente em todos os países, a despeito de suas legislações nacionais.  
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Ora, cada mercado encontra-se em um estágio de evolução, tendo cada qual 
as suas especificidades. Esta unificação forçada seria, na verdade, artificial e 
desconexa com a realidade dos fatos. 

Os padrões de qualidade e as normas protetivas adotadas no Brasil são bem 
mais rígidos e abrangentes que os dos demais países que constituem o Mercosul, não 
havendo outra possibilidade a não ser a rejeição do Protocolo de Santa Maria nos 
termos em que se encontra 

 

 

4. Âmbito Espacial 
 

 

De acordo com o artigo segundo do Protocolo, ele se aplicará às relações de 
consumo que vinculem fornecedores e consumidores com domicílio em diferentes 
Estados Partes do Tratado de Assunção ou com domicílio no mesmo Estado Parte, 
mas que a obrigação derivada da relação de consumo tenha que ser cumprida em 
outro Estado Parte. 

 

 

5. Domicílio 
 

 

Para os efeitos do âmbito espacial, o próprio protocolo define o que é domicílio.  

Em seu artigo terceiro, 1, dispõe que, quando se trata de pessoa física, o 
domicílio será a residência habitual ou, em sua ausência, o centro principal de seu 
negócios.  

No 2 deste mesmo artigo, refere-se a pessoas jurídicas ou entes 
despersonalizados, indicando a sede principal da administração como domicílio da 
empresa ou, não havendo, o lugar onde funcionem sucursais, estabelecimentos, 
agências ou qualquer outra espécie de representação de pessoas jurídicas. 

 

 

6. Jurisdição e Aspectos Processuais 
 

 A regra geral está bem clara neste aspecto: terá jurisdição “os juízes ou 
tribunais do estado em cujo território esteja domiciliado o consumidor”, seja ele autor 
ou réu na ação. Desta forma, o protocolo contrariou o Código de Processo Civil, art.88, 
que prevê o domicílio do réu. No entanto, disposição semelhante à do Protocolo já 
havia sido firmada pelo próprio CDC do Brasil, em função da fragilidade do 
consumidor, visando igualar os desiguais. 

 Adicionalmente, abriu-se algumas exceções à regra geral, tendo como requisito 
duas condições básicas: manifestação expressa do consumidor e que este 
manifestação se dê no momento da propositura da ação. Assim, não serão aceitas 
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quaisquer cláusulas contratuais onde o consumidor autorize, previamente, a jurisdição 
em outro Estado que não o de seu domicílio. Estas exceções também estão previstas 
no CPC do Brasil. Assim, atendidos estes requisitos, também tem jurisdição o Estado: 

a) de celebração do contrato; 
b) de cumprimento da prestação de serviço ou de entrega do bem; 
c) de domicílio do demandado. 

O Protocolo também previu que o demandado pode ser acionado, tanto no seu 
domicílio, como no Estado onde possua filial, sucursal, agência ou qualquer outra 
espécie de representação com a qual se realizou as operações objeto do conflito. Isto 
evitaria que o demandado, agindo de má fé e visando dificultar a ação do autor, 
alegasse que seu domicílio é em outro país, embora a operação tenha se dado com 
sua filial, para mudar a jurisdição ou mesmo tentar praticar os atos necessários à 
distância (na forma do art.9º do Protocolo), o que retardaria bastante o andamento do 
processo. 

Caso haja pluralidade de demandados, o Protocolo aceitou que o autor acione 
a Justiça do domicílio de qualquer um deles. 

Analisando o Capítulo IV, referente aos Aspectos Processuais em seu artigo 8º 
- quanto à Reconvenção e em seu artigo 9º - quanto aos atos processuais praticados à 
distância, percebe-se adequada consonância, tanto com o Código de Defesa do 
Consumidor Brasileiro, quanto com o Código de Processo Civil. 

