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ERRATAS 



ERRATA 

1. pág. 6, linha 18 

nenhum deles, sendo que o aplicador do direito do direito deverá observar quais 

CORRIGE 

nenhum deles, sendo que o aplicador do direito devera observar quais 

ERRATA 

2. pág. 13 linha 10 

Disposições ~ransitorias estabeleceu que: 

CORRIGE 

Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu que: 

E RRATA 

3. pág. 47, linha 1 1 da nota de rodapé n. 76 

norma federal clara e indubvidosa,. . . 

CORRIGE 

Norma federal clara e induvidosa.. . 

ERRATA 

4. pág. 52, linhas 5 e 6 

A par da norma geral abstratas existem as normas individuais concretas que se 

destinam a regulaCr relações entre no âmbito privado. Para que se formem 

CORRIGE 

A par das normas gerais abstratas existem as normas individuais concretas que 

se destinam a regular relações no âmbito privado. Para que se formem 

E RRATA 

5. pág. 61 linha 13 

ao Código Civil vigente, e por tratar especificamente das relações de consumo, 

CORRIGE 

ao Código Civil de 191 6, e por tratar especificamente das relações de consumo, 



ERRATA 

6. pág. 67, linhas 27 e 28 

geral do art. 82 do Código Civil de 1916 e art. 104, do Codigo Civil recém 

aprovado ? 

CORRIGE 

geral do art. 82 do Código Civil de 1916 e art. 104, do Código Civil vigente ? 

ERRATA 

7. pág. 1 18, nota de rodapé n. 197, linha 5 

Os autores que defendem essa tese (arrolados no nora anterior - 115) entendem que a conceituação das 

CORRIGE 

Os autores que defendem essa tese (arrolados no nota anterior - 115) entendem que a conceituação das 

ERRATA 

8. pág. 137, linha 2 e 3 

conforme dispositivos do art. 1228 do Código Civil de 1916, e art. 653 do Projeto 

de Código Civil recém aprovado. 

CORRIGE 

conforme dispositivos do art. 1228 do Codigo Civil de 1916, e art. 653 do Código 

Civil vigente. 

E RRATA 

9. pág. 143, linha 31 

lisura dessa espécie de contrato, havendo inclusive dificuldade em conceituá-Ia as 

CORRIGE 

lisura dessa espécie de contrato, havendo inclusive dificuldade em conceitua-Ia a 
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O controle da cláusula-mandato tem sido realizado judicialmente e 

administrativamente. O controle administrativo in abstrato feito pelo Ministhrio 

Público é importante, pois abrange grande parte de contratos e tem o poder de 

impedir que o fornecedor continue inserindo a referida cláusula abusiva em outros 

contratos. Tal controle se da quando, no curso do Inquérito Civil, o referido órgão 

toma compromisso de ajustamento de conduta do fornecedor que inseriu a 

cláusula-mandato no contrato por adesão. O compromisso arbitral também 

poderá ser utilizado para efeitos de controle da cláusula mandato, desde que se 

observem as normas cogentes do Codigo de Defesa do Consumidor e os limites 

impostos pela lei de compromisso arbitral. 



RIASSUNTO 

A cominciare dalla evolucione giuridica de1 Diritto brasiliano, verificatasi 

com Ia transformazione delllo- Stato Liberale pe lo Stato Social, awenero 

I'intruduzione di principi e regole che visano Ia protezione, assicurano e 

garantiscono i diritti fondamentali. Tali mudanze vennero a fondamentare Ia 

intervenzione Statale nelle relazioni contrattuali. I1 Códice di Difesa de1 

Consumatore sorge nello scenario legislativo, per dare aplicazione completa alle 

regole e principi previsti nella Costituzione Federale de1 1988. Questo "Códice" 

prevede uma diversita di norme, dentro le quali quelle referenti alle tecniche di 

contratazioni ( che puó essere Ia paritaria e Ia adesione) e le clausule abusive. 

Uma analisi semantica relativa alia técnica di contrattazione di adesione 

indica i molteplici significati esistenti tanto nella legislazione Brasiliana quanto 

nella Francese. Le clausule contratuttuali generali si differenziano dai contratti di 

adesione per tanto costituiscono Ia parte dispositiva della técnica di contrattazione 

di adesione e sono uma forma di manifestazione di autonomia privata 

Particularmetite qualificada che assomiglia alle norme giuridiche. 

Le clausule abusive espressano il didiquilibrio contratuale. La clausula- 

mandato prevista nel Codice di Difesa de1 Consumatore differisce dalla 

rappresentazione, de1 mandato e dalla Procurazione in causa própria. Trattasi di 

uma specie di autocontratto. Prima della vigencia de1 Codice di Difesa de1 

Consumatore, Ia inclusione della clhusula-mandato nei contratti per adesione era 

Pratica comune dei fomitori. La dottrina e Ia giurisprudenza dividivano a volta 

ammettendo Ia licitazione com base nelle teorie volontatistiche, a volta ripudiando 

Ia riferida stipulazione, com I'argomento do che si tratava di uma condizione 

Potestativa com fulcro nella Legge Civile. 

L'abusivita della clausula-mandato preconiuata da1 Codice di Difesa de1 

Consumatore brasiliano siriferisce al fatto che il fomitore a motivo della riferida 

estipulazione agire in suo único exclusivo interesse. Se il fornitore agisse 

nell'interesse de1 consumatore, le parti contrattanti staranno esercitando um 

negizio permesso dall'autonomia privata, che 10 Stato concede agli individui. 

II controllo della cláusula-mandato è stato realizado giuridacamente e 
amministrativamente. I1 controlle amministrativo in abstrato fatto per i1 Minsterio 



Pubblico è importante perchè abbrange grande parte di contratti e há il podere di 

impedire che il fornitore continui inserindo Ia riferida clausula abusiva in altri 

contratti. Tale controllo so da quando nel corso dell Inquerito Civile, il riferito 

Organo prende compromessi di aggiustamento di condotta de1 fornitore che 

incluse Ia clausula-mandato nel contratto per adesione. II compromesso arbritale 

anche potra essere utilizzato per effetto di controllo della clausula-mandato, 

sempre que si osservino le norme contenute nel Codice di Difesa de1 

Consumatore e i limiti imposti dalla legge de1 compromesso arbitrale. 
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A cláusula-mandato foi por longa data, no direito contratual brasileiro, 

importante garantia para os contratantes. 

A imposição dessa cláusula pelo contratante fornecedor no mais das 

vezes não dava ensejo a discussão sobre sua ilegalidade ou injustiça, ou seja, o 

contratante simplesmente incluía tal cláusula no contrato, considerando-a licita 

e justa. 

Tal quadro alterou-se gradativamente com as diversas mudanças ocorridas 

na sociedade e com a inevitável mudança da mens legis. 

No que se refere ao âmbito do direito privado, dando cumprimento ao 

mandamento constitucional, surge no ordenamento jurídico um novo diploma 

legal, destinado a defesa e proteção dos interesses do consumidor, o qual 

introduz novas regras referentes a informação, a segurança e tutela legal das 

relações jurídicas entre fornecedor e consumidor. 

Assim, os dispositivos inseridos no Código de Defesa do Consumidor 

espelham uma nova realidade, fundada na sistemática do Estado democrático 

social e motivada pelas transformações que se deram na sociedade, por conta do 

desenvolvimento da atividade empresarial e da evolução das técnicas de 

contratação nos contratos de massa. 

Sob a visão do direito contratual, preconizada pelo referido diploma legal, 

a cláusula-mandato, desde que se enquadre no conceito de cláusula abusiva 

trazido pelo Código de Defesa do Consumidor, transforma-se de garantia 

contratua1 para um instrumento de opressão que enseja a infringência de direitos 

fundamentais inseridos no texto constitucional. 

Tal proposição parte da ideologia introduzida no C6digo de Defesa do 

Consumidor, a qual está fundada na defesa do consumidor, sendo esta 

considerada como um direito fundamental e como um princípio geral da atividade 

econômica pela Constituição Federal brasileira de 1988. 

As regras do Código de Defesa do Consumidor ainda não foram totalmente 

assimiladas pelos contratantes brasileiros, inclusive nos contratos por adesão, 

onde não há controle prévio e abstrato das cláusulas gerais unilateralmente 

predispostas pelo fornecedor. 



Tal realidade pode ser constatada através da análise de decisões 

jurisprudenciais, as quais refletem a insistência dos fornecedores em inserirem 

em seus contratos por adesão as famosas cláusulas-mandato de forma abusiva, 

em total afronta ao princípio da igualdade. 

O tema se mostra atual e a importância da exposição está caracterizada, 

por um lado, no campo da pragmática jurídica, pela necessidade premente de 

conscientização do consumidor sobre o conteúdo da cláusula-mandato, sobre as 

hipóteses em que esta estipulação se tornará abusiva e sobre as formas de 

controle existentes no ordenamento jurídico para coibi-la. 

Por outro lado, no campo teórico, a importância se faz presente pela 

necessidade de uma análise, por parte dos operadores do direito, dos 

dispositivos do Código de Defesa do Consumidor sob o ponto de vista semântico, 

perquirindo-se os diversos significados trazidos pela expressão "contrato de 

adesão", bem como do significado de abusividade, para efeito de considerar-se a 

nulidade da cláusula-mandato. 



CAP~TULO I 

VISÃO DO DIREITO CONTRATUAL A LUZ DO C~DIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

1. O princípio constitucional da igualdade como fundamento do C6digo 

de Defesa do Consumidor 

Esse item destina-se a analisar a finalidade, a importância e os diversos 

sentidos do principio constitucional da isonomia, na atualidade. 

1 .I Conceito e características dos princípios constitucionais 

A palavra principio e utilizada em vários sentidos na área jurídica. 

Nesse sentido enfatiza Ruy Samuel Espinola que: 

"No mundo do direito tem-se usado o termo princípio ora para 

designar a formulação dogmática de conceitos estruturados por sobre o direito 

positivo, ora para designar determinado tipo de normas jurídicas, ora para 

estabelecer os postulados teóricos, as proposições juridicas construídas 

independentemente de uma ordem jurídica concreta ou de institutos de direito ou 

normas legais vigentes. Essa polissemia não é benéfica neste campo do saber, 

em que a confusão de conceitos e idéias pode levar à frustração da práxis juridica 

ou à sonegação, por uma prática equivoca, de direitos ou de situações pmtegíveis 

Pelo sistema jurídico posto." ' 
O sentido da palavra princípio no texto constitucional todavia, refere- 

se 21 base do ordenamento jurídico, neste sentido Celso Antônio Bandeira de 

Mel10 assevera que o princípio jurídico: 

"é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o 

espídto e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, 

exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 

confere a tdnica e lhe dá sentido harmdnico" 

- - 
1 Conceito de princípios constitucionais, p. 49. 
2 Curso de direito administrativo, pp. 450 e 45 1. 



Por outro lado pode-se conceituar principios constitucionais como: 

"(. . .) os conteúdos primários diretores do sistema juridico-normativo 

fundamental de um Estado. Dotados de originalidade e superioridade material 

sobre todos os conteúdos que brmam o ordenamento constitucional, os valores 

firmados pela sociedade são transformados pelo direito em princípios. Adotados 

pelo constituinte, sedimentam-se nas normas, tornando-se, então, pilares que 

informam e conformam o direito que rege as relações jurídicas no Estado. São 

eles, assim, as colunas mestras de grande construção do Direito, cujos 

fundamentos se afirmam no sistema constitucional (. . . 

Os princípios constitucionais têm pois, a peculiaridade de serem 

genéricos e de expressarem uma natureza jurídica e também política ideológica e 

social. E por estarem inseridos na lei maior possuem características próprias que 

merecem ser destacadas, quais sejam: 
- "Generalidade - significa que eles não pontuam, com, 

especificidade e minudência, hipóteses concretas de regulações 

jurídicas - possibilita que a Constituição cumpra o seu papel de lei 

maior concreta e fundamental do Estado, sem amarrar a sociedade 

a modelos inflexíveis e definitivos, que a vida não permitiria algemar 

em travas de lei, 
- Primariedade - são primários e primeiros no interior do 

sistema constitucional, pois deles decorrem outros principios, que 

sBo subprincípios em relação aos anteriores e que se podem conter, 

expressa ou implicitamente, nesse sistema. Expressa-se de modo 

histórico, jurídico, lógico e ideológico. 
- Dimensão axiológica - significa que os principias 

constitucionais têm dimensão axiológica devido ao conteúdo ético de 

que se dotam. Porém eles não se constituem em axiomas juridicos 

ou verdades absolutas e sujeitam-se sempre à mutabilidade e 

dialogicidade do meio sociopolítico em que atuam. 
- Objetividade - Não se cuidam de conteúdos subjetivos ou 

aleatórios. Têm substância jurídica própria, cuja explicitação é tarefa 

3 Cf. Canndm Lúcia Anauies Rocha, Princípios Constitucionais da Administraçilo Pública, p. 25 



do aplicador das normas nas quais eles contêm. A objetividade - 

impende, então que seja permitida a seus aplicadores a opção 

livre de sentidos a serem extraidos num determinado momento da 

vigência do sistema jurídico. 
- Transcendência - está em que superam a elaboração 

normativa constitucional formal e medram no ordenamento estatal 

como a mais vigorosa diretriz politica, legislativa, administrativa e 

jurisdicional. Ou seja, seus conteúdos normativos transcendem o 

conjunto literalizado de significados principialistas no texto da 

Constituição, se densificam na constelação de conceitos e opiniões 

constitucionalmente adequadas e normatizam diversos 

comportamentos do Estado e dos individuos que se expressam por 

atos do Executivo, do Judiciário ou do Legislador e, mesmo, pela 

açBo dos movimentos e grupos sociais atuantes, em dado momento, 

na cena politico-juridica de uma nação. 
- Atualidade - se revela a atualidade e a atualização dos 

conteúdos principialistas, das normas constitucionais. Para se 

garantir eficácia e efetividade do sistema normativo, assentado em 

uma Constituição, é preciso que haja sincronia entre as bases 

normativas modelares deste sistema e o ideário politico e jurídico. 
- Poliformia - possibilita a multiplicidade de sentidos que se 

acrescentam e se sucedem, a fim de que o sistema tenha 

permanência, presença e eficácia social e juridica 
- Vinculatividade - são vinculantes e vinculados os principias 

constitucionais - nenhum principio constitucional deve ser 

considerado isolado de normas que se encadeiam, coordenam-se, 

enlaçam-se e harmonizam-se para adquirir um significado conjunto, 

para ser pleno, inteiro. 
- Aderência - comportamentos ou normatizações que naO 

acolham a idéia de Direito principioldgica e constitucionalmente 

estabelecida ser80 tidas como inválidas, por contrastantes às 

normas de cunho constitucional. 
- Informatividade - Os principios constitucionais fazem-se fonte 



de todas as ordenações jurídicas. Todas as regulações juridicas que 

adentram o sistema têm, na principiologia constitucional, o berço das 

estruturas e instituições juridicas. 
- Complementariedade - os principios constitucionais sao 

condicionantes um dos outros, diante de tal caracteristica. 
- Normatividade juridica - preconiza-se para os princípios 

constitucionais a qualidade de norma, de norma de direito, de 

juridicidade. '* 
Todas as características citadas denotam a importância que os 

principios constitucionais exercem em todo ordenamento jurídico e em especial 

no sistema do direito privado. A leitura dos institutos de direito privado devem ser 

sempre feitas em consonância com o texto da lei maior. 

Neste contexto a rigorosa aplicação dos principios constitucionais 

legitimam os atos e funções exercidos pelos poderes executivo, legislativo e 

judiciário. 

