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INTRODUÇÃO
A sociedade atual é marcada pelo acesso à informação, em razão da
multiplicação dos meios de comunicação. Ocorre que, apesar do acesso ser facilitado,
não há conhecimento prévio da maior parte da população para compreensão de
institutos que se diferenciam pelas características jurídicas. No caso da compra e venda
de automóveis usados, os textos normativos são diferenciados: aplica-se uma norma
para regular as relações de consumo e outra para regular a compra e venda feita entre
particulares, o que configuraria uma relação civil.

METODOLOGIA
Para desenvolver a presente temática e alcançar os objetivos propostos lançarse-á mão de referenciais bibliográficos, legislativos e jurisprudencial para o tratamento
dos aspectos teóricos da pesquisa, de forma qualitativa, buscando fazer a diferenciação
das atividades abordadas.
O objeto proposto será abordado pelo método indutivo tendo em vista ser o
procedimento que facilitará a apresentação de resultados plausíveis, à medida que será
observada a repetição de fenômenos que confirmem uma resposta ao problema. A
proposta é de, por meio dos resultados da pesquisa, propiciar a aplicação das
observações a outros fenômenos. Ainda, utilizar-se-á do método auxiliar comparativo
colocando os objetos da pesquisa em confrontação após devidamente definidos e
conhecidos, visando à obtenção de uma gama de informações sobre os mesmos.
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DISCUSSÕES
Diferente de tantos outros ramos do comércio, as relações de compra e venda
de automóveis usados apresenta a possibilidade de a pessoa física ou “particular”
caracterizar-se como “fornecedor” de um produto. Esse ponto apresenta nuances na
aplicabilidade das leis, pois na relação de venda empresa/consumidor aplica-se um
diploma específico, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, quando
tratar-se de compra feita por particular de outro particular aplicam-se as normas
relativas constantes do Código Civil vigente; ou ainda, quando se trata de venda de
particular para empresa também aplicar-se-á a codificação civil.
Assim, fica caracterizada a diferença de tratamento entre tais situações, com a
legislação distinguindo a aplicação de suas normas a casos tão semelhantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que irá diferenciar a utilização do texto normativo “Código Civil” ou “Código do
Consumidor” é a adjetivação das partes que figuram na relação jurídica frente ao objeto
contratual. Se possuir a condição de fornecedora ou revendedora de determinado bem
e a venda se referir a este bem, tem-se uma relação de consumo. Se a venda do bem
não configurar a atividade habitual daquele que efetivou a venda, estaremos diante de
uma relação contratual civil, de equilíbrio entre as partes. Não há que se falar em
hipossuficiência de uma das partes, por estar diante de uma situação de paridade.
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