O Protocolo de Santa Maria, em seu artigo 8º, dispõe que a competência para 
julgar a reconvenção será a mesma do Estado Parte com competência relativa à 
demanda principal, traduzindo o que já vem previsto no artigo 109 do CPC, como 
também o artigo 90 do CDC onde expressa: “aplicam-se às ações previstas neste 
título as normas do Código de Processo Civil...”. 

Quanto ao artigo 9º do mesmo Protocolo, que versa sobre atos processuais a 
distância, verificamos também coerência com o CPC do Brasil. Ao facultar ao 
fornecedor no inciso I do Protocolo, a contestação da demanda proposta em outro 
Estado, percebemos conformidade de idéias com o inciso I do artigo 88 do CPC, pois 
o mesmo afirma que compete à autoridade judiciária brasileira julgar a ação proposta 
aqui quando o réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. 
Assim também prescreve o parágrafo 3º do artigo 94 do mesmo Código ao determinar 
que a competência para propor a ação será no foro do domicílio do autor, quando o 
réu não tiver domicílio nem residência no Brasil. Vê-se, portanto, que entre o Protocolo 
de Santa Maria, em seus artigos 8º e 9º – quanto aos aspectos processuais e atos 
processuais praticados a distância – e as Leis Processuais Brasileiras não há 
desacordos, posto que ratifica o que o CDC e o CPC preceituam sobre a matéria em 
questão. 

 

 

7. Eficácia Extraterritorial das Sentenças 
 

 

Na medida em que as relações de consumo forem se aperfeiçoando e 
ampliando-se o número delas, certamente será cada vez maior o número de conflitos 
entre consumidores e fornecedores dos diversos países do Mercosul. Neste trabalho, 
já tecemos comentário sobre as regras que definem a jurisdição em matéria de 
relações de consumo, sendo o critério padrão o domicílio do consumidor. Assim, se as 
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partes estão localizadas em países distintos, torna-se fundamental estabelecer como a 
sentença prolatada no país que detém a jurisdição, conforme os critérios deste 
Protocolo, terá eficácia no país vizinho. 

A regra geral do direito é de que a sentença prolatada por órgão jurisdicional de 
um país só tem eficácia no território. Só excepcionalmente, ela terá eficácia em outras 
nações, e mesmo assim, dependendo de concordância desta. 

O Protocolo de Santa Maria reafirmou esta regra geral ao estabelecer que A 
solicitação de reconhecimento ou execução de sentença por parte das autoridades 
jurisdicionais será transmitida por carta rogatória, através da Autoridade Central. 
Também no âmbito do Mercosul, o assunto da extraterritorialidade já havia sido 
tratado pelo Protocolo de Las Leñas apenas nos assuntos dos quais trata, a saber, 
Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e 
Administrativa.  

Em relação ao Brasil, esta norma posta pelo Protocolo se encaixa 
perfeitamente nas normas de eficácia de sentença estrangeira no Brasil, não só nas 
relações de consumo, mas em qualquer tipo de relação jurídica. A Constituição 
Federal no seu art.102, inciso I, alínea “h” diz: Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar 
originariamente: (...) h) a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do 
exequatur às cartas rogatórias, que podem ser conferidas pelo regimento interno a seu 
Presidente. Assim, o órgão jurisdicional que julgou a causa deverá encaminhar, 
através do órgão máximo da justiça local, uma petição para que aquela sentença seja 
homologada e/ou cumprida no Brasil. 