Cabe ressaltar ainda que em havendo conflito entre dois princípios 

constitucionais, quando da solução do caso concreto, não haverá exclusão de 

nenhum deles, sendo que o aplicador do direito do direito deverá observar quais 

dos principios aplicáveis tem peso maior, aplicando-se o que preconiza o 

Principio da proporcionalidade. 

1.2 Funções dos principios constitucionais 

0 s  principios constitucionais sao a base da Constituição e têm a 

função de direcionar as leis e atos dos detentores dos poderes três poderes. 

Com efeito Merlin Cléve informa que: 

"Eles cimentam a unidade da Constituição, indicam o conteúdo do 

direito de dado tempo e lugar e, por isso, fixam standards de justiça, prestando-se 

como mecanismos auxiliares no processo de interpretação e integração da 

Constituição e do direito infraconstitucional. Mais do que isso, experimentam uma 

eficácia mínima, ou seja, se não podem sofrer aplicação direta e imediata, 

exigindo no mais das' vezes ( n8o 6 o caso dos pnncipios garantia) integração 

normativa decorrente da atuação do Legislador, pelo menos cumprem eficácia 

4 Cf. carmém Lúcia Antunes Rocha, Princípios constitucionais da Administraçgo Pública, p. 30-34 



derrogatoria da legislação anterior e impeditiva da legislação posterior desde que 

incompat;veis com seus  postulado^^'.^ 
Desta forma os principios constitucionais quando rigorosamente 

observados, podem nortear limitar e fornecer outros subsídios, ao interprete, ao 

legislador e ao julgador. 

Cabe apontar uma outra finalidade mencionada por Jorge Miranda: 

"Exercem, finalmente, uma função prospectiva, dinamizadora e 

transformadora, em virtude da força expansiva que possuem ( e de que se acham 

desprovidos aos preceitos, desde logo por causa das suas amarras verbais). Dai, 

o peso que revestem na interpretação evolutiva; dai, a exigência que contém ou o 

convite que sugerem para a adopção de novas formulações ou de novas normas 

que com eles melhor se coadunem e que portanto, mais se aproximem da 

idéia de Direito inspiradora da Constituição ( sobretudo, quando se trate de 

Constituição programática). " 

Essa característica confirma a caráter atemporal dos principios que 

faz com que as os valores expressos em cada princípio caracterizem-se como 

verdades imutáveis, e aplicáveis uma infinidade de situações. 

Por estarem inseridos no texto constitucional, revestem-se de uma 

relevância maior em relação as demais normas existentes no sistema jurídico, 

neste sentido Paulo Bonavides assevera que: 

"Postos no ponto mais alto da escala normativa, eles mesmos, 

sendo normas, se tornam, doravante, as normas supremas do ordenamento. 

Servindo de pautas ou critérios por excelência para a avaliação de todos 0s 

conteúdos normativos, os princ;pios, desde sua constitucionalização, que 6 ao 

mesmo passo positivação no mais alto grau, recebem como instância valorativa 

máxima categoria1 constitucional, rodeada do prestígio e da hegemonia que se 

Confere às normas inseridas na Lei das Leis. Com esta relevância adicional, OS 

principios se convergem igualmente em norma normarum, ou seja norma das 

normas."' 

5 A fiscalizaçáo abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro, p. 35 

6 Manual de direito Constitucional, p. 200 
7 Curso de Direito Constitucional, p. 261. 



Assim trata-se de normas peculiares dotadas de todas as 

características já examinadas no item 1.1. 

1.3 Significado do principio da isonomia no ordenamento jurídico 

O princípio da igualdade ou principio da isonomia 6 consagrado no 

texto Constitucional em várias oportunidades. 

Com efeito, sob o titulo dos direitos e garantias fundamentais, o 

caput do art. 5' inicia com a afirmação do principio da isonomia, explicitando que 

"todos são iguais perante a lei". Posteriormente o constituinte no mesmo artigo 

enfatiza que é garantida aos brasileiros e aos residentes no pais a inviolabilidade 

do "direito a igualdade". 

A colocação do principio da isonomia em primeiro lugar entre o rol 

dos direitos fundamentais demonstra a preocupação do legislador em fazer com 

que haja o reflexo e a aplicação efetiva de tal principio em todos as fireas do 

direito. 

Neste sentido Francisco Campos assevera que: 

"A cláusula relativa cS igualdade diante da lei vem em primeiro lugar 

na lista dos direitos e garantias que a Constituição assegura aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no pais. Não foi por acaso ou arbitrariamente que o 

legislador constituinte iniciou com o direito cS igualdade a enumeraçao dos direitos 

individuais. Dando-lhe o primeiro lugar na enumeraçao, quis significar 

expressamente, embora de maneira tácita, que o princípio da igualdade rege 

todos os direitos em seguida a ele enumeradosn8 

Por outro lado, ao longo do texto constitucional verifica-se diversas 

normas referentes ao referido principio, ora vedando distinções diretamente, ora 

impondo discriminações para que se equilibre determinadas relações e se 

estabeleça a igualdade real. Exemplo disso se verifica pelo confronto das 

R Direito Constitucional, v01 2', p. 12 



normas inseridas no texto do art. 226, parágrafo J , inciso I, e art. 7' , incisos XVIII 

e XIX da CF, cc. art. 10, parágrafo I' , do ADCT, in verbis : 

Art. 5 O  (.. .) 

I - homens -e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 

nos termos desta Constituição. 

Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 

de outros que visem a melhoria de sua condição social: 

XVIII - licença a gestante, sem prejuízo do emprego e do 

salário, com a duração de cento e vinte dias; 

( 0 . .  

XIX - licença paternidade, nos termos fixados em lei; 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

Art. 10 - (...) 

Parágrafo 1' - Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7' , 

XIXI da Constituição, o prazo da licença paternidade a que se refere o inciso é de 

cinco dias. 

Nota-se que não obstante o art. 5' , inciso I estabelecer a igualdade 

geral e formal entre homens e mulheres, o art. 7', incisos XVIII e XIX e art. 10, 

parágrafo 1' do ADCT, estabelecem um tratamento desigual, considerando as 

relevantes desigualdades biológicas existentes entre homens e mulheres. 

Visa o legislador constitucional, pois a igualdade real, e para 

isso utiliza-se de uma discriminação para que se possa igualizar, como se verá 

mais adiante. 

1.3.1 Legalidade e igualdade 

A legalidade está atrelada a igualdade, ou seja para se chegar 

à legalidade de um ato, por exemplo, deve-se antes observar se foi rigorosamente 

observado o princípio da isonomia. 

Assim é correto o entendimento de que a legalidade 6 

apenas instrumento de manifestação da isonomia. Legalidade e isonomia não 

correspondem pois a instituiç6es constitucionais diversas. São uma sd e Única 

criatura da Constituição. A isonomia deve manifestar-se no âmbito da legalidade. 

E a legalidade no âmbito da isonomia. Ngo é a isonomia algo que extrapasse a 



legalidade. É apenas um dos seus conteúdos necessários. Nem existe igualdade 

como um dado social reconhecido a posteriori pela ~onstituição.~ 

A norma constitucional que estabelece o princípio da 

igualdade, tem natureza de norma jurídica de eficácia plena. Também chamada 

norma completa, auto-executável ou bastante em si, ou seja, aquela que contém 

todos os elementos necessários para a pronta e integral aplicabilidade dos efeitos 

que dela se esperam. A norma é completa, não havendo necessidade de 

qualquer atuação do legislador. 

1.3.2 A discriminação como forma de estabelecer-se a 

igualdade real ou material 

A igualdade que se busca no texto constitucional é a 

igualdade material e não apenas formal, o que implica em dar tratamento igual 

aos iguais e tratamento desigual aos desiguais, e não apenas observar-se a 

isonomia formal estabelecida implicitamente pela lei 

Neste sentido, esclarece Edilson Pereira Nobre Junior que: 

"... a igualdade entre os homens representa obrigação 

imposta aos poderes públicos, tanto no que concerne a elaboração da regra de 

direito ( igualdade na lei) quanto em relação à sua aplicação ( igualdade perante a 

lei). ' O  

Para a concretizaçáo do princípio da isonomia em sua 

plenitude mister se faz a determinação do tratamento desigual em determinadas 

situações, ou para determinado grupo de pessoas. 

A discriminação que é determinada pela pelo próprio texto 

legal deve ser legitima, justificada, geral, abstrata e estar conforme O texto 

Constitucional. 

Neste sentido, Pondera Manoel Gonçalves Ferreira Filho, que 

"A igualdade perante a lei não exclui, a desigualdade de 

tratamento indispensável em face da particularidade de situações. As distinções, 

9 Cf. José Soiito Maior Borges, "Princípio da isonomia e sua signIíicação na Constituição de 1988,ReMsta 
de Direito Público, n. 93, janl mar, 1990, ano 23, p. 35. 
1 o "O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana" , Revista do instituto de pesquisas e 
estudos, p. 141. 



porém, devem ser rigorosa e estritamente necessárias, racionalmente justificadas, 

jamais arbitrárias. E, como exceções, têm de ser interpretadas restritivamente"" 

Celso Antônio Bandeira de Mello explicita os parâmetros para 

que se estabeleça o discrimen afirmando ser necessário a concorrência de quatro 

elementos, quais sejam: 

"a) que a desequiparação não atinja de modo atual e 

absoluto, um s6 indivíduo; 

b) que as situações ou pessoas deseguiparadas pela 

regra de direito sejam efetivamente distintas entre si, vale 

dizer, possuam características, traços, nelas residentes, 

diferenciados; 

c) que exista, em abstrato, uma correlação lógica entre os 

fatores diferenciais existentes e a distinção de regime jurídico 

em função deles, estabelecida pela norma jurídica; 

d) que, in concreto, o vínculo de correlação supra- 

referido seja pertinente em funçgo dos interesses 

constitucionalmente protegidos, isto é, resulte em 

diferenciação de tratamento jurídico fundada em razão valiosa 

- ao lume do texto constitucional - para o bem público. 12 

Com relação ao tempo e data como fator de discriminação o 

autor supracitado afirma que: 

"a lei não pode tomar o tempo ou data como fator de 

discrimjnação entre pessoas a fim de Ihes dar tratamentos dispares, sem com isto 

Pelejar à arca partida com o princípio da igualdade. O que pode tomar como 

elemento discriminador é o fato, B o acontecimento, transcorrido em certo tempo 

por ele delimitado. J"3 

Percebe-se pois que a discriminação legal tem limites que 

. necessitam ser rigorosamente observados sob pena de ser considerada 

inconstitucional. 

11 

12 
Comentários à Constituição de 1988, p. 28. 
O conteúdo jundico do principio da igualdade, p. 21. 

13 Celso Antônio Bandeira de Meíio, O conteúdo jurídico do princípio da igualdade, p. 33. 



Essa maneira ampla e complexa de conceituar e analisar o 

principio da isonomia, vem a completar e concretizar o principio dignidade 

humana, o qual constitui o princípio central do ordenamento jurídico brasileiro. 

Há que se .ter presente que a discriminação feita para 

estabelecer a igualdade real esta também diretamente ligada à ideia de justiça 

aplicada ao caso concreto ou justiça aplicada a grupos sociais diferentes, que 

afasta as iniquidades geradas pela aplicação fria da lei geral abstrata. 

Cabe por fim, trazer o entendimento de Carmem Lúcia 

Antunes Rocha a qual assevera que: 

"lgualdade constitucional é mais que uma expressão de Direito; 

é um modo justo de se viver em sociedade. Por isso é princípio posto como pilar 

de sustentação e estrela de djreção interpretativa das normas juridicas que 

compõem o sistema jurídico fundamental." j4 

Caberá pois, ao aplicador da norma investigar o desequilíbrio 

existente e a injustiça oriunda daquele desequilíbrio, para que seja feita então a 

igualização, concreta. 

14 O principio constitucional da igualdade, p. 118. 



1.4 A igualdade no Cbdigo de Defesa do Consumidor 

No âmbito das relações de consumo a concretização do principio 

da isonomia visa prioritariamente estabelecer um justo equilíbrio entre os 

participantes da referida relação. 

O art. 5' , inciso XXXII, da Constituição Federal prevê como um 

direito e garantia fundamental a defesa do consumidor estabelecendo que: 

"O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor" 

Para dar efetividade ao referido dispositivo o art. 48, do Ato das 

Disposições Transitórias estabeleceu que: 

"O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação 

da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor." 

Com a finalidade de dar cumprimento ao mandamento constitucional 

em 11 de setembro de 1990, foi promulgada a lei 8.078190. 

As normas do diploma legal supramencionado visam à proteção do 

Consumidor em diversos planos dentre os quais, podemos destacar: no plano 

material antes, durante e depois da realização da relação jurídica de consumo e 

no plano da relação jurídica processual ( a relação jurídica processual, surgirá 

em razão de algum descumprimento dos dispositivos legais). 

As normas do CDC, tem natureza de normas cogentes e expressam 

uma espécie de intervenção na ordem econômica para fins de evitar-se o abuso 

do poder econômico em detrimento dos consumidores, restabelecendo o 

igualizaçáo entre os participantes da relação jurídica de consumo. 

Neste sentido Renato Seixas esclarece que 

" ( . . . ) o inten/encionismo estatal no âmbito do direito do consumidor 

não decorre apenas de uma reconhecida necessidade de proteger os 

consumidores vulneráveis. Tal inten/encionismo decorre, preponderantemente, da 

necessidade de realizar o princípio da isonomia de modo mais amplo e profundo 

possivel, de sorte a resguardar os bens e interesses sociais que estão associados 

às diversas relaçbes jurídicas de consumo, tendo em vista os objetivos mais 

elevados do país. Essas considerações sao muito importantes porque, além da 

proteçCio especifica do consumidor vulnerável, as normas de direito do 

consumidor protegem, direta e indirefamente, muitos outros interesses sociais, 



tais como, por exemplo, a cultura, os valores éticos, a não discriminação, a função 

social das empresas, a dignidade h~mana."'~ 

O conceito de vulnerabilidade estabelecido pelo CDC, sob a ótica 

do principio constitucional da isonomia se amplia e lança luzes sobre diversas 

situações que poderão ser consideradas de consumo, de acordo com a 

interpretação que se der a parte vulnerável. 

Com efeito , 

"o principio da isonomia permeia as normas de direito do consumidor 

e tem importantíssima funçso na atividade interpretativa do conteúdo daquelas 

normas. Entre outros argumentos, é exatamente o principio da isonomia que 

explica a razão pela qual a pessoa juridica, em certos casos, é considerada 

consumidora e, então, passa a merecer a proteção das leis consumeristas. É 

também o princípio da isonomia que justifica a inserção das entidades juridicas 

despersonalizadas no âmbito do direito do consumidor, quer como fornecedoras, 

quer como consumidoras. Por fim, é ainda o principio da isonomia que dá 

Consistência jurídica à disciplina da conduta de fornecedores nacionais e 

estrangeiros em face dos consumidores de certo país, na medida em que tal 

princípio exige que todos esses fornecedores respeitem os direitos dos 

consumidores" ' 
Destarte é o principio da isonornia que ira definir a perfeita 

identificação das pessoas que merecem a proteção estabelecida pelo CDC. 

No âmbito processual o principio da igualdade é garantido 

objetivamente pelo CDC, por meio de normas que garantem um processo legal 

diferenciado do processo tradicional. 

Podemos citar como exemplos de instrumento legal que possibilitam 

0 tratamento desigual no âmbito processual: as ações coletivas que são dotadas 

de peculiaridades que facilitam a defesa dos consumidores em juizo, tais como a 

não formação de coisa julgada quando o pedido tenha sido julgado improcedente. 

