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A Lei Federal n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) vem em seu artigo 29 
disciplinar acerca do conceito de consumidor por equiparação. Segundo o Código 
em questão equipara-se a consumidor todas as pessoas que estão expostas às 
praticas consumeristas nele expressas. O presente resumo tem por objetivo o 
estudo das relações de consumo, mais especificadamente em relação ao conceito 
de consumidor por equiparação e o método utilizado para chegar às conclusões 
proposta aqui foi o hipotético-dedutivo com abordagem qualitativa. No tocante à 
importância do assunto, não há o que discutir, visto que o Código do Consumidor foi 
criado com o intuito de disciplinar e garantir os direitos dos consumidores. Sendo 
assim, nada mais importante do que esclarecer tais questões presentes nesse 
Código afim de que assim todos possam tem a clareza para exercer os seus direitos. 
A grande questão aqui é se é possível ser consumidor sem nenhuma 
contraprestação econômica. No momento em que uma pessoa passeia por um local 
onde se exerce a venda de um produto ou serviço ela já está consumindo, pois 
embora não celebre um contrato de compra e venda, por exemplo, existe uma série 
de outros elementos presentes na relação de consumo que podem tornar o dito 
consumidor vulnerável, como por exemplo, a oferta e/ou publicidade além de estar 
sujeito a todas as regras presentes no Código, inclusive no que diz respeito às 
praticas abusivas. Destarte, a resposta para a indagação inicial desse trabalho é 
afirmativa: É possível sim ser considerado consumidor mesmo sem ter sido realizada 
nenhuma contraprestação econômica. 
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