O Protocolo previu, também, que as decisões arbitrais proferidas no exterior 
somente terão eficácia extraterritorial se estes órgãos arbitrais tiverem jurisdição 
internacional, de acordo com os critérios deste Protocolo. Tal regra esclarece quais os 
critérios de definição de jurisdição internacional que devem ser usados quando da 
aplicação do artigo 20 do Protocolo de Las Leñas que dispõe: As sentenças e os 
laudos arbitrais a que se referem o artigo anterior terão eficácia extraterritorial nos 
Estados Partes quando reunirem as seguintes condições: (...) c) que emanem de um 
órgão jurisdicional ou arbitral competente, segundo as normas do Estado requerido 
sobre jurisdição internacional; 

 

 

8. Solução de Controvérsias 
 

 

Quanto à solução de controvérsias, o Protocolo também mostrou-se bastante 
simplório, ao estabelecer que as controvérsias surgidas serão resolvidas mediante 
negociações diplomáticas diretas. Isto, logicamente, é uma questão básica de Direito, 
ou seja, primeiro tenta-se as negociações para depois partir-se para o contencioso.  

Adicionalmente, o Protocolo previu que, se as negociações diretas não 
chegarem a acordo ou este for apenas parcial, a questão será decidida conforme o 
Sistema de Soluções de Controvérsias vigentes entre os Estados Partes do Tratado 
de Assunção.  Este Sistema foi criado em 17/12/1991 através do Protocolo de Brasília. 
Em linhas gerais, este sistema consiste em diversas fases, passando-se à fase 
seguinte caso o conflito não tenha sido solucionado na anterior. São estas as etapas: 
a) Negociação Direta, b) Análise pelo Grupo Mercado Comum e formulação de 
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recomendações, c) Tribunal Arbitral, quando a questão envolve conflitos entre 
Estados. Se o conflito se der entre particular de um país e um outro Estado, os 
procedimentos são os seguintes: a) reclamação ante a Seção Nacional do Grupo 
Mercado Comum do Estado Parte onde reside; b) se aceita, a Seção pode contactar a 
seção do outro país para negociação ou aciona o Grupo Mercado Comum de imediato, 
C) se aceita pelo Grupo Mercado Comum, nomeará Comissão de Especialistas que 
decidirão a questão. 

 

 

9. Disposições Finais e Transitórias 
 

 

O Capítulo VII do Protocolo de Santa Maria trata das Disposições Finais e 
Transitórias. Ele é composto de seis artigos (artigos 14º a 19º), que dispõem sobre as 
providências que os Estados Partes devem adotar no que se refere à ratificação do 
Protocolo, prazo para entrada em vigor, adesão de outros Estados, definição do 
Estado depositário do Protocolo e outras disposições de caráter semelhante.  

O artigo que trata da designação e comunicação da Autoridade Central aos 
demais Estados e ao depositário é o art. 14º. O artigo 15º trata do prazo para entrada 
em vigor do Protocolo de Santa Maria. O artigo 16º trata da adesão automática e 
obrigatória ao Protocolo pela adesão ao Tratado de Assunção. O art.17º determina 
que até a entrada em vigor do Regulamento as definições constantes do Anexo serão 
aplicáveis e o 18º dispõe que a aprovação do Protocolo no âmbito de cada Estado só 
terá início com a aprovação do “Regulamento Comum para Defesa do Consumidor” 
pelo Conselho de Mercado Comum. Por fim, o artigo 19º dispõe que o estado 
escolhido para ser depositário do Protocolo é a República do Paraguai e o incumbe de 
notificar e informar os demais Estados sobre os atos relativos ao protocolo e suas 
ratificações. 

 

As Disposições Finais e Transitórias ainda não podem ser aplicadas devido à 
carência de requisito essencial para sua vigência: a aprovação do “Regulamento 
Comum para Defesa do Consumidor”. Sem a aprovação do Regulamento o Protocolo 
de Santa Maria não possui eficácia material. Por essa razão, as regras sobre direito do 
consumidor e matéria de consumo, aplicadas atualmente nos países integrantes do 
MERCOSUL, são provenientes de resoluções de natureza transitória. Essas 
resoluções permanecerão vigendo até que o Regulamento seja aprovado pelo 
Conselho do Mercado Comum, tornando, assim, plenamente eficazes as disposições 
previstas no Protocolo de Santa Maria. 