15 "0 principio da isonornia e a relaçgo jurídica de consumo na legislaçflo Argentina e brasileira" Revista do 
Instituto dos Advogados de Silo Paulo, n. 10, p. 309. 
16 O princípio da isonomia e a relação jurídica de consumo na legislação Argentina e brasileira" Revista do 
Instituto dos Advogados de SHo Paulo, n. 10, p. 309 



2. Posição do C6digo de Defesa do Consumidor no ordenamento 

jurídico 

As normas referentes ao direito contratuai sofrem constantes mutações no 

tempo e no espaço, uma vez que refletem os valores sociais dominantes e o 

sistema econômico vigente em determinada sociedade. 

Como decorrência das diversas transformações impostas pela produção e 

o consumo de massa no campo econômico-social e das novas normas impostas 

pelo Estado Social para a proteção de direitos fundamentais, as normas gerais 

do Código Civil de 1916 (fundadas na ideologia do Estado liberal) mostraram-se 

insuficientes para regular e tutelar interesses coletivos e difusos. 

A lei 8.078, promulgada em 11 de setembro de 1990, veio para dar 

efetividade a diversos dispositivos da Constituição Federal de 1988, tais como os 

referentes a proteção dos interesses difusos do consumidor; a aplicação dos 

princípios da igualdade material e da liberdade nas relações contratuais de 

Consumo em toda a sua extensão; a proteção do direito a vida, à repressão do 

abuso do poder econômico e a aplicação do princípio da dignidade humana. 

Diante de tal realidade, o Código Civil vigente passou a ter função 

residual, ou seja, todos os conceitos básicos de direito privado não regulados no 

Código de Defesa do Consumidor devem ser buscados no Código Civil v.g. o 

conceito de pessoa ou o conceito de agente capaz. 

Essa aplicação subsidiaria ou residual das normas contidas no Código Civil 

ao Código de Defesa do Consumidor implica em afirmar que o Último 6 

considerado um microssistema inserido dentro do sistema de Direito Privado, com 

regras e princípios próprios e em sua maioria incompatíveis com as normas do 

Código Civil. 

Conforme observou Orlando Gomes, referindo-se à multiplicidade de leis 

especiais que tem surgido na atualidade: 

" (...) Estes micro-sistemas são refratános A unidade sistemática 

dos códigos porque têm a sua própria filosofia e enraizam em solo 

irrigado com águas tratadas por outros critérios, influxos e 

métodos distintos. (. .) " ' 
17 "A Caminho dos Micro-sistemas", In Estudos em homenagem ao Professor Caio MBrio da Silva 
Pereira, p. 167. 



Antônio Junqueira Azevedo, no mesmo sentido, situa o Código de Defesa 

do Consumidor como um microssistema, esclarecendo que nos denominados 

microssistemas há algo mais que a simples unidade normativa, devendo haver 

também "brgãos de recepção ou de 'input', e de emissão, ou de 'output'. No 

direito do consumidor os consumidores e operadores do direito atuariam na 

primeira função e as instituições como Procons e as varas especializadas 

atuariam na segunda função." Ia 

Destinado a regular uma série de relações jurídicas de consumo, 

denominados também contratos de massa, o Código de Defesa do Consumidor 

trata de técnicas especiais para a formação de tais contratos, dentro de um 

conjunto de princípios que visam a estabelecer o equilíbrio nas relações de 

consumo, princípios esses que não se acomodariam as regras gerais do Código 

Civil de 1916. l9 

Importante trazer a baila o entendimento de Gustavo Tepedino, o qual 

afirma que é necessário controlar-se a validade científica da afirmação, tantas 

vezes repetida, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor seria um 

microssistema, pelo fato de que a expressão microssistema não pode ser tida 

como um conjunto de normas isoladas, ou um microssistema fragmentado, que 

mais faria lembrar uma espkcie de gueto legis lat i~o.~~ 

Explica o referido autor que: 

"A força do Código nSío se reduz às suas próprias normas 

localizando-se, sobretudo, na ordem constitucional que O 

fundamenfa e o assegura.l2' 

Orlando Gomes a f i m  que: "O esvaziamento do Código Civil como csíatuto da vida privada dccorre 
ainda da emigração para o plano constitucional de princípios gerais atinentes a instituições privadas, tais 
como a propriedade, a família e a própria autonornia privada. Não que tenham passado a ser institutos de 
direito público regulados na Constituição, mas, sim, porque foram, na sua essência, transferidos do código 
Civil. (...) O Código Civil funciona como direito residual, a reger unicamente os casos não-regulados nas 
leis especiais, tendo perdido a sua função de direito comum, de núcleo da legislação privada e de sede da 
disciplina das relaçdes entre particulares." In "A Caminho dos Micro-sistemas", in Estudos em 
homenagem ao Professor Caio MBrio da Silva Pereira, 166. 
18 

19 
"A arbitragem e o direito do consumidor" Revista de direito do consumidor, n. 23-24, p. 34. 
Cf. Orlando Gomes "A Caminho dos Micro-sisiemas",. in: Estudos em homenagem ao Professor Caio 

Mário da Silva Pereira, p. 166. 
20 

21 
"As relações de consumo e a nova teoria contratual" , i n: Temas dc direito Civil, p. 215. 
"As relações de consumo e a nova teoria contratual" , Temas de Direito Civil, 216. 



Isso significa dizer que as normas do Código de Defesa do Consumidor 

deverão ser interpretadas em consonância e de acordo com as normas previstas 

na Constituição Federal. 

Tais normas constitucionais, por se referirem a direitos que regem relações 

interindividuais, expressam valores éticos. Não devem ser consideradas como 

princípios gerais de direito, mas como regras principiológicas diretamente 

aplicadas as relações privadas. " 

22 Cf. Gustavo Tepedino, Temas de direito civil, p. 208 



3. Os princípios norteadores das relações de consumo 

Para um estudo dos contratos a luz do Código de Defesa do Consumidor, 

mister se faz o estudo de três princípios que são verdadeiras guias mestras do 

microssistema, podendo-se constatar que todas as regras do direito consumerista 

são fundamentadas nestes princípios gerais, quais sejam: principio da 

vulnerabilidade, da boa-fé, e da equidade. 

3.1 Princípio da vulnerabilidade 

O princípio da vulnerabilidade surge no âmbito das relações de 

consumo para dar efetividade ao princípio da isonomia de forma absoluta e 

concreta. 

Na teoria dos contratos as situações de desigualdades são 

estabelecidas pela própria lei. Basta observar o conceito de parte mais forte e 

parte débil que se formou na doutrina para se fundamentar as normas destinadas 

a estabelecer uma igualdade real entre os contratantes. 

O Código de Defesa do Consumidor, dando cumprimento ao 

princípio constitucional, considera o consumidor como parte mais fraca ou 

vulnerável, conferindo-lhe uma tutela especial, para compensar as desigualdades 

verificadas em confronto com a parte mais forte na relação contratual de 

consumo. 

Trata-se de vulnerabilidade econômica e juridica pois, conforme 

Pondera Fábio Konder Comparato, consumidores são aqueles "que naó dispbem 

de controle sobre bens de produç8o e, por conseguinte, devem se submeter ao 
poder dos titulares destes" " 

Assim, a situação econômica do consumidor não é o único fator 

Para que ele seja considerado vulnerável. 

Com efeito, os consumidores que pertencem a uma classe social 

denominada alta economicamente também terão direito a proteçao legal, desde 

que não tenham acesso aos meios de produção do bem ou produto adquirido e se 

submetam ao poder dos fornecedores, sendo considerados consumidores finais. 

23 "A proteção ao consumidor: importante capítulo do direito econômico, in Revista de Direito Memmtil, 
industrial econômico e financeiro, n. 15/16, p. 90. 







casos, a boa fé integra o próprio suporte fático da relação contratual, havendo - 

portanto a aplicação objetiva da boa-fé. 

Clóvis V. do Couto e Silva referindo-se ao uso do princípio da boa fé 

no direito brasileiro e no direito alemão esclarece que: 

" (. . .) No direito comercial brasileiro e no direito civil alemão, o 

uso é assim meio legal de interpretação. Uma vez admitido em 

artigo de lei, passa a integrar o negócio juridico, complementando 

a declaração de vontade das partes, nCio sendo alegável, 

consequentemente, erro a respeito de sua existência ou 

significação. 11 26 

Assim, ainda que no contrato não haja previsão expressa sobre a 

boa-fé, esta devera ser observada quando da interpretação das cláusulas 

contratuais, quando do cumprimento e da execução do contrato por ambos os 

contratantes ou em fase processual, quando o juiz fará o controle judicial ao 

julgar a lide eventualmente proposta. 

Por ser uma cláusula geral, a boa-fé possibilita uma atividade 

criadora do juiz. Porém, tal atividade "não poderá ser arbjtrdria, mas contida nos 

limites da realidade do contrato, sua tipicjdade, estrutura e funcionalidade com 

aplicação dos princípios admitidos no sistema" 27 

26 A Obrigação como processo, p. 35. 

27 Cf. Ruy Rosado de Aguiar Júnior. " A boa f6 na relação de consumo" , in Revista de dimito do 
Consumidor, n. 14, p. 25. 



O juiz poderá criar soluções para a integração do contrato, dentro 

dos critérios de interpretação permitidos no ordenamento, não necessitando ficar 

adstrito a letra da lei. 

A cláusula geral da boa-fé tem um poder limitador, devendo ser 

entendida juntamente com os conceitos atuais de autonomia privada e função 

econômico- social do contrato. 

Nesse sentido esclarece Ruy Rosado Aguiar que: "(. ..) a criação de 

uma norma de boa-f6 implica a criação de uma norma para o caso de acordo com 

os objetivos que ele mesmo apresenta, atendendo 4 realidade social e econdmica 

em que o contrato opera, ainda que isso o leve para fora do circulo da vontade( ...) 
rr 28 

Não se considera a vontade psicológica do contratante, mas sim a 

vontade que deve ser declarada, de acordo com a cláusula geral da boa-fé, a qual 

é fixada de acordo com a autonomia privada. 

Destarte, a boa-fé não pode se opor a autonomia privada, mas 

deve ter a função de: interpretar, completar ( onde houver omissão) e integrar as 

cláusulas do contrato. 

Por tal razão, devera o julgador motivar e justificar suas decisões, 

Para que não se destrua o que foi pactuado entre os contratantes, para que seja 

garantida a segurança jurídica nas relações negociais e para que a boa-fé não se 

oponha aos direitos subjetivos das partes. 

Convém consignar por fim que a boa-fé cria deveres acessórios ou 

anexos. 

Não e unissona a doutrina ao denominar e classificar os deveres 

Adota-se na presente exposição a denominação e classificação 

28 Cf. Ruy Rosado de Aguiar Júnior. " A boa fé na relaçiio de consumo" Revista de dimito do Consumidor, 
n. 14, p. 25. 
29 

Mota Pinto utiliza a expressão deveres laterais; Antunes Varela refere-se a deveres acessórios de conduta; 
Menezes Cordeiro a deveres acessórios; Judith Martins Costa refere-se a deveres secundários os quais se 
subdividem em deveres secunddrios meramente acessórios da obrigaçso principal (visam a assegurar a 
obrigação principal) e deveres secundários com prestaflo autônoma (sucedâneos da obrigaçao principal - 
dever de indenizar). 



utilizadas por Menezes Cordeiro, para quem os deveres acessbrios se - 

classificam em: deveres de proteção, de esclarecimento e de lealdade. 

Os deveres acessórios de proteção vinculam as partes a evitar a 

ocorrência de danos, pessoais ou patrimoniais, para qualquer delas, no quadro da 

execução do contrato. Não decorrem do contrato propriamente dito, mas da 

cláusula geral da boa-fé. 

Em caso de desrespeito, dão lugar a responsabilidade civil por 

violação positiva do contrato. a 

Os deveres acessórios de esclarecimento vinculam as partes a 

informarem mutuamente tudo quanto seja de seu conhecimento que possa ser 

importante para a outra parte. '' 
Os deveres acessórios de lealdade vinculam as partes a absterem- 

se, no quadro do contrato, de comportamentos que possam falsear o seu objetivo, 

desequilibrar o jogo das prestações dele emergentes ou perturbar a harmonia do 

seu sistema intern~.'~ 

Dessa forma, a cláusula geral da boa-fé na relação contratual de 

consumo exerce importantes funções, as quais sejam: criar deveres na relação 

contratual; limitar direitos; servir de regra de interpretação dos contratos e ainda 

proporcionar ao julgador a criação de uma cláusula omissa no contrato sem 

desviar-se, obviamente, dos fins do contrato. 

30 

31 
Cf. Pedro Pais de Vasconcelos, Contratos Atipicos, p. 405 
Menezes Cordeiro, Da Boa-fé, I, p. 605. 

32 Menezes Cordeiro, Da Bua-fé, i, p. 606. 



3.3 Princípio da equidade 

O conceito do principio da equidade assemelha-se ao do principio 

da boa-fé, pois ambas de certa forma pressupõe a aplicação da justiça ao caso 

concreto. 

Contudo e importante diferenciar a boa fé da equidade, posto que 

apesar da aparente semelhança, há distinções relevantes, vejamos: 

Conforme expõe Antônio Menezes Cordeiro, 

"a equidade no direito atual, corresponde a um modo de decidir 

extra-sistemático. Já a decisão conforme a boa-fé surge como o Direito escrito, é 

justificada dogmática e sistematicamente, e é suscetível de controle. Ou seja 

exige a pesquisa científica, o que não acontece com a equidade." 

Ruy Rosado Aguiar esclarece que: 

"a equidade não se confunde com a boa-fé e tem atuaçiio 

independente, pois a equidade pode impor a uma das partes, ainda que de 

comportamento honesto e leal, apropriado à realidade do contrato, uma perda de 

direito. Isto é, o juizo equitativo vai mais além do que a boa-fé, reduzindo valores, 

excli~indo deveres, flexibilizando obrigações, a fim de que possa ser cumprido 

pelo juiz o compromisso com a justiça da decisiio." 

Diante dos entendimentos supracitados pode-se concluir que o 

Principio da equidade visa ao pleno equilíbrio na relação contratual. Equilíbrio 

este que se não for possível ser realizado na esfera das leis de ordem pública, 

deverá ser realizado por meio da "criação" yj de normas individuais concretas pelo 

juiz. 

Agostinho Alvim conceitua equidade como 

"a justiça perfeita ou aproximada. Aproximada quando a lei foge à 

Seneralizaçao e específica, afim de melhor se aproximar da justiça; perfeita, 

33 Da boa-fé no direito civil, V. I p. 1.205/1208. 
34 A boa fé na relação de consumo" Revista de direito do Consumidor, n. 14, p. 25 
35 O termo criação de normas individuais concretas deve ser entendido de forma limiiada. pois o juiz deverá 
sempre buscar solução e limites no sistema do direito, evitando-se assim o subjetivismo e arbítrio. 



quando permite ao juiz individuar ( equidade individualizadora) ao conhecer de um + 

caso concreto. 

A primeira denomina-se equidade legal; a segunda equidade judicial. 
,136 

O autor citado esclarece que "a lei inflexível não dá lugar à 

equidade, e que somente a lei que prevê casos diz-se informada na equidade. r i 3 7  

Com a devida vênia, não parece correta a afirmação supra, posto 

que de acordo com os dispositivos da Constituição brasileira de 1988 a idéia que 

fica é a de que a justiça perfeita deve ser sempre buscada e alcançada. 

Po isso, considerando-se que a equidade legal espelha a justiça 

aproximada e não a justiça perfeita, e considerando que a justiça perfeita deve 

sempre ser buscada pelos operadores do direito, parece lícito afirmar a 

equidade judicial deverá ser observada não só quando houver lacuna na lei, mas 

também quando a lei existente não puder trazer a justiça perfeita ao caso 

concreto. 