 

 

10. Conclusão 
 

 

 Ao se tratar de relações de consumo, a idéia primordial e inafastável é a 
proteção do consumidor. Consoante a linha de raciocínio traçada neste trabalho, 
apesar de constituir uma louvável movimentação em prol da equalização no 
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tratamento da parte fraca do elo consumerista dispensado pelos diversos países, os 
esforços intentados pelos Estados-Partes do Mercosul demonstram-se pouco 
eficientes diante da já descrita conjuntura atual. 

O Protocolo de Santa Maria, neste contexto, busca amenizar os entraves a 
seguir enumerados, ao estabelecer a maneira de atuação da jurisdição de cada país 
integrante do Mercosul nos litígios importantes à matéria. 

 

 

10.1. O CDC como barreira extrafiscal 

 

 

Vale aqui refazer a alusão ao fato de que o Brasil é o país integrante do 
Mercosul que se encontra em um patamar mais avançado no que concerne à defesa 
do consumidor. Sem dúvidas, sua legislação é a que dispensa os mais diversos e 
rigorosos institutos protetivos, seja do ponto de vista do direito material, seja sob o 
enfoque do direito processual, com passagens pelas áreas penal e administrativa.  

O desejo de formar um Mercado Comum encontra neste ponto um entrave, 
porque os demais países membros pouco possuem ou não têm mecanismos 
destinados à regulamentação das relações de consumo com normas especialmente 
destinadas a tal fim. Isto cria um desnível quase abissal não só do ângulo jurídico, mas 
também sob a ótica da própria dinâmica das relações econômicas: o fato de um 
Estado conferir tratamento mais favorável que outro ao consumidor enseja adaptação 
do fornecedor do outro país, no sentido de realizar suas atividades em conformidade 
com o que cada norma interna apregoa (qualidade, informação, etc).  

Uns chegam a ponto de estabelecer tal embate como barreira de natureza não 
tarifária, trazendo o CDC brasileiro ao centro das atenções, devido aos seus atributos 
já elencados. O ponto é que a legislação protetiva de um Estado não pode ser tida 
como barreira dessa natureza, pois o CDC não é contraditório com a renovação de 
uma economia de mercado, ele apenas objetiva superar as imperfeições do mercado, 
através da proteção ao lado mais frágil da relação comercial1. Além disso, no dizer de 
Cláudia Lima Marques, se definirmos “barreira” aquele tratamento fático ou jurídico, 
diferenciado para o estrangeiro, então o CDC não seria considerado como tal, pois, na 
verdade, trata-se de um novo patamar de boa-fé nas relações de consumo, imposto a 
todos, nacionais e estrangeiros no mercado. 

 

 

10.2. Inexistência de legislação e jurisdição comunitárias 

 

 

O Mercosul tem como proposta final a formação de um Mercado Comum, à luz 
da União Européia, seu ponto de referência. Acontece que está muito longe disso, 
porque não há livre circulação de produtos, serviços, fatores de produção e pessoas, 
enfim, não existe a supranacionalidade de suas instituições. Hoje, então, o que se vê é 
uma União Aduaneira em fase incipiente e imperfeita. 
                                                           
1 Ferrreira, Lúcia Elena Arantes, pág. 1.  
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A partir deste ponto, é chegado o ponto de maior importância: a direção de um 
pretenso Mercado Comum por instituições que não têm autonomia diante os Estados - 
que não podem ditar suas regras e impor seu cumprimento soberanamente, que não 
está acima das Constituições de cada um dos países – vincula a tomada de decisões 
ao consenso intergovernamental. Um modelo como este, de primazia do Direito 
Comunitário, ensejaria uma mudança na Constituição Federal do Brasil, que preconiza 
o controle de constitucionalidade das normas internacionais. 

Assim, não há tudo aquilo que se faz necessário à elaboração de normas de 
direito do consumidor, que se traduz em mecanismos, instrumentos legislativos, 
normas e princípios básicos que permitam controlar o processo de integração, 
garantindo-lhe segurança jurídica para as relações entre os cidadãos2. 