O Código de Defesa do consumidor contempla o princípio da 

equidade em duas oportunidades, no art. 7' e 51, IV, do CDC, in verbis: 

Art -7' - Os direitos previstos neste Código não excluem outros 

decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja 

signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas 

autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos 

princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. 

Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 

( - - - I  
inciso IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis 

com a boa-fé ou a equidade; 

O art. 7' , prevê a equidade como um princípio geral das relaç6es de 

consumo, trata-se de dispositivo bastante amplo e abrangente que permite incluir 

36 "Da Equidade", Revista dos Tribunais 797, p. 767. 

37 "Da Equidade", Revista dos Tribunais 767, p.. 768. 



entre os direitos já previstos expressamente no Código, outros direitos - 

decorrentes da equidade. 

O art. 51, inciso IV, mais restrito a proteção contratual refere-se a 

formação das cláusulas contratuais e visa a proibição de cláusulas incompatíveis 

com a equidade ou totalmente iníquas. 

Com se vê no contrato de consumo, não se permite nem a mera 

incompatibilidade da cláusula contratual com a equidade, com efeito, uma 

cláusula contratual ainda que esteja de acordo com determinada lei ou 

regulamento, se não for compatível com a equidade, será nula de pleno direito. 

Conclui-se pois que esse principio, dada a sua amplitude é de 

grande valia no direito consumerista e se bem entendido e aplicado por certo se 

mostrará como a forma mais eficaz de solução de conflitos. 



4. A situação do contrato no Código de Defesa do Consumidor ( novos 

princípios contratuais introduzidos pelo CDC) 

O contrato é a mais importante especie de negócio j ~ r i d i c o . ~  

Conforme explicita Orlando Gomes, o contrato possui uma variedade de 

funções sociais e econômicas, podendo-se destacar entre outras: "a de 

promover a circulação de riqueza; a de prevenção de risco; a de conservação e 

acautelatórios; a de prevenir ou diminuir uma controvérsia; a de conceder crédito; 

a de constituir direitos reais de gozo ou de garantia"? 

Destarte, por desempenhar tão importante tarefa na vida das pessoas, o 

contrato pode ser visto e analisado sob diversos ângulos. 

Considerando-o como especie de negócio juridico que é, o contrato pode 

ser qualificado como um ato jurídico lato senso, conforme ao direito (lícito). 

A vontade exerce uma função importante em grande parte dos contratos, 

uma vez que "é manifestada para compor o suporte fático de certa categoria 

jurídica a sua escolha, visando a obtenção de efeitos jurídicos, que tanto podem 

ser predeterminados pelo sistema, como deixados livremente a cada um."" 

Por outro lado, sob a ótica do direito das obrigações, constitui o contrato 

a principal causa eficiente das obrigações4'. 

Neste sentido o contrato assume a feição de uma especie de - relação 

jurídica em sentido estrito. 

As relações jurídicas strito sensu são constituídas por quatro elementos 

essenciais, os quais sejam: sujeito ativo, sujeito passivo, objeto e vínculo. 

A característica fundamental da relação jurídica é a interpersonalidade, ou 

seja, a relação só pode existir entre sujeitos de direito. 

Conforme Lourival Vilanova: 

38 Negócio jurídico pode ser visto sob dois prismas: Para os voluntaristas - "negócio jurídico C uma 
declaração privada de vontade, que visa a produzir um efeito jurídico" (definição de Bernard Windcheid, 
Diritto Pandette, I, 1' , p.264 ); Para os normativistas "A essência do negócio jurídico seria normativa, em 
face do poder de aiar norma jurídica atribuído a autonomia privada. A autonomia privada seria, nada mais 
nada menos, que o poder de criar norma negocial, expressado no negócio jurídico" (Cf. Paulo Luiz Neto 
Lobo O Contrato Exigências e Concepções Atuais, p. 45.) 
39 

40 
contratos, p. 19. 

41 
Marcos Bemardes de Melo, Teoria do Fato Jurídico, passim. 
Expressão utilizada por Lirnongi França, para quem causa eficiente da obrigação B aquela de onde a mesma 

provém. Causa final é a que determina aquilo a que destina a obrigação. 
A causa eficiente corresponde às chamadas fontes das obrigações (denominaç20 utilizada na linguagem 

corrente do direito), as quais na verda& são formas e não fontes. Cf. Limongi França, Formas e Aplicaçiío 
do Direito Positivo, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1969. 



"( ...) Uma coisa fjsica não pode ser portadora de direitos, de pretensoes, de - 

ações, pois, no final, tais qualificações somente podem incjdir sobre condutas 

(açõeU'omissões), que procedem do homem (. . . ) o ~ *  

Considerando todos esses elementos, pode-se conceituar o contrato 

como uma espécie de negócio jurídico que se distingue, na formação, por exigir a 

presença pelo menos de duas partes43 (pessoas - sujeitos de direito), as quais 

convencionam entre si a constituição, modificação ou extinçao de um vinculo 

jurídico, de natureza patrimonial. 

Uma vez conceituado o contrato e traçadas as suas principais 

características, é mister traçar um breve histórico sobre a teoria do direito 

contratual. 

A teoria do direito contratual, sob a égide dos Códigos oitocentistas, 

considerava a vontade o elemento nuclear para a formação do contrato. 

Todavia, no inicio do século XIXI após a Revolução Industrial, deu-se o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de novas técnicas de contratação, as quais 

tiveram como fundamento o processo de objetivaçao do ~on t ra fo~~ .  

Esse processo de objetivação dos contratos fez sobressair com mais 

intensidade algumas técnicas de contratação, como os contratos de adesão e 

contratos pré-formulados. Estas técnicas contratuais passaram a desconsiderar 

a atribuição de relevância decisiva 8 vontade. 45 

A vontade interna psicológica passa então a ter menos import?incia para a 

formação do contrato. Isto porque, numa sociedade de massa, diante do grande 

volume de negócios de consumo firmados diariamente para a aquisiçiio de 

diversos produtos, torna-se impossível se perquirir a vontade interna de cada 

42 Causalidade e relaçiio no direito, p. 82. 
No mesmo sentido: Antunes Varela. Direito das obrigaçóes. v.1, Coimbra: Almedina, 1989. 
Em sentido Contríino: alando Gomes. Transformaçóes gerais do direito das obrigaçdes. 2 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. Torquato Castro. Teoria da situaçao jurídica em direito privado 
nacional. São Paulo: Saraiva, 1985. Para esses autores, nem todas as situaçaes com relevância juddica 
revestem a estrutura de uma relação entre pessoas. Por isso é possível existir uma relação entre uma pessoa 
e uma coisa ou direito. 
43 

44 
Cf. Orlando Gomes, O Contratos, p. 4 

45 
Cf. Enzo Roppo, O Contrato, p. 312. 
Cf. Enzo Roppo, O Contrato, p. 298 



consumidor. O que se busca nesses casos é garantir ao consumidor a . 

celeridade, a segurança e a estabilidade das contrataç6es. 

Conforme Enzo Roppo: ' 

"Existe uma tendência para a progressiva redução do papel e da 

importância da vontade dos contraentes, entendida como 

momento psicológico da iniciativa contratual: esta tendência, que 

podemos definir como objetivação do contrato, leva a 

redimensionar, sensivelmente, a influencia que o elemento 

voluntarista exerce, quer em relação cS definição geral do próprio 

conceito de contrato, quer em relação ao tratamento juridico 

concreto de cada relação" " 
Convém a esta altura tecer um breve comenthrio sobre as teorias da 

vontade, da declaração, e de outras teorias que constituem a evolução do 

pensamento juridico referente a teoria contratual. Tais teorias servem de 

fundamento para a elaboração de leis e decisões judiciais e auxiliam a 

compreender melhor o processo de objetivação dos contratos e a explicar as 

mudanças decorrentes do período de transição de uma sociedade, na qual as 

relações comerciais se baseavam em um regime de trocas de caráter pessoal, e 

uma nova sociedade, na qual as relações comerciais passaram a se basear 

num regime de trocas fundado em uma moderna economia de massa.47 

Teoria da vontade 

Essa teoria considera a vontade como elemento nuclear do negócio, ou 

seja, a vontade interna, a vontade psicológica, deve prevalecer sobre a vontade 

externa, a vontade declarada. 

"Pela teoria da vontade, se houver erro, ou mesmo dolo na manifestação 

da vontade, o ato juridico deve ser apagado do mundo juridico, por lhe faltar um 

elemento essencial que é a vontade. Isto porque, neste caso, o ato juridico não se 

preenche de eficácia, porquanto a . vontade, que lhe confere existência, 

inexistiu. "" 

46 O contrato, p. 297 
47 Cf. Enzo Roppo, O Contrato, p. 298. 
48 

Cf. Nelson Nery Júnior. Vícios do Ato juridico e Reserva Mental, p. 8 



Teoria da declaração 

Contrapondo-se a teoria da vontade, a teoria da declaração dá maior 

importância ao que restou efetivamente declarado. Assim esta teoria é de 

natureza objetivista. 

O que importa é a vontade declarada, exteriorizada, sendo irrelevante o 

que ficou no íntimo do declarante para a validade do contrato. 

Conforme esclarece Nelson Nery Júnior: 

"A teoria da declaração passou por duas distintas fases: a 

primitiva e a moderna. Segundo a primeira, o negbcio seria válido 

na conformidade dos expressos e precisos termos constantes da 

declaração, em nada importando a vontade do declarante. Como 

se pode obsen/ar, esta variante, um tanto quanto primitiva, se 

encontra de há muito abandonada pelos pensadores do direito. A 

segunda, mais moderna e atenuada, entende que a declaração 

prefere a vontade interna e real, devendo ser interpretada com o 

sentido que o destinatário razoavelmente lhe atribui (ou deveria 

atribuir), em face dos termos da declaração e das demais 

circunstâncias do conhecimento do mesmo destinatário da 

manifestaçao de vontade. " " 
Verifica-se a incidência dessa teoria nos chamados atos abstratos, como 

0s títulos de crédito, em que se considera o ato declarado como protegido, ou 

seja, busca-se a concretude do ato. 

Teoria da culpa "in contrahendo" ( Ihering). 

Consiste em responsabilizar-se o contratante que agiu com culpa na 

celebração do negócio. 

Essa teoria difere da teoria da vontade somente quanto a conclusão do 

contrato. Uma vez anulado o negócio, se a divergência foi atribuida ao dolo ou 

culpa do declarante, e não concorreram outros vicios por parte do declaratário, O 

declarante ficará sujeito a indenizar o declaratário pelo denominado interesse 

49 Cf. Nelson Nery Júnior. Vícios do Ato jurídico e Reserva Mental, p. 11 



negativo do contratos0. 

"Por essa teoria, o declarante deveria cercar-se de todos os cuidados 
- 

possiveis na feitura de um negócio jurídico, a fim de evitar que o mesmo negócio 

seja anulado por culpa sua, safando-se da condenação em perdas e danos. 

Havendo alguma causa de nulidade ou anulabilidade, deve o declarante abster-se 

de conclui-10."~' 

Teoria da responsabilidade 

Esta teoria traz a idéia de que o contratante deve ser responsável pela 

conseqüências de todo ato que pratica. 

"Para esta teoria, o negócio juridico é produto de vontade, e como tal esta 

deverá prevalecer sobre a declaraçiio. Faltando a vontade, o ato será nulo ou 

anulável. Como exceção à regra aqui estabelecida, e, fundamentando a sua 

construção na responsabilidade os sequazes da teoria aqui analisada entendem 

que, se houver culpa (ou dolo) do declarante e boa-fé (ausência de culpa ou dolo) 

do declaratário, o ato será válido."52 

Tal posição tem uma séria objeção: a culpa do declarante convalida seu 

próprio ato. 

Teoria da confiança 

Também objetivista, esta teoria é uma atenuação da teoria da declaração. 

"Segundo a teoria da confiança, em havendo divergência entre a vontade e 

a declaração, deve esta prevalecer sobre aquela porque via de regra, o 

declarante deve responder pela confiança que o declaratário nele depositou ao 

contratar. No entanto, se o declaratáno confiou indevidamente, agindo por 

negligência, má-fé, dolo ou culpa, aí sim coloca-se de lado a declaraçi30 

Propriamente dita, e resolve-se o conflito buscando interpretar a vontade interna 

do dec~arante."~ 

50 . É considerado interesse negativo todo prejuizo que a pessoa teve em razão de ter reaiizado o negócio e 
não teria se não tivesse realizado o mesmo negócio. 

51 Cf. Nelson Nery Júnior. Vicios do Ato jurídico e Reserva Mentai, p. 10 

52 

53 
Cf. Nelson Nery Júnior. Vicios do Ato jurídico e Reserva Mental, p. 10. 
Cf. Nelson Nery Júnior. Vícios do Ato jurídico e Reserva Mental, p 18. 



Modernamente os operadores do direito utilizam com mais frequência as 

teorias objetivistas para a produção de leis e para a solução de casos concretos. 

Assim é possível constatar-se atualmente que, de acordo com os novos 

principios contratuais inseridos no Código de Defesa do Consumidor, nas 

situações em que mesmo sem a declaração expressa, por parte dos contratantes, 

sobre determinado direito omitido a uma das partes no contrato, poderd o juiz 

integrar as cláusulas contratuais e considerar tal direito como declarado, por 

força de imposição ou limitação legal que é dada a certos contratos, sem 

considerar a vontade interna dos contratantes, considerando o principio da boa-f6 

como fonte de integração do contrato. 

O que significa que a vontade do aderente é presumida pela lei em 

determinados negócios jurídicos. 

Destarte, há no referido microssistema a consagração das teorias 

objetivistas. 

O contrato de consumo é regido por princípios específicos, os quais podem 

ser chamados de sub-princípios uma vez que todos são baseados nos três 

princípios supramencionados quais sejam: vulnerabilidade, boa-fé e equidade. Os 

próximos sub-itens se destinam a análise de tais sub-princípios. 

4.1 Princípios da transparhncia e da informaçáo 

Os principios da transparência e da informação são sub-princípios 

da boa-f6. posto que a boa-fé cria certos deveres acessórios ou anexos, dentre os 

quais o de informação e transparência nas relações de consumo. 

O princípio da transparência nas relaç6es de consumo 

instrumentaliza e concretiza a livre concorrência. 

Conforme Alcides Tomasetti Jr.: 

" (. . .) transparência significa uma situação informativa favorável à 

apreensão racional - pelos agentes econdmicos que figuram 

como sujeitos naquelas declaraçdes e decotrentes nexos 

normativos - dos sentimentos, impulsos e interesses, fatores, 

conveniências e injunções, todos os quais surgem ou são 

suscitados para inferir e condicionar as expectativas e o 

comportamento daqueles mesmos sujeitos, enquanto 



consumidores e fornecedores conscientes de seus papéis, 

poderes deveres e responsabilidades. n54 

A transparência e perseguida pelo legislador por meio do princípio 

da informação, o qual impõe diversos deveres legais ao forneced~r .~  

Destarte, a transparência se refere aos atos empresariais no 

mercado de consumo. Significa que ao fornecedor é imprescindível que haja 

clareza sobre suas atividades empresariais, para proporcionar maior 

competitividade no mercado. 

Se por um lado há o dever de informação imposto ao fornecedor, 

diante das normas do C6digo de Defesa do Consumidor, por outro lado hsl, por 

parte do consumidor, o direito a informação. 

O principio da informação significa, portanto, que a empresa 

estabelecida no mercado deve informar ao consumidor acerca das qualidades de 

seus serviços e produtos, nos termos dos artigo 6' , inciso III, combinado com os 

artigos 8' e 9' do referido diploma legal5B, proporcionando meios para que o 

consumidor possa exercer livremente o poder de escolha. 