Logo, um desses órgãos que realiza suas atividades nesses moldes é o Comitê 
Técnico nº 7, no âmbito da Comissão de Comércio do Mercosul. Ele tem por função 
efetuar a “harmonização” das normas em questão, segundo Cláudia Lima Marques3 
harmonizar não é unificar e sim aproximar de forma flexível, na medida do necessário 
para a consecução de determinados fins comuns, a legislação de diferentes países. 

 

 

10.3. A questão do CDC brasileiro frente à harmonização 

 

 

A integração das normas de proteção do consumidor, formando um 
regulamento comum segundo os moldes que são propostos atualmente, não 
representa nenhum avanço para o consumidor brasileiro; pelo contrário, consiste em 
um retrocesso. Isto acontecerá devido à já aludida maior abrangência das normas 
nacionais, que sofreria um grande tolhimento ao ser derrogada pelo regulamento 
comum. 

Ao se preconizar a preservação dos interesses dos consumidores brasileiros 
frente a esse empobrecimento, parece então que a harmonização, enquanto processo 
de complementação das legislações tímidas e não de modificação de legislações 
avançadas (como é o caso da brasileira), é o meio mais adequado para que sejam 
resguardados tais direitos4. 

 

 

10.4. O Protocolo de Santa Maria 

 

 

O Protocolo de Santa Maria sobre Jurisdição Internacional em Matéria de 
Relações de Consumo é, sem favor, a mais avançada legislação do Mercosul em 
                                                           
2 Documento – Harmonização/Unificação no Direito do Consumidor in 
http://www.global21.com.br 
3 Citada por Lúcia Elena Arantes Ferreira, ob. cit. 
4 Régis, Gisele Feminella. A defesa do consumidor no Mercosul in 
http://www.ccj.ufsc.br/~rdel/rdel5/gisele.htm 
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matéria de defesa do consumidor, que também é a única que trata da matéria de 
modo específico, direto e exclusivo. Verifica-se, no entanto, que ele, apesar de 
inovador, não ousou ao estabelecer suas diretrizes, tomando. Consoante o já visto, 
excluiu do seu âmbito material os bens imóveis, permite a derrogação do foro pelo 
consumidor em favor do fornecedor, etc. 

O grande ponto de insurreição, no entanto, se encontra no seu art. 18, que 
condiciona o início do processo de sua aprovação à feitura do Regulamento Comum 
para Defesa do Consumidor, já previsto por uma outra Resolução comunitária, a nº 
126/94. Neste ponto, foi infeliz o legislador comunitário.  

A ausência desse Regulamento Comum, sentida desde aquela época, 
determina que sejam invocadas as normas internas de cada país para resolver as 
controvérsias relativas à matéria, o que evidencia toda a problemática decorrente da 
disparidade que existe entre elas (especialmente perante a brasileira, que é uma das 
mais modernas no mundo).  Ultrapassada a fase de determinar que norma material 
seria chamada no caso, restaria saber quem detém a competência para apreciar e 
resolver os litígios, dentre os Estados Partes do Tratado de Assunção. 

A modificação do art. 18 do Protocolo de Santa Maria é clamor do 5º 
Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, que em seu documento de conclusões 
e moções acorda: O art. 18 do Protocolo de Santa Maria deveria ser modificado com o 
objetivo de permitir a entrada em vigor rápida deste instrumento5. O Protocolo seria, 
pelo menos, a organização dos âmbitos jurisdicionais, o grande avanço já referido. A 
norma sem vigência, tal como está, deixa ainda desamparado o elo hipossuficiente 
das relações de consumo travadas no âmbito comunitário, que não sabe a quem 
recorrer, sobretudo se estiver sob jurisdição dos demais países do Mercosul, cujas 
legislações consumeristas são amadoras ou inexistentes.  

                                                           
5 Declarações e Conclusões do 5º Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor in 
http://www.direitonaweb.adv.br/jurisprudencia/sum_enunc_congresso_bras_DCONS_5.htm 
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ANEXO 
PROTOCOLO DE SANTA MARIA SOBRE JURISDIÇÃO 

INTERNACIONAL EM MATÉRIA DE RELAÇÕES DE CONSUMO 
Os Governos da República Argentina, da República Federativa do Brasil, da República 

do Paraguai e da República Oriental do Uruguai, a seguir denominados "Estados Partes"; 

CONSIDERANDO que o Tratado de Assunção estabelece o compromisso dos Estados 
Partes de harmonizar suas legislações nas áreas pertinentes;  

REAFIRMANDO a vontade dos Estados Partes de acordar soluções jurídicas comuns 
para o fortalecimento do processo de integração;  

DESTACANDO a necessidade de proporcionar ao setor privado dos Estados Partes 
um marco de segurança jurídica que garanta soluções justas e a harmonia das decisões 
jurisdicionais vinculadas às relações de consumo;  

CONVENCIDOS da necessidade de se dar proteção ao consumidor e da importância 
de se adotarem regras comuns sobre jurisdição internacional em matéria de relações de 
consumo derivadas de contratos entre fornecedores de bens ou prestadores de serviço e 
consumidores ou usuários;  

CONSCIENTES de que, em matéria de negócios internacionais, a contratação é a 
expressão jurídica do comércio, sendo especialmente relevante no processo de integração;  

ACORDAM:  

 

Capítulo I  

ÂMBITO  

Artigo 1º  

Âmbito material  

1. O presente protocolo tem como objeto determinar a jurisdição internacional em 
matéria de relações de consumo derivadas de contratos em que um dos contratantes seja um 
consumidor, quando se tratar de:  

a) venda a prazo de bens móveis corpóreos;  

b) empréstimo a prazo ou de outra operação de crédito ligada ao financiamento na 
venda de bens;  

c) qualquer outro contrato que tenha por objeto a prestação de um serviço ou 
fornecimento de bem móvel corpóreo. Este dispositivo se aplicará sempre que a celebração do 
contrato tenha sido precedida, no Estado do domicílio do consumidor, de uma proposta 
específica ou de uma publicidade suficientemente precisa e que o consumidor tenha realizado 
os atos necessários a conclusão do contrato.  

2. Ficam excluídas as relações de consumo decorrentes de contratos de tranportes.  

 

Artigo 2º  

Âmbito espacial 
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O Protocolo se aplicará às relações de consumo que vinculem fornecedores e 
consumidores:  

a) com domicílio em diferentes Estados Partes do Tratado de Assunção;  

b) com domicílio em um mesmo Estado Parte, desde que a prestação característica da 
relação de consumo tenha ocorrido em outro Estado Parte.  

 

Capítulo II  

DOMICÍLIO  

Artigo 3º  

Qualificação de domicílio  

Para fins do estabelecido no presente Protocolo, considerar-se-á domicílio:  

1. quando se tratar de pessoa física, na seguinte ordem:  

a) a residência habitual:  

b) o centro principal de seus negócios.  

2. quando se tratar de pessoa jurídica ou ente despersonalizado, na seguinte ordem:  

a) a sede principal da administração;  

b) o lugar onde funcionem sucursais, estabelecimentos, agências ou qualquer outra 
espécie de representação de pessoas jurícicas.  

 

Capítulo III  

JURISDIÇÃO  

Artigo 4º  

Regra geral  

1. Terão jurisdição internacional nas demandas ajuizadas pelo consumidor, que versem 
sobre relações de consumo, os juizes ou tribunais do Estado em cujo território esteja 
domiciliado o consumidor.  