54 Cf. Alcides Tornasetti Jr., "O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de 
informação nas declaraç&s negociais para consumo" In Revista de Direito do Consumidor, n. 4, p. 53 
5s Cf. Alcides Tomasetti Jr. Ob. cit., p. 56 

Mister distinguir informação, sugestão e persuasão. 
A informação tem o sentido funcional de racionalizar as declarações negociais e as relações jurídicas de 

consumo, para proporcionar opções ao consumidor. 
A sunestiio t o ato ou a situação que provoca uma acentuada ou integral paralisia ( senão mesmo 

Supressão do senso de discernimento e critica da pessoa, conservando-se no entanto os níveis normais Ou 
prdxirnos da normalidade todas as outras finções psíquicas. A sugestão exclui ou se sobrepõe à informaçdo, 
quer do ponto de vista individual quer do ponto de vista coletivo, e nessa medida tende a ser juridicamente 
rejeitada pelas ttcnicas de controle racional da comunicação. 
A wrsuasão passa sempre por um apelo à razão e nessa medida é admitida e regulada juridicamente. " 

Cf. Alcides Tomasetti Jr. , O objetivo de transparência e o regime jurídico dos deveres e riscos de 
informação nas declarações negociais para consumo" In Revista do consumidor, n 4, p. 53/54. 

56 
Art. 6' São direitos básicos do consumidor: (. . .) 
LI1 - A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificaçilo correta de 

quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 

Art. 8 O  Os produtos e serviços colocados no mercaclo de consumo n%o acarrelarão riscos à &de ou 
segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsiveis em decorrência de sua naturem e 
fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as infonnaçks necessfirias e adequadas a 
seu respeito. 

Parágrafo único - Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informa@es a que Se 
refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. 

Art. 9- - O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos A saúde OU 

deverii informar, de maneira ostensiva e a d e q e  a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem 
prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. 



Importante ressaltar que, por decorrência do principio da 

transparência e da informação no contrato de consumo, ao contrário do que 

acontece com as normas de direito privado, onde vige, via de regra, o principio 

da irrelevância dos motivos5', prevalece o principio da relevancia dos motivos, 

sob o controle de um modelo de transparência pela informação eficiente. 

Alcides Tomasetti Júnior traça alguns limites para que se possa 

compreender o que seria uma informação eficiente. Afirma o referido autor que: 

" Consideram-se defeituosos, dentre outras possibilidades, os 

produtos que, podendo causar riscos ao consumidor, na sua 

"apresentação" omitem informação, a nível de insuficiência (= 

inexistência de informação), de deficiência ( = defeito de informação) 

ou de hipereficiencia ( = defeito de informação)" 

Em resumo: a informação não poderá ser lacunosa, errônea ou 

excessiva, de modo a impedir que o consumidor tome conhecimento do essencial. 

4.2 Principio da conservaç80 do contrato de consumo 

O Código de Defesa do Consumidor consagra o princípio da 

conservação dos contratos, segundo o qual "deve-se aproveitar, ao máximo 

possível o negócio, em atençgo, principalmente, à intenção negocia1 manifestada 

pelas partesJJs 

Com efeito, o sistema amplia as possibilidades de modificação ou 

de revisão forçada das cláusulas contratuais, assegurando contudo a 

manutenção do contrato. 

Esse principio já existia no direito privado como regra geral, 

conforme art. 153, do Código Civil de 191 6 o qual estabelecia in verbis: 

57 Cf. Francisco Cavalcanti Pontes de MYanda, motivos são as prd intenções que dão ensejo ao negócio C a 
razão intencional determinante do negócio jurídico". É o móvel que conduz a pessoa a praticar o alo jurídico. 
In Tratado de direito Privado, Tomo 111, p. 98/99 
"Os motivos, por serem elementos subjetivos - ciilculos, planos conjecturas, probabilidades - que 1130 se 
manifestam socialmente de forma visível, não &o de regra, valorizados pelo ordenamento jurídico" Cf. 
Clóvis V. do Couto e Silva, A obrigação como processo, p. 40. 

58 O objetivo de transparência e o regime jufidico dos deveres e riscos de informaçilo nas declarações 
negociais para consumo" Revista de Dimito do consumidor n. 4, P. 62. 
59 Raquel Campani Schmiedel, Negócio Jurídico. Nulidades e medidas sanatórias, p. 45 



Art. 153 - A nulidade parcial de um ato não o prejudicar6 na parte 

válida, se esta for separável. A nulidade da obrigação principal implica a das 

obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. 

A aplicação dessa .regra geral aos contratos tinha seu âmbito 

reduzido em razão da aplicação do principio da força obrigatória dos contratos, e 

em razão do questionamento a respeito da parte válida e parte separável das 

cláusulas eventualmente declaradas nulas, sendo certo que, no mais das vezes, 

redundava em resolução do contrato. 

Inovando nesse aspecto, o art. 51, parágrafo 2' do Código de Defesa 

do Consumidor dispõe que: 

Parágrafo 2' - A nulidade de uma cláusula contratual abusiva n8o 

invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de 

integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. 

Dessa forma, permite o Código de Defesa do Consumidor uma 

maior flexibilidade nas relações contratuais de consumo, buscando sempre 

conservar o negócio firmado, ainda que haja a exclusão, a inclusão ou a 

modificação de determinada cláusula contratual. 

No que se refere a revisão contratual, prevê o art. 6' inciso, V, do 

Código de Defesa do Consumidor, que são direitos básicos do consumidor a 

modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestaç6es 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supewenienfes que as tornem 
excessivamente onerosas. 

A revisão do contrato feita judicialmente implica em aplicar-se o 

princípio da conservação em sua inteireza, posto que desta forma o Magistrado 

não ficara restrito à declaração da nulidade de determinada cláusula, podendo, 

conforme o caso, alterar, modificar ou substituir determinada cláusula contratual, 

exercendo atividade de natureza integrativa? 

60 Cf. Nelson Nery Jr., há dois dispositivos que ensejam ao magistrado o poder de fazer intepç80 dos 
conceitos jurídicos indeterminados existentes nessas duas normas do CDC: a) o magistrado deve verificar se 
a cláusula não C contrária a boa fé ou equidade (art. 51, IV), b) ou se está em desacordo com o Sistema de 
ProteHo do consumidor (art. 51, XV), que abrange d o  s6 o Código de Defesa do Consumidor mas todo e 
qulquer texto normativo sobre regras de consumo (lei de economia popular, lei antitniste, lei de crimes 
contra a ordem econômica etc). "Os princípios gerais do Código brasileiro de defesa do consumidor" In 
Revista de Direito do consumidor, n. 3/64. 



Conforme Nelson Nery Jr. caso haja a necessidade de revisão 

forçada do contrato: 

"(. . .) cumpre ao juiz proferir sentença determinativa criando as 

novas circunstâncias que modificarão a cláusula, cuja decisSio 

terá natureza integrativa do negbcio jurídico de consumo. Para 

tanto deverá o magistrado pesguisar a infençglo das partes 

quando da celebração do contrato (art. 85, CC) e sopesar as 

circunstâncias que ensejaram o pedido de modificaçglo ou 

revisão. "I 

A ampliação desse principio foi de grande importância, diante da 

diversidade de contratos firmados no dia a dia do consumidor e da necessidade 

de soluções práticas que não venham a prejudicar as bases da relação contratual 

ou a causar a resolução do contrato. 

Importante perquirir-se neste momento se seria admissivel a 

conversão das cláusulas abusivas nos contrato de adesão e por adesão. 

É sabido que a conversão do ato ou do negócio jurídico constitui 

uma forma de aplicação do principio da conservação. 

Conforme Marcos Bernardes de Melo a conversão do negócio 

jurídico 

" consiste no expediente técnico de aproveitar-se como outro ato 

jurídico válido aquele inválido, nulo ou anulável, para o fim a que 

foi realizado. 

(...) há aproveitamento de elementos de suporte fático 

destinado a um ato na concretizaçao de o u t r ~ . " ~  

O Código Civil de 1916 nHo faz menção ao instituto mas o Código 
retem aprovado o prevb no art. 170, in verbis: 

61 Revista de Direito do consumidor, Vol. 3, p. 63 

62 Teoria do fato juridico - plano da validade, pp.2091216. 



Art. 170 - Se o negócio juridico nulo contiver os requisitos de outro, 

subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o 

teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. 

Paulo Luiz Neto Lobo sustenta que é impossível a aplicação da 

conversão as cláusulas abusivas nos contratos de adesão e contratos por 

adesão, informando que 

" A cláusula abusiva nãO admite a conversão substancial. (...) 

As razões são as mesmas: a vonfade única foi a do 

predisponente, quando editou a cláusula, n8o havendo fim comum 

que possa ser salvo. O acordo no contrato individual não inclui as 

cláusulas gerais. Nula a cláusula, subsiste o contrato se ficar 

assegurado objetivamente o justo equilíbrio entre direitos e 

obrigações" 

Assim, no âmbito das cláusulas abusivas inseridas nos contratos de 

adesão e por adesão não h5i como aplicar-se o referido instituto. 

Por tal razão conclui-se que as cláusulas abusivas não podem ser 

sanadas ou convalidadas e também não são passíveis de conversão. 

Contudo, seria lícito supor a aplicação da conversão nos casos dos 

negócios jurídicos de consumo elaborados de forma parithria. 

4.3 Principio da proibiçao da cláusulas abusivas 

O princípio da proibição das clausulas abusivas tem por fim buscar o 

equilíbrio dos deveres e direitos das partes integrantes do negócio jurídico de 

consumo. 

Trata-se de princípio que concretiza o principio constitucional da 

igualdade material no âmbito das relações contratuais, igualando a parte d6bil e a 

parte mais forte. 

Entenda-se por parte débil n8o só o consumidor desprovido de 

recursos materiais mas toda e qualquer pessoa física ou jurídica que adquire 0 

produto como seu destinatário final, conforme art. 2' do CDC. 

A amplitude desse conceito enseja a aplicação da proibiçao das 

cláusulas abusivas também aos contratos interempresariais, extirpando-se assim 



toda e qualquer espbcie de abusividade por parte do fornecedor que figura na 
relação contratual como parte mais forte. 

O Código de Defesa do Consumidor conceitua e arrola os casos em 

que as cláusulas contratuais gerais devem ser consideradas abusivas. 

Com isso busca-se coibir o abuso de direito ou abuso do poder 

econômico no âmbito contratual. 

O termo 'cláusula" é tomado em sua acepçáo mais ampla, 
significando todo e qualquer pacto ou estipulação negocia1 entre fornecedor e 

consumidor, seja pela forma escrita ou verbal, pela tecnica do contrato de adesão 

OU de comum acordo"63 

Esse tema será analisado mais detalhadamente no capítulo IV. 

4.4 Princípio da interpretaçao dos contratos de consumo 

Mais uma vez, com vistas a assegurar o principio constitucional da 

isonomia, em sentido material e não apenas formal, o legislador inseriu na teoria 

dos contratos de consumo o principio da interpretaçgo mais favordvel ao 

Consumidor, com a finalidade de 'trazer concretamente o almejado equilíbrio as 

relações contratuais. 

Assim, dispõe o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor que: 

Art. 47 - As ciáusuias contratuais serão interpretadas de maneira 

mais favorável ao consumidor. 

Conforme informa Nelson Nery Júnior como decorrência da adoção 

desse princípio, pode-se extrair vários sub-principias, quais sejam: 

"a) a interpretaçao é sempre mais favorável ao consumidor; b) 

deve-se atender mais à intenção das partes do que à literalidade 

da manifestação de vontade (art. 85, CC); c) a cláusula geral da 

boa-f6 reputa-se insita em toda relação juridica de consumo, 

ainda que não conste expressamente do instrumento do contrato 

(arts. 4' , caput e 111, e 51, /V, CDC); d) havendo cláusula 

negociada individualmente, prevalecerá sobre as C I ~ U S U ~ ~ S  

63 
Cf. Nelson Neq Júnior, Código brasileiro de defesa do con.midor comentado pelos autores do 

anteprojeto, p. 495. 



estipuladas unilateralmente pelo fornecedor; e) nos contratos de 

adesãa a interpretação das cláusulas ambíguas ou contraditórias 

se faz contra stipulatorem, em favor do aderente (consumidor); f )  

sempre que possivel se interpreta o contrato de consumo de 
modo a fazer com que suas cláusulas tenham aplicação, 

extraindo-se delas máxima utilidade ( princípio da 

conservação). "* 
e importante observar que todas essas regras de interpretaçao dos 

contratos buscam o real equilíbrio contratual. Por isso não devem ser 

consideradas isoladamente. 

Assim, se houve a inserção de uma cláusula negociada 

individualmente, esta prevalecerá sobre a cláusula unilateralmente estipulada pelo 

fornecedor, ainda que a cláusula estipulada pelo fornecedor seja aparentemente 

mais favorável ao consumidor. Deverá observar-se neste caso se a cláusula 

negociada está de acordo com a lei e com a cláusula geral da boa-fé, 

preservando assim a autonomia privada das partes contratantes. 

54 Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 476. 



5. Qualificação jurídica do contrato de consumo 

Os contratos de consumo são aqueles em que figuram como partes 

contratantes o fornecedor e o consumidor. Essa espécie de contrato ganhou 

regulamentação própria a partir.da entrada em vigor do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Pode-se qualificar o negócio jurídico de consumo como um contrato 

oneroso, bilateral, ou sinalagm8tico. 

Poderá ainda ser típico ou atipico. 

Quanto a essa última classificação, convem tecer algumas considerações, 

dada a importância do estudo da tipicidade e atipicidade dos contratos de 

consumo. 

A doutrina classifica o contrato quanto a previsão legal em: contratos 

típicos ou nominados e contratos atipicos ou inominados. 

O contrato típico é aquele que se encontra previsto em lei (Códigos ou leis 

extravagantes), com denominação própria, forma, espécie e regras definidas. 

Por outro lado o contrato atipico e aquele que não se encontra 

especificamente regulado pela lei, sendo que as partes contratantes é que ditam a 

forma e as regras, dentro do campo da autonomia privada. 

Os contratos atípicos se subdividem em: 

- contratos indiretos - são aqueles em que os contratantes se utilizam 

de um contrato tipificado ( o tipo de referência), com um fim diferente do que 

é previsto na lei ( um fim i n d i r e t ~ ) . ~  

- contratos fiduciarios - "O contrato fiduciário pode ser descrito como um 

contrato atipico, constituído geralmente por referéncia a um tipo contratual 

conhecido susceptivel de ser adaptado a uma finalidade diferente da sua prbpna, 

através de uma convenç4o obrigacional de adaptaçao. Constitui um Único negócio 

e n4o uma dualidade negocia/. Nem sempre, se bem que mais frequentemente, 

65 
Cf. Pedro Pais de Vasconcelos, a doutrina dos contratos indiretos nasceu da necessidade de distinguir da 

simulação e da fraude a lei os contratos celebrados com um fim indireto que na realidade não eram nem 
simulados nem fhudulentos. A qualificaç80 de um contrato como indireto tem como conseqiiência, no plano 
jundico, mais o afastamento dos regimes da simulaçgo e da fraude à lei do que a da atribuiqo de uma 
disciplina específica. Além disso a relevhcia da q ~ c a @ l o  do contrato indireto se revela do mP0 
extracontratua1 (v.g. no direito fiscal). No que concerne ao fim que as partes celebram o contrato a 
distbão 6 relevante, posto que eventuais quest6es que vierem a ser suscitadas e d o  forem solucionadas pelo 
tipo de referência, serão resolvidas por interprettaçgo complementadora. in Contratos Atipicos, possim. 



integra uma atribuição real ou patrimonial ao fiduciário. Por vezes é constituido 

através de uma omissão, de uma "atribuição por omissão1', permitindo o fiduciante 

que a titularidade da coisa ou do direito se mantenham no fiduciário quando lhe 

deviam ser transmitidos. Pode também a atribuição patrimonial consistir, não na 

investidura do fiduciário numa situação juridica real, mas na titularidade de um 

direito de crédito ou de uma natureza, como, por exemplo, no complexo $tatus1 

de sócio. Resulta na funcionalização em sentido atipico da titulandade, real, 

obrigacional ou outra, do fiduciário, tendente à prossecução de finalidades não 

incluidas de entre as próprias dos negócios tipificados. Contém um projeto interno 

de justiça tipicamente baseado sobre a confiança. Pode ser pactuada egoista ou 

altruistamente, assim como pode funcionar a favor do fiduciante, do fiduciário ou 

do terceiro. Tanto opera com atribuições causais como com atribuições 

abstractas, como por exemplo, em direito cambiário. Desempenha no 

ordenamento jurídico uma função genética de novos tipos contratuais, constitui o 

expoente máximo da autonomia privada e integra-se fundamentalmente em 

termos de equidade e de boa-fé."Bp 

Nos contratos típicos é possível observar-se um reflexo da função 

econômico-social e o respeito aos limites impostos pela autonomia privada, 

inseridos no próprio tipo. 