2. O fornecedor de bens ou serviços poderá demandar contra o consumidor perante 
juiz ou tribunal do domicílio deste.  

 

Artigo 5º  

Soluções alternativas  

Também terá jurisdição internacional, excepcionalmente e por vontade exclusiva do 
consumidor, manifestada expressamente no momento de ajuizar a demanda, o Estado:  

a) de celebração do contrato;  

b) de cumprimento da prestação de serviço ou da entrega dos bens;  
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c) de domicílio do demandado.  

 

Artigo 6º  

Filiais, Sucursais, Agências ou Representações  

Se o demandado tiver domicílio em um Estado Parte e em outro Estado Parte, filial, 
sucursal, agência ou qualquer outra espécie de representação com a qual se realizou 
as operações que geraram o conflito, o autor poderá demandar em qualquer dos 
referidos Estados.  

 

Artigo 7º  

Pluralidade de demandados  

Se houver vários demandados, em uma mesma ação relativa a um mesmo objeto, terá 
jurisdição o Estado Parte do domicílio de qualquer deles.  

 

Capítulo IV  

ASPECTOS PROCESSUAIS  

Artigo 8º  

Reconvenção  

Se a reconvenção se basear em atos, fatos ou omissões que serviram de fundamento 
para a demanda principal, terá jurisdição para decidir aquela, o Estado Parte do juiz com 
competência relativamente à demanda principal.  

 

Artigo 9 º  

Atos processuais praticados à distância  

1. Na medida em que autorizem os princípios essenciais e básicos do ordenamento 
jurídico processual do foro atuante, o fornecedor poderá contestar a demanda, oferecer provas, 
interpor recursos, bem como realizar os atos processuais que deles derivem ante os juízes de 
seu próprio domicílio, os quais atuarão como requeridos, remetendo a documentação ao juiz 
requerente.  

2. Não se aplicará o disposto no número anterior se o fornecedor demandado possuir 
filiais, sucursais, estabelecimentos, agências ou qualquer outra espécie de representação no 
Estado Parte onde tramita o processo.  

3. A comunicação entre as autoridades jurisdicionais se realizará por meio das 
Autoridades Centrais, conforme o procedimento previsto no Protocolo de Cooperação e 
Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa.  

4. A comunicação de que trata o número anterior deverá conter a informação 
necessária sobre o direito aplicável à relação de consumo e o direito processual do Estado 
Parte no qual tramita o processo, devidamente certificada pelo juiz requerente, a fim de que o 
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fornecedor demandado possa exercer em tempo e forma os direitos que lhe assegura o 
número "1" deste artigo.  

5. A faculdade assegurada ao fornecedor no número "1" deste artigo não altera a 
jurisdição internacional estabelecida no presente Protocolo, nem as leis processuais que forem 
aplicáveis segundo o Estado que detenha a jurisdição internacional.  

 

Artigo 10º  

Lei processual aplicável  

Para os efeitos deste Protocolo, serão aplicadas as leis processuais do lugar do 
processo.  

 

Capítulo V  

EFICÁCIA EXTRATERRITORIAL DAS SENTENÇAS  

Artigo 11º  

Trâmite 

A solicitação de reconhecimento ou execução de sentença por parte das autoridades 
jurisdicionais será transmitida por carta rogatória, através da Autoridade Central.  

 

Artigo 12º  

Jurisdição indireta  

O requisito da jurisdição internacional para a eficácia extraterritorial das sentenças, 
estabelecido no Artigo 20, letra "c", do Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em 
Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, será considerado satisfeito se a decisão 
emanar de um órgão com jurisdição internacional segundo as regras estabelecidas no presente 
Protocolo.  

 

Capítulo VI  

SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS  

Artigo 13º  

As controvérsias que surjam entre os Estados Partes por motivo da aplicação, 
interpretação ou descumprimento das disposições contidas no presente Protocolo serão 
resolvidas mediante negociações diplomáticas diretas.  

Se tais negociações não resultarem em acordo, ou se a controvérsia somente for 
solucionada parcialmente, aplicar-se-ão os procedimentos previstos no Sistema de Solução de 
Controvérsias vigente entre os Estados Partes do Tratado de Assunção.  

 

Capítulo VII  
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DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

Artigo 14º  

Os Estados Partes, ao depositar o instrumento de ratificação do presente Protocolo, 
comunicarão a designação da Autoridade Central ao Governo depositário, o qual dará 
conhecimento aos demais Estados Partes.  

 

Artigo 15º  

O presente Protocolo, parte integrante do Tratado de Assunção, entrará em vigor, com 
relação aos dois primeiros Estados Partes que o ratifiquem, 30 (trinta dias) após o segundo 
país proceder ao depósito de seu instrumento de ratificação.  

Para os demais ratificantes, entrará em vigor no trigésimo dia posterior ao depósito do 
respectivo instrumento de ratificação.  

 

Artigo 16º  

A adesão por parte de um Estado ao Tratado de Assunção implicará de pleno direito a 
adesão ao presente Protocolo.  

 

Artigo 17º  

Até que entre em vigência o "Regulamento Comum para Defesa do Consumidor do 
MERCOSUL", vigorarão as definições contidas no Anexo ao presente Protocolo, com as 
modificações eventualmente introduzidas pelo Comitê Técnico Nº 7 (Defesa do Consumidor) da 
Comissão de Comércio do MERCOSUL.  

 

Artigo 18º  

A tramitação da aprovação do presente Protocolo no âmbito de cada um dos Estados 
Partes, com as adequações que forem necessárias somente terá início após a aprovação do 
"Regulamento Comum MERCOSUL de Defesa do Consumidor"em sua totalidade , inclusive 
eventuais anexos, pelo Conselho do Mercado Comum.  

 

Artigo 19º  

O Governo da República do Paraguai será o depositário do presente Protocolo e dos 
instrumentos de ratificação e enviará cópias devidamente autenticadas dos mesmos aos 
Governos dos demais Estados Partes.  

Da mesma forma, o Governo da República do Paraguai notificará aos Governos dos 
demais Estados Partes a data de entrada em vigor do presente Protocolo e a data de depósito 
dos instrumentos de ratificação.  

Feito nem Santa Maria, aos vinte e dois dias do mês de novembro de 1996, em um 
original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos. 

 

ANEXO AO PROTOCOLO DE SANTA MARIA SOBRE JURISDIÇÃO 
INTERNACIONAL EM MATÉRIA DE RELAÇÕES DE CONSUMO  

DEFINIÇÕES 

a) CONSUMIDOR 
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É toda a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como 
destinatário final em uma relação de consumo ou em função dela.  

Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, determináveis ou não, expostas 
às relações de consumo.  

Não se considera consumidor ou usuário aquele que, sem constituir-se em destinatário 
final, adquire, armazena, utiliza ou consome produtos ou serviços com o fim de integrá-los em 
processos de produção, transformação, comercialização ou prestação de serviços.  

 

b) FORNECEDOR  

 

É toda a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, assim 
como os entes despersonalizados nos Estados Partes cuja existência esteja contemplada em 
seu ordenamento jurídico, que desenvolvam de maneira profissional atividades de produção, 
montagem, criação seguida de execução, construção, transformação, importação, distribuição 
e comercialização de produtos e/ou serviços em uma relação de consumo.  

 

c) RELAÇÃO DE CONSUMO  

 

É o vínculo que se estabelece entre o fornecedor que, a título oneroso, fornece um 
produto ou presta um serviço, e quem o adquire ou utiliza como destinatário final.  

Equipara-se a esta o fornecimento de produtos e a prestação de serviços a título 
gratuito, quando se realizem em função de uma eventual relação de consumo.  

 

d) PRODUTO  

 

É qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

 

e) SERVIÇOS  

 

Enquanto o Comitê Técnico n° 7 ( Defesa do Consumidor) não tenha acordado uma 
definição para seviços,será adotada, para os efeitos do Protocolo, a interpretação jurídica do 
foro atuante.  
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