Nos contratos atípicos, ao contrário, não há uma determinação legal prévia 

para Ihes fixar a função economico-social. 

Por isso será necessário examinar cuidadosamente se tais contratos estão 

de acordo com a função economico-social e se não estão fora dos limites 

impostos pela autonomia privada, para que Ihes seja conferido reconhecimento 

pelo ordenamento jurídico. 

Com relação a terminologia contratos nominados e contratos inominados, 

há de se observar que, apesar de tais expressbes serem tidas como sinbnimas 

dos contratos típicos e atipiws por parte da doutrina, a sinonímia na verdade 

não existe. 

66 
Cf. Pedra Paes de Vasconcelos. Contratos Atipicos, p. 259. 
Salienta o autor que a partu; de tipos c o n t r d s  utilizados como instnunentos, os contratos fiducifios 

=miram, na história, para a criação e &=nvolvimento de novos tipos contratuais. O penhor, o comodato, a 
cessão de crdditos, o factoring, o trust, 0s acordos parassociais, nasceram a partir da modifica@o fiducifia 
dos respectivos tipos de referência. E, que 0s contratos fiduciários continuam sendo uma fonte muito rica 
de novos modelos e práticas contratuais. 



Assim o verdadeiro significado dos contratos nominados e inominados 

seria o de contratos que tem nome e contratos que ngo tem nome, -- 

respectivamente. 

Neste sentido Antonio Junqueira Azevedo esclarece que existem diversos 

contratos que não são tipificados pela lei e são portanto atipicos, porem tem 

nome. São exemplos destes contratos: os contratos de estacionamento de 

automóveis, os contratos de camping,, e os contratos de locação de cofre em 

banco.67 

Com efeito as expressões contratos nominados e inominados s8o 

equívocas, carecem de precisão técnica e devem ser evitadas. 

No campo da pragmática jurídica, o problema surge quando há a 

celebração de um contrato de consumo atipico e n%o há regras específicas para 

solucionar os possíveis litígios provenientes do negócio. 

Muitas teorias foram construídas pela doutrina para se determinar qual o 

regime jurídico que deve ser aplicado aos contratos atípicos.@ 

No que diz respeito aos contratos standardizados ou seja, os contratos 

formulados pela técnica de adesão, o problema deverá ser analisado de acordo 

com o que dispõe as normas cogentes referentes'à proibição das cláusulas 

abusivas e a cláusula geral da boa-fel posto que nestes casos as clhusulas 

contratuais gerais são disposições contratuais que se aproximam a tipos legais. 

Pedro Pais de Vasconcelos explanando o assunto expõe que: 

67 
"A liberdade de contrato. Contratos típicos e Atípicos". Revista do Advogado, ano 11, n. 8, p. 15. 

68 
Teorias constmídas pela doutrina: 

Teoria da absorcão: deve-se procurar descobrir o principal do contrato atipico para em seguida, aplicar 
as regras do contrato tipico que mais se afine com este; as prestações acessbrias &o absorvidas na 
qualificação dada pela principal. 

Teoria da combinacão: diante do contrato dípico deve-se procurar combinar, em pé de igualdade, 
regras de outros contratos típicos que tenham semelhança com aquele. 
( Cf. Antônio Junqueira Azevedo "A liberdade de contrato. Contratos típicos e Atipicos*. Revista do 

Advogado, ano 11, n. 8, p. 16) 
Teoria da analonia: aplica-se o contrato tipico que mais se assemelhe para solucionar as questks do 

contrato atípico sub examen. 
Teoria do interesse d o e t e :  leva-se em consideração o interesse das partes em cada caso concreto 

Para obtenção da regra jurídica aplicável. ( Cf. Frederico Castro y Bravo, E1 negócio jurídico, passim). 



"Nos contratos atipicos standardizados, as cláusulas contratuais 

gerais desempenham, de certo modo, o papel que nos contratos 

tipicos é desempenhado pelo direito dispositivo prbprio do tipo 

legal. (. . .) Nos contratos atipicos standardizados pode ocorrer, 

e ocorre com frequgncia, uma pluralidade de regulações 

standardizadas. É frequente, no dominio destes contratos, que 

cada um dos protagonistas do mercado proponha, ou imponha, as 

suas próprias cláusulas contratuais gerais. Embora não muito 

diferentes uma das outras, não deixam de constituir uma 

pluralidade de modelos contratuais. Por vezes as cláusulas 

contratuais gerais são elas próprias tipificadas e unificadas por 

autoridades administrativas numa prática que representa já uma 

aproximação B tipificação legal." " 
Como se verá nos capítulos seguintes, o legislador prevê formas de 

controle das cláusulas gerais dos contratos atípicos standardizados, como forma 

de coibir as contratações que estiverem em descompasso com a autonomia 

privada, coricedida pelo Estado aos contratantes, para estes celebrarem seus 

negócios. 

69 Contratos Atípicos, p. 42 1. 



6. Características dos contratos de consumo 

O contrato de consumo se caracteriza pela existência de tres requisitos: 

partes, objeto e função econbmico-social. 

6.1 Partes 

As partes no negocio jurídico de consumo serao sempre consumidor 

e fornecedor. 

O conceito de consumidor vem descrito no art. 2' caput, do Código 

de Defesa do Consumidor, in verbis: 

Art. 2 - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final. 

Quanto à extensão do sentido das palavras "pessoa jurídica", e 

"destinatário final" observe-se que há dois entendimentos a respeito da 

interpretação a ser dada, quais sejam: a corrente finalista e a corrente 

maximalista. 

A corrente finalista propõe uma interpretação mais restrita à 

expressão "destinatário final", restringindo a figura do consumidor "aquele que 

adquire (utiliza) um produto para uso próprio e de sua família. Consumidor seria o 

não profissional, pois o fim do Código de Defesa do Consumidor 6 tutelar de 

maneira especial a um grupo da sociedade que é mais v~lneravel"~~. 

A corrente maximalista por sua vez "vê nas normas do C6digo de 

Defesa do Consumidor o novo regulamento do mercado de consumo brasileiro, e 

não normas orientadas para proteger somente o não profissional"" 

Comentando o dispositivo retromencionado, José Geraldo Brito 

Filomeno, salienta que: 

( )  na verdade, o critério conceitual do Código brasileiro 

discrepa da própria filosofia consumerista ao colocar a pessoa 

juridica como também consumidora de produtos e sen/iços. E isto 

exatamente pela simples razão de que o consumidor, geralmente 

70 
Cf. Claudia Lima Marques, Contratos no código de Defesa do consumidor - o novo regime das 

relações contratuais, p. 67. 

71 a. Claudia Lima Marques. Contratos no Código de Defesa do consumidor - o novo regime das 
relações contratuais, p. 69. 



vulnerável enquanto pessoa fisica, defronta-se com o poder 

economico dos fornecedores em geral, o que não ocorre com 

estes que, bem ou mal, grandes ou pequenos, detêm maior 

informação e melos de defender-se uns contra os outros quando 

houver impasses e conflitos de interesses. 

Aliás, é basicamente o Código Comercial o repositório desses 

interesses e direitos, e não propriamente o Código do 

Consumidor. Toda via como o Código do Consumidor contempla a 

pessoa jurídica como consumidora, a interpretação deve ser 

objetiva e caso a caso."" 

O parágrafo único do art. 2' , o art. 17 e o art. 29 da lei 8.078190 

equiparam, respectivamente ao conceito de consumidor, a coletividade de 

pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de 

consumo; todas as vítimas do evento referente a danos pelo fato do produto e do 

serviço e todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas 

comerciais, definidas no Capítulo V e VI, do citado diploma legal. 

A forma complexa de se conceituar consumidor utilizada pelo 

legislador ocorre devido a finalidade de se proteger os interesses metaindividuais, 

além dos meramente individuais. 

Neste diapasão, determinadas práticas comerciais ou os vícios de 

qualidade de determinados bens ou serviços podem atingir uma coletividade de 

Pessoas indeterminadas, ainda que estas não tenham participado de uma relação 

jurídica contratual. 

Assim, exemplificativamente "todos OS consumidores, 

indistintamente, são afetados pela publicidade. Uns mais, outros menos, mas 

ninguém escapa ao seu poder. Dificilmente poderá um consumidor, no plano de 

sua individualidade solitária, proteger-se dos efeitos e dos abusos da publicidade, 

a não ser que se exile deste mundonn 

72 Cf. José Geraldo Brito Filomeno, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos 
autores do anteprojeto, p. 3 1 
73 

Exemplo de Antônio Herman V. Benjamin, "O controle Jurídico da Publicidade" In Revista do direito 
do consumidor, p. 36. 





Para uma interpretaçáo do conceito de fornecedor é necessário 

delimitar com maior precisão o conceito de destinatário final, para que niio se 

venha a confundir a pessoa juridica consumidora e a pessoa jurídica fornecedora 

de bens e serviços. 

Luiz Gastão Paes de Barros Leães, esclarece que: 

"( ...) ao lado do conceito de consumo - consumo final - fala-se 

também em consumo interrnedio no sentido de utilização dos 

bens ou serviços, por parte das empresas, necessários ao 

processo de produção industrial. Ou seja insumos. Aqui, a par de 

seu lado positivo, o consumo do bem igualmente revelaria a sua 

vertente negativa, importando também em sua destruição, já que 

ele se transforma e se incorpora ao processo prod~t jvo"~  

Dessa forma, a pessoa jurídica será fornecedora, se vier a adquirir 

bens para serem utilizados no processo de produção. 

E será consumidora, se vier a adquirir bens ou produtos que não 

sejam destinados para o processo produtivo e sem participar do processo 

produtivo, ou seja, se vier a adquirir produtos como consumidor final.76 

6.2 Objeto 

O contrato de consumo tem por objeto um bem de consumo, produto 

Ou serviço. 

O conceito de produto e serviço está nos parágrafos 1' e 2' do 

Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

7s 
"As relações jurídicas de consumo e o crédito ao consumidor" In Revista de direito mercantil industrial, 

econômico e financeiro, n. 82, p16. 
76 Em sentido contrário James J. Marins de Souza sustenta que "os contratos interempresariais de qualquer 
modalidade (Know- how, franchising, füctoring, engineering, sociedade, consórcio, locação comercial, 
seguro, etc.) , convolado entre empresas de qualquer espécie, indústrias, prestadoras de serviços ou 
comerciais. ainda que não haja destinação final ou relação de consumo, bem como nos contratos bancários 
interempresariais, firmados entre instituições financeiras e empresas ( depósito, câmbio, desconto, mútuo, 
conta corrente, leasing etc), uma vez que presente a abusividade de seus termos, pode-se invocar a plena 
aplicação do CDC, com fundamento na extensão preconizada por seu ari. 29, como forma de escoimar-se a 
abusividade contratual, sob pena de em assim não se entendendo admitir-se, além de manifesto desprezo A 
norma federal clara e indtibvidosa, velada conspiração contra nosso Estado de Direito, entendido em sua mais 
alta expressão." In Revista de Direito do Consumidor, São Paulo:RT, n. 18, p. 94-104, 
abr./jun., 1996. 



Art. I - Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou 

imaterial. 

Art. 2' - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração,. inclusive as de natureza bancária, financeira, 

de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relaç6es de caráter trabalhista. 

Não podem pertencer à classe de bens de consumo os meios de 

produção, seja por inadequação natural destes ao consumo, seja pelo destino 

que em concreto Ihes é atribuído. 

Quanto a nomenclatura, entende José Geraldo Brito Filomeno que: 

"Melhor seria falar-se em 'bensJ e não 'produtos', mesmo porque, 

como notório, o primeiro termo A bem mais abrangente do que o 

segundo, aconselhando tal nomenclatura, aliás, a boa técnica 

jurídica, bem como a economia po11'tica.''~~ 

6.3 Função econámico- social 

Além de servir como instrumento de circulação de riquezas, o 

contrato jurídico de consumo tem como função econômico-social a satisfação de 

necessidades do adquirente como destinatário final. 

O negócio juridico de consumo engloba a importância do conjunto 

da atividade empresarial e a efetiva satisfação das necessidades dos 

consumidores. 

Nesse sentido a causa negocial, nesta espécie de negócio, assume 

a natureza de verdadeira função econbmico 

O sentido da palavra causa aqui refere-se a causa final, que se 

opera em favor do destinatário final, ou seja, causa no sentido de finalidade ou 

função econbmico- social do negócio de consumo. 

É importante distinguir nesta oportunidade os diversos significados 

atribuídos pela doutrina a palavra causa, no âmbito do negócio jurídico. 

Além do sentido objetivo supramencionado, à palavra causa podem 

ser atribuídos outros quatro sentidos, quais sejam: 

77 

78 
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 43. 

Cf. Carlos Ferreira de Almeida, Os direitos dos consumidores, passim. 



- causa subjetiva ou causa-motivo, a qual só pode ser entendida 

como sinônimo de motivo determinante; 

- causa eficiente, que equivale ao fato jurídico que dá origem à 

obrigação; 

- causa7', com o sentido de atribuição patrimonial, a qual ocorre 

quando há um deslocamento patrimonial. Neste caso a causa 

está fora do contrato e poderá ser observada no direito das 

obrigações, podendo ser: credendi quando ensejar obrigação a 

uma prestação; solvendi quando extinguir uma dívida e donandi 

quando acrescer um patrimônio a outrem a título gratuito. 

- causa, que ocorre nos comportamentos socialmente típicos, os 

quais ao contrário dos contratos, não levam a declaração de 

vontade do aderente em consideração para a sua conceituação, 

mas levam em consideração essencialmente um deslocamento 

patrimonial, posto que nessa espécie contratual não há o 

problema da declaração da vontade. Aqui tambem a causa 

estaria fora do negócio. ( cf. item 2.3, do capitulo II, infra). 

Com relação a causa objetiva ou causa-finalidade do contrato, é 

importante assinalar que o Código Civil recém aprovado contempla a função 

social do contrato em dois dispositivos, quais sejam: o art. 421 que dispõe 

especificamente sobre a função social e o art. 187 que dispõe sobre o abuso de 

direito, in verbis: 

Art. 421 - A liberdade de contratar será exercida em razão e nos 

limites da função social do contrato. 

Art. 187 - Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercP-10, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Pela análise dos dois dispositivos observa-se que há contradi~o 

entre eles. 

79 Cf. Antônio Junqueira de Azevedo essa espécie de causa estaria fora do negócio e se refere ao 
descolamento patrimonial nos contratos sinalagmáticos referentes a direitos pessoais. "Curso Novas 
Tendências do Direito Contratuai" in Aula Ministrada na Faculdade de Direito da USP. São Paulo: USP, 
17/04/2002. 



Assim, interpretando-se o art. 421, primeira parte, percebe-se que a 

função social poderá constituir o fundamento do contrato. Por outro lado, pela 

leitura do art. 187, percebe-se que a função social constitui um limite imposto aos 

contratantes, para que o negócio seja admitido como licito e socialmente 

funcional. 

A primeira parte do primeiro dispositivo do art. 421, por constituir 

uma cláusula geral, abriria espaço desmedido a atividade do julgador, o qual 

poderia utilizar-se do fundamento da função social como motivo para rescindir ou 

modificar determinado contrato, ainda que viesse a sacrificar os interesses 

individuais, dando prevalência a interesses sociais indistintamente. 

Isso ocorre por conta da palavra razão inserida no texto, que no 

contexto significa a causa objetiva do contrato. Afirma a primeira parte do art. 

421, destarte que a liberdade de contratar será exercida em razão da funç4o 

social do contrato. 

E verdade que em alguns tipos de contrato certas cláusulas de 

interesse social devem prevalecer sobre o individual, v.g. os contratos de 

consórcio para aquisição de automóvel, contratos de planos de saúde e consórcio 

de incorporação imobiliária. 

Com efeito Ruy Rosado Aguiar enfatiza a importância de uma 

cláusula nos contratos de consórcio para aquisição de bens: 

"( ...) nos contratos de adesão de consdrcio para aquisição de 

bens, a cláusula que limita a devolução do numerário 

(devidamente corrigido) somente para o final do plano deve ser 

preservada, apesar de não satisfazer ao interesse do consorciado 

em obter a imediata restituição do que pagou, porquanto o 

interesse social mais forte reside na conservação dos consdrcios 

como um instrumento útil para a economia de mercado, facilitando 

a comercializaçCio das mercadorias, estimulando a 

industrialização, finalidade esta que não deve ser desviada ou 

dificultada com o interesse irnediatista do consumidor individual 

que se retira do grupo." " 

cLA boa-fé na relação de consumo", Revista de Direito do Consumidor n. 14, p. 22. 



Como se vê, a prevalência da função social só se estende a 

algumas espécies de contrato, ou a algumas cl~usulas, não se podendo afirmar 

que todos os contratos privados, ai também incluídos os contratos de consumo, 

devem ser exercidos em razão da funçao social, como sugere a primeira parte do 

art. 421, do novo Cbdigo Civil. 

Por outro lado o dispositivo do art. 187 parece mais consentâneo 

com o sistema de direito privado, porque esse artigo, ao tratar do abuso de 

direito, impõe os limites que devem ser observados e não podem ser 

ultrapassados, para que um negócio seja considerado licito. E licito será 

obviamente o contrato que obedece os limites impostos pelo fim econbmico 

social. 

Conclui-se pois, que a função social funciona como um limite aos 

negócios jurídicos de direito privado, os quais são a fonte de irradiação dos 

direitos subjetivos8'. Direitos estes que devem ser respeitados para que haja 

segurança na sociedade. 

81 Conforme Antônio Junqueira de Azevedo, &ito subjetivo "C toda vantagem que a lei assegura a 
alguém, que pode ser manuseada, isto é aquela prerrogativa preestabelecida que pode ser objeto de negócio 
jurídico ( independentemente de que se precise cogitar, nesse "manuseio, de violaç%o de normas jurídicas 
objetivas)." "O direito civil tende a desaparecer T' in RT, n. 472, p. 20. 



CAP~TULO II 

A SOCIEDADE DE MASSA E OS CONTRATOS DE ADESAO: UMA NOVA 

REALIDADE CONTRATUAL 

I. A autonomia privada 

A par da norma geral abstratas existem as normas individuais concretas 

que se destinam a regular relações entre no Ambito privado. Para que se formem 

as normas individuais concretas é necessário que seja concedida autonomia para 

os particulares convencionarem tais normas. E sobre esta autonomia que se 

tratará neste tópico. I 

É mister nesta oportunidade atentar-se para a terminologia atual utilizada I 
pela doutrina referente a autonomia privada. I 

Atualmente parte da doutrina distingue autonomia da vontade de I 
autonomia privada. Outra parte da doutrina, a doutrina tradicional, considera I 
essas expressões como sinônimas. I 

Diante da diversidade de entendimentos doutrinários, a autonomia privada 

pode ser concebida sob três diferentes acepções, que ensejaram a formação das 

seguintes teorias: a teoria tradicional ou voluntarista; a teoria objetivista, que se 

divide em duas vertentes: a teoria positivista e a teoria social ou teoria do 

reconhecimento juridico. 

Para a concepção tradicional, clássica ou voluntarista, existe sinonímia nas 

expressões "autonomia privada", "autonomia da vontadeJ1 e liberdade contratual, 

as quais significam ser a pessoa livre e soberana para decidir-se, quando e como 

vincular-se obrigacionalmente. 

Desenvolvida sob a égide da ideologia do Estado liberal, a concepção 

voluntarista considera que só a vontade real, psicológica e individual 6 apta 

Para gerar direitos e deveres na órbita das. relaçbes jurídicas privadas. 

A teoria objetivista, nascida sob a égide do Estado social, se opbe à 

concepção voluntarista, considerando não haver identidade entre autonomia da 



vontade e autonomia privada. Destarte, a autonomia da vontade dá relevo à 

vontade subjetiva, psicológica, enquanto que a autonomia privada destaca a 

vontade objetiva, que resulta da declaração ou manifestação de vontade, fonte de 

efeitos jurídicos. 82 

O surgimento dessa nova concepção se deu em razao do processo de 

evolução da sociedade. 

No Brasil, a partir das Constituições do Estado social, é possível verificar- 

se que os excessos e abusos verificados na área econbmica e social, 

decorrentes do individualismo exacerbado oriundo do Estado liberal, passa a ser 

coibido, pelo crescente intervencionismo do Estado nas relações privadas. 

Com a limitação da autonomia permitida aos particulares para auto- 

regularem suas relaçaes privadas, a teoria do negócio jurídico toma uma nova 

dimensão. 

Conforme Ana Prata: 

"Autonomia privada e negbcio juridico são hoje, como sempre, 

meio e instrumento de composição juridica de interesses de 

natureza essencialmente privada, mas diferentemente do que 

antes acontecia, não são um meio e um instrumento deixados na 

exclusiva disponibilidade das partes. Ao Estado incumbem 

deveres que ele há-de prosseguir (também) através deste meio e 

deste instrumento." 83 

Com relação r3 primeira vertente objetivista, e oportuno trazer à baila o 

pensamento de Francisco dos Santos Amaral Neto, o qual vê a autonomia privada 

como um poder juridico reconhecido pelo Estado aos particulares, para a 

produção de normas. Diz esse autor que: 

82 Luigi Fem, L'autonomia privata p. 5 

No mesino sentido: Francisco dos Santos Amaral Neto. Homenagem ao Prof. Antônio de Arruda 
Ferrer Correia, p. 12-13. O qual traz os seguintes conceitos: 

"Autonomia da vontade - é o principio de direito privado pelo qual o agente tem a possibilidade de 
Praticar um ato jurídico, determinando-lhe o conteúdo, a forma e os efeitos. 

Autonomia privada - é o poder de criar, nos limites da lei, normas jurídicas." 

83 
O autor refere-se as chamadas normas jurídicas individuais concretas. 
Tutela constitucional da autonomia privada p. 23-24. 



"Sob o ponto de vista formal a autonomia privada é poder 

normativo, com limites estabelecidos por normas jurídicas 

superiores. Sob o ponto de vista material, seu objetivo são os 

interesses que se. exprimem nas relações jurídicas privadas 

determinadas por exclusão. Sob o ponto de vista genético, ou de 

sua natureza, trata-se de poder não originário, cuja validade 

decorre de normas juridicas superiores, que lhe estabelecem os 

limites formais e materiais de a t~ação " .~~  

E conclui que: 

"Entre as diversas espécies de poder juridico, causa eficiente das 

normas de direito, está a autonomia privada, poder que os 

particulares têm de estabelecer, por si s6s, normas 

disciplinadoras de seus interesses. Não sendo poder originário, 

mas derivado do Estado esse poder cria normas na sua maioria 

individuais e concretas. ' ~ 5  

Sob essa ótica o negócio jurídico seria então um instrumento normativo 

que regulamenta, por meio de normas individuais concretas, as relações entre os 

particulares. Esse instrumento é elaborado pelas próprias partes contratantes, por 

força do poder de autodeterminação que Ihes é concedido pelo Estado. 

Com efeito, no contrato firmado sob a égide do princípio da autonomia 

privada, reconhece-se as partes contratantes a liberdade sob triplice aspecto: "a) 

liberdade de contratar propriamente dita; b) liberdade de estipular o contrato; C) 

liberdade de determinar o conteúdo do contrato. " 

Tais liberdades devem ser exercidas de acordo com as normas jurídicas 

gerais abstratas previstas pelo legislador. 

A segunda vertente objetivista concebe a autonomia privada sob um 

prisma social. 

Para essa corrente doutrinária a autonomia nasceria nas relaçbes sociais, 

cabendo ao Estado reconhecê-las. 

Conforme Antônio Junqueira Azevedo: 

84 . "Autonomia %"a& como Poder Jurídico", Estudos jurídicos em homenagem ao Professor Caio 
Mino da Silva Pereira, p. 293. 
85 

86 
Idem, p. 3 12. 
Cf. Orlando Gomes, Contratos, (grifos do original) p. 22. 





Entende-se pois, que a primeira concepção objetivista positivista é mais 

consentânea com a realidade juridica atual, porque proporciona maior segurança 

jurídica aos indivíduos que realizam negócios jurídicos. 

Assim parece valido afirmar que a autonomia privada é - o poder de criar 

normas jurídicas contratuaisgO 

Com rela@o a pragmática jurídica (realizaçao e concretização da 

autonomia privada aos contratos) é bom que se diga desde já que, considerando 

as diversas técnicas de formação do contrato, surgidas em razao do 

desenvolvimento da teoria dos contratos, a realização da autonomia privada 

somente será realizada em sua inteireza nos contratos paritários em que haja 

interesses privados individuais e disponíveis a serem regulados. 

Por outro lado, onde houver a presença de interesses públicos ou 

metaindividuais, que venham a ensejar a intervenção estatal, a autonomia privada 

poderá ser derrogada e mutiladaQ' (caso de maior intervenção Estatal) ou a 

autonomia privada será exercida de forma limitada (caso de menor intervençao 

do Estado). 

90 

91 
Cf. Francisco dos Santos Amara1 Neto. Homenagem ao Prof. Antônio de Amda Ferrer Comia, p. 12. 
Haverá total mutilação ao princípio da autonomia privada, ou seja, ao poder que tem o individuo de 

contratar ou abster-se de contratar, nos casos dos chamados contratos obrigatdrios ou contratos coativos. 
Exemplos desses contratos no direito brasileiro são: a prorrogação compulsória das locações, o emprdstimo 
compulsório, e os contratos de seguro obrigatório no transporte de pessoas. 



2. O surgimento do contrato de adesão 

O contrato de adesão surge no cenário jurídico como uma consequ&ncia -- 

da evolução industrial, econômica e social. 

Procura-se por meio dessa técnica de contratar, agilizar, dinamizar a 

produção de contratos, limitar a liberdade dos contratantes, facilitar e tornar 

possível uma infinidade de relações jurídicas firmadas diariamente. 

Orlando Gomes esclarece que: 

"As limitações à liberdade de contratar não provêm apenas do Direito 

Público. Resultam ainda de novas formas de atividade econdmica que impuseram 

novos usos e métodos quanto CI realização de certos contratos. O exercício das 

atividades econômicas por grandes empresas retêm, cada dia, a possibilidade de 

negociações preliminares e discussão das condições contratuais. Tornou-se 

necessária a uniformização de tais condições, passando a dominar, como 

observa Hedemann, o sistema de formulários, pelo qual se determinam, parágrafo 

por parágrafo, as normas reguladoras das relações que essas empresas travam. 

Manifesta-se ainda essa tendência para a standardização mediante a adoção de 

condições gerais de vinculação contratual pelas empresas que exercem a mesma 

atividade, como os bancos, companhias de seguro, de expedição de transpode, 

de fornecimento. Nasceram em conseqüência, os contratos de adesão e os 

contratos regulamentados. I, 92 

O clássico contrato paritário cede lugar a um instrumento mais ágil e eficaz 

de regular relações de massa, posto que pelo contrato de adesão há a 

possibilidade de pré-constituir o conteúdo do contrato. 

As relações de massa passam a existir por conta da produção industrial 

em série de uma infinidade de produtos de consumo. Assim os marcos históricos 

que ensejaram o surgimento do contrato de adesão foram a Revoluçao Industrial 

e o desenvolvimento dos centros urbanos com o aumento da demanda por 

produtos e serviços. 

92 Transformações dos contratos, p. 7 



A mudança que se opera na técnica de contratação reflete-se tanto no 

âmbito da formação do contrato propriamente dita, como no âmbito dos conflitos. 

Neste sentido assevera Ricardo Luiz Lorenzetti que: 

"Na sociedade atual, bastante complexa, é notório que o conflito 

intersubjetivo bilateral não é análogo ao que envolve magnitudes diferentes de 

individuos. Mas por outro lado, a relação interpartes não é diferente para os 

demais, em um mundo inter-relacionado; o que fazem dois, incide sobre os 

demais. Trasladam-se permanentemente valorações, normas, e efeitos 

econ6micos-individuais ao restante da comunidade, gerando-se um nó de tensão 

Estes fenomenos acentuam-se na contrataçao de massa O impacto 

socioecon6mico das cláusulas abusivas no seguro, ou na venda de imóveis para 

moradia, ou no crédito, não pode ser ignorado. Algo semelhante acontece com os 

"megacontratos", ou com as redes contratuais como as referidas à distribuição, ou 

produção de bens. 

Neste contexto pode-se afirmar que o contrato de adesao surgiu em razão 

dos seguintes fatores essenciais: o desenvolvimento econômico, o 

desenvolvimento industrial, e o crescimento da sociedade e a necessidade de 

consumo de bens pelo membros desta mesma sociedade. 

93 Fundamentos do direito privado, p. 539. 



3. Conceito e características do contrato de ades%o 

No Brasil não havia, até a promulgação da lei 8.078190, uma IegislaMo 

específica com normas genéricas para regular os contratos de adesão, apesar da 

utilização constante desta técnica contratual pelos fornecedores. 

Existiam e ainda existem leis específicas destinadas a regular 

determinados contratos de adesão tipificados, tais como a lei do inquilinato, a lei 

dos contratos de arrendamento rural de parceria, ou a lei que regula os contratos 

de alienação fiduciária. 

Conforme conceituou Orlando Gomes: 

"contrato de adesão é o negdcio juridico no qual a participação de 

um dos sujeitos sucede pela aceitação em bloco de uma série de 

cláusulas formuladas antecipadamente, de modo geral e abstrato, 

pela outra parte, para constituir o conteúdo normativo e 

obrigacional de futuras relaç6es ooncreta~."~ 

Importante ressaltar que, ao contrário do Código Civil de 1916, o Código 

Civil de 2002 prevê duas normas referentes aos contratos de adesão nos arts. 

423 e 424, in verbis: 

Art. 423 - Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou 

contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. 

Art. 424 - Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem 

a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negbcio. 

O primeiro dispositivo estabelece a interpretatio in favorem debitoris, às 

cláusulas suscetíveis de mais de um significado ou sentido. 

Conforme ensina Femando Noronha, a aplicação dessa regra é geral, 

aplicando-se tanto aos contratos de adesão como aos paritários, posto que "tem 

como pressuposto a mera existtsncia de uma cláusula ambígua; o que se 

procura é apenas fazer opção, no caso de dúvida insanável pelo sentido que 

fhue mais próximo do equilibrio entre as situaçdes de uma e outra partens 

O segundo dispositivo prevê a nulidade das cláusulas que contenham a 

previsão de renúncia a direitos do aderente. Esse dispositivo 6 importante no 

94 

95 
Contrato de Adesilo, p. 3 
Princípios dos contratos e cl8usulas abusivas, Tese se doutoramento apresentada h Faculdade de Direito 

da universidade de São Paulo. São Paulo: USP, p. 270 



campo dos contratos de adesão porque, no mais das vezes, o contratante 

aderente não conhece os seus direitos ou, se os conhece, os deixa passar 

despercebidos quando adere ao contrato. 

O Código de Defesa do Consumidor prevê normas equivalentes, tais como 

as regras contidas no artigo 51, inciso XVl e parágrafo I", letra ll, in verbis: 

Art. 51 - São nulas de pleno direito entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (. . .) 

XVI - possibilitem a renuncia do direito de indenização por benfeitorias 

necessárias. 

Parágrafo I' - Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem 

que: 

(.-) 
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes a natureza do 

contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual; 

A técnica de contratação de forma padronizada ou por adesão ganhou 

grande espaço na sociedade de massa. 

A difusão dessa espécie de técnica de contratação se deu por duas razões 

fundamentais: por um lado as empresas atuais produzem uma infinidade de 

Produtos para serem comercializados a uma grande quantidade de clientes ( os 

consumidores) , por outro lado a grande quantidade de consumidores precisa 

adquirir os produtos de forma ágil e segura. 

Conseqüência dessa nova realidade é a objetivação do contrato, o qual 

Passa a ser redigido de forma impessoal e abstrata. 

Conforme afirma Enzo Roppo: 

"Num sistema caracterizado pela produção, distribuição e 

consumo de massa, o primeiro imperativo 6 de facto, o de garantir 

a celeridade das contratações, a segurança e a estabilidade das 

relações: mas estes objectivos requerem, justamente, que as 

transações sejam tomadas e disciplinadas na sua objectividade, 

no seu desenvolvimento t;pico; eles sBo portanto, incompatíveis 

com a atribuição de relevancia decisiva à vontade individual, às 

particulares e concretas atitudes psíquicas dos sujeitos 



interessados na troca, numa palavra, com a teoria da vontade" 
96 

Dada a importância da técnica contratual de adesão, o C6digo de Defesa 

do Consumidor brasileiro passou a defini-la estabelecendo-lhe regras 

específicas. 

O conceito de contrato de adesão está previsto no art. 54 do C6digo de 

Defesa do Consumidor in verbis: 

Art. 54 - Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido 

aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo 

fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou 

modificar substancialmente seu conteúdo. 

Saliente-se ainda que a lei 8.078190, por ter sido elaborada posteriormente 

ao Código Civil vigente, e por tratar especificamente das relaç6es de consumo, 

trouxe dispositivos mais amplos e abrangentes à materia. 

Pelo conceito legal de contrato de adesão supramencionado depreende-se 

que é necessário haver os requisitos da abstratividade, generalidade e 

unilateralidade na formulação das cláusulas gerais nele inseridas. 

Entende-se outrossim que há nos contratos de adesão bilateralidade, 

posto que "a adesão é uma forma de consentir; emanada tal manifestação de 

vontade, em concurso com a vontade do predisponente, dar-se-á o nascimento da 

relação contratual' . 97 

Em sentido contrário, alguns autores com fulcro no principio da autonomia 

da vontade afirmaram que o contrato de adesão seria mero ato unilateral, pois na 

realidade o aderente se submete a vontade do predisponente, sendo certo que a 

manifestação ou declaração de vontade é distinta da adesão. 

96 O contrato, p. 297/298 

97 
Cf. Guilherme Femandes Neto, Contratos de adesilo e o controle das clhusulas abusivas, p. 65. Dentre 

0s principais autores que defendem a tese contratualista do contrato de adesão podemos mencionar: Louis 
Josserand "Aperçu géndrali des tendentes actuellesde la théorie des contrats", Revue Trimestrielle de Droit 
Civil, Paris, 1981, t.2. ; Frederico de Casto Y Bravo, Las condiciones generales de 10s contratos y buona 
fede. Milano: Gi&&, 1987; Luis Diez Picazo, Derecho y massificacíon social. Madrid: Ed. Civitas, 1979, 
Orlando Gomes, Contrato de adesdo - condiçdes gerais dos contratos. S%o Paulo: Revista dos Tribunais, 
1972; Carlos Alberto Bittar, Direitos dos contratos e dos atros unilaterais. Rio de Janeiro: Forense 
Universitána, 1990. 



Dentre os autores que seguem essa linha de raciocinio está Georges 

Ripert, o qual chegou a afirmar que: 

" (...) Adesao não quer dizer consentimento. Consentir num 

contrato é debater suas cláusulas com a outra parte depois duma 

luta mais ou menos dura, cuja convenção traduzirá as 

alternativas. Aderir, significa submeter-se ao contrato estabelecido 

e submeter a sua vontade protestando no intimo contra a dura lei 

que lhe é imposta. Num tal contrato há sempre uma espécie de 

vicio permanente do consentimento, revelado pela própria 

natureza do contrato (. . .) » 96 

O raciocinio de Georges Ripert excluiria a aplicação da autonomia privada, 

a qual vigora em todas as espécies de contrato de adesão, ainda que de forma 

mitigada ou ~irnifada.~ 

Somente nos contratos em que há total mutilação ou revogação100 da 

autonomia privada, ou seja, nos casos dos chamados contratos obrigatórios ou 

contratos coativos, poder-se-ia falar em imposição da lei para conclusão de 

contratos. 

Exemplos desses contratos no direito brasileiro são: a prorrogação 

compulsória das locações, o empréstimo compulsório, e os contratos de seguro 

obrigatório no transporte de pessoas. 

Com relação ao Último argumento de Georges Ripert, de que haveria 

sempre um vício de consentimento permanente revelado pela prbpria natureza do 

contrato, há que se ponderar que nos contratos de adesão, justamente por haver 

a intervenção estatal para sanar a desigualdade das partes por meio da lei, não 

há que se falar em vicio de consentimento de maneira generica, sob pena de 

considerar-se a própria lei como instrumento de induzimento da parte débil a um 

vicio de consentimento. 

Observe-se que na verdade toda lei é legitimada pela própria parte 

contratante, quando esta, na qualidade de cidadg, elege seus representantes 

98 
A Regra moral nas obrigaçks civis, p. 1 12. 

99 
Expressks utilizadas por Orlando Gomes, Contratos, (gnfos do ongllial) p. 22 

100 
Expressões utilizadas por Orlando Gomes, Contratos, (grifos do origuial) p. 22 



legais para a elaboração daquela mesma lei e para a defesa de seus interesses e 

direitos. 

Conclui-se pois, que não há como se admitir o raciocínio dos autores que 

vêem no contrato de adesão um ato-unilateral. 



4. Classificação das técnicas contratuais 

De acordo com o direito privado tradicional, a técnica utilizada para a 

formação e conclusão dos contratos é a forma paritária, ou seja, há a negocia@o 

pelas partes contratantes de todas as estipulações do contrato. 

A par da forma tradicional supra há a técnica de adesão que pressupõe a 

padronização das estipulações de forma abstrata, unilateralmente pelo 

proponente, com a aderência posterior do contratante aderente. 

A doutrina faz distinção entre os contratos de adesão e os contratos por 

adesão. 

Os contratos de adesão seriam a forma de contratar pela qual o aderente 

não pode rejeitar as cláusulas uniformes estabelecidas de antemão, o que se dá, 

geralmente, com as estipulações unilaterais do poder publico ou por 

concessionárias da administração pública. Seriam contratos por adesão aqueles 

fundados em cláusulas também estabelecidas unilateralmente pelo estipulante, 

mas que não seriam irrecusáveis pelo aderente.''' 

A expressão "contrato de adesão" trazida pelo Código de Defesa do 

Consumidor e univoca, posto que tanto poderá significar contrato de adesão 

como contrato por adesão. 

A despeito do que dispõe o C6digo de Defesa do Consumidor, a distinção 

estabelecida ainda tem utilidade, posto que a própria lei estabelece tratamentos 

diferenciados a cada espécie de técnica de contratação. 

Apesar de parte da doutrina considerar as expressães supramencionadas 

como s in~nimas'~,  ou entender irrelevante a distinção, há que se estabelecer e 

ressaltar a importância da diferenciação entre uma e outra espécie de técnica de 

contratação, diante das implicações que tal distinção gera no campo teórico e 

prático. 
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102 
Cf. Orlando Gomes, Contratos, 125. 
Carlos Alberto Bitar, utiliza-se dos temos: contrato de massa e contrato de adesão, sem fazer menção 9 

distinção de contrato de adesão e contrato por adesão. 
Roberto Senise Lisboa, entende que : "a diferenciaçi30 entre contrato de adesão e contrato por adesão, não 

gera repercussão jurídica de signifícado mais vale apenas para fins acadêmicos, uma vez que as 
conseqüências jddicas nos casos regulados pelo CDC, são as mesmas". in Contratos Coletivos e 
difusos, P. 336. 



Por isso, neste trabalho tratar-se-á das duas espécies de técnicas de 

contratação de modo diferenciado, apontando as diferenças de tratamento que 

decorrem da lei e da pragmática jurídica. 

A predisposição de cláusulas unilaterais gerais dos contratos com a 

posterior adesão do oblato é uma técnica pela qual determinados contratos se 

realizam, o que não quer dizer que todos os contratos que sejam formados por 

essa técnica estejam englobados no conceito de contrato de adesão em sentido 

técnico. 

Assim é que outras figuras contratuaislm, apesar de por vezes se 

formalizarem de forma padronizada, não são genuínos contratos de adesão. 

Nesse diapasão, considerando como critérios diferenciadores a 

possibilidade de identificação ou não do sujeito contratante, a possibilidade ou 

não de pleno conhecimento das cláusulas unilateralmente dispostas previamente 

e maior poder de escolha pelo aderente ou seja a paridade, ainda que mitigada, 

podemos classificar o contrato de adesão em duas esp6cies1 as quais sejam: 

contrato de adesão propriamente dito ou comportamento socialmente típico, e o 

contrato por adesão. 

103 Distingue-se na doutrina dos contratos de adesão, os contratos: - Contratos normativos - a principal diferença entre os contratos de adesão e os contratos normativos 
encontra-se no modo por que se determina o conteúdo dos negócios concretos, nos contratos 
normativos há prkvia discussão e aceitação bilateral do conteúdo entre os interessados, o que não 
sucede no contrato de adesão; - Contrato tim - as cláusulas do contrato tipo podem ser formadas em paridade de condições pelos 
representantes das categorias dos futuros contratantes, enquanto as cláusulas do contrato de adesão são 
elaboradas sempre por uma única parte, por outro lado, a lei também determina a realização do 
contrato-tipo para proteger a clientela ou os adquirentes de certos bens através de um controle prévio 
das condições gerais desse contrato, que não podem ser revistas a posteriori mesmo pelos tribunais. E 
o caso do contrato tipo ou contrato tipo de promessa de compra e venda que acompanha o pedido de 
registro do projeto de parcelamenlo do solo urbano. Atribui-se ao contrato-tipo, também o sentido 
de formulário ou modelo, nesse sentido, conforme assevera Garcia Amigo, a noção de contrato-tipo 
não é mais do que a expressão de uma fórmula externa e puramente formal da técnica contratual. - Contratos coativos ou obrigatórios - são aqueles em que há total mutilação ou revogaçdo da 
autonomia privada, nesse caso há total imposição para que o aderente conclua o negócio. Exemplos 
desses contratos no direito brasileiro sâo: a prorrogação compulsória das locações, o empréstimo 
compulsório, e os contratos de seguro obrigatório no transporte de pessoas. 



4.1 Contrato de adesiio propriamente dito ou comportamento 

socialmente típico 

O contrato de adesão propriamente dito ou comportamento 

socialmente típico é aquele em que.raramente há possibilidade de determinar-se 

o consumidor contratante, posto que é oferecido de forma impessoal; em que 

não há a possibilidade de discussão pelo aderente das cláusulas predispostas; 

e em que geralmente a parte predisponente é um órgão do poder público ou 

empresa concessionária do poder público, pelo fato do objeto do contrato ser um 

produto ou serviço público e essencial. 

Neste caso não se requer uma declaração de vontade de negociar 

por parte do consumidor, porque a vontade não é essencial ao negócio e as 

vezes a vontade é francamente contrária a conclusão do negócio. 

Considera-se como sinônimos os contratos de adesão e os 

comportamentos sociais típicos'. A primeira denominação foi utilizada por 

Orlando Gomes. A última denominação foi utilizada por Karl Larenz. 

Para Karl Larenz os comportamentos socialmente típicos, apesar de 

não configurarem propriamente um contrato, configuram a aceitação de uma 

proposta contratual valorada genericamente pelo ordenamento jurídico. 105 

O comportamento socialmente típico é oferecido a um número 

indeterminado de pessoas de forma impessoal, não havendo possibilidade de 

discussão das cláusulas predispostas, uma vez que o aderente, no mais das 

vezes sequer toma conhecimento das cláusulas predispostas. 

Nessa espécie de técnica contratual é possível falar-se em causa no 

sentido de causa finalidade, considerando-se genericamente a função sócio- 

econômica do negócio jurídico de consumo como instrumento apto a satisfazer as 

necessidades do consumidor, e em Kausa no sentido acima mencionado, pois 

aqui a Kausa será analisada fora do contrato, visto que a declaração de vontade 

104 Paulo Luiz Neto Lobo refere-se a contratos de massa. in O contrato - Exigências e Concepções Atuais, 
p. 71. 

Judth Martins Costa, refere-se a atos existências ou condutas socialmente típicas. in A Boa- Fc? no 
Direito Privado, p. 398. 
105 Derecho Civil - Parte general p. 740. 



MARIA APARECIDA BRITO DE MOURA 

O PRINC~PIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA E O PROBLEMA 

DA cLÁusULA-MANDATO NOS CONTRATOS POR ADESAO, A 

P A ~ T I R  DA VIGENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR: ABUSIVIDADE ? 

ERRATAS 



ERRATA 

I. pág. 6, linha 18 

nenhum deles, sendo que o aplicador do direito do direito deverá observar quais 

CORRIGE 

nenhum deles, sendo que o aplicador do direito deverá observar quais 

ERRATA 

2. pág. 13 linha 10 

Disposições Transitórias estabeleceu que: 

CORRIGE 

Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu que: 

ERRATA 

3. pág. 47, linha 11 da nota de rodapé n. 76 

norma federal clara e indubvidosa, . . . 

CORRIGE 

Norma federal clara e induvidosa.. . 

ERRATA 

4. pág. 52, linhas 5 e 6 

A par da norma geral abstratas existem as normas individuais concretas que se 

destinam a regular relações entre no âmbito privado. Para que se formem 

CORRIGE 

A par das normas gerais abstratas existem as normas individuais concretas que 

se destinam a regular relações no âmbito privado. Para que se formem 

ERRATA 

5. pág. 61 linha 13 

ao Código Civil vigente, e por tratar especificamente das relações de consumo, 

CORRIGE 

ao Código Civil de 191 6, e por tratar especificamente das relaçdes de consumo, 



ERRATA 

6. pág. 67, linhas 27 e 28 

geral do art. 82 do Codigo Civil de 1916 e art. 104, do Código Civil recém 

aprovado ? 

CORRIGE 

geral do art. 82 do Código Civil de 1916 e art. 104, do Código Civil vigente ? 

ERRATA 

7. pág. 1 18, nota de rodapé n. 197, linha 5 
Os autores que defendem essa tese (arrolados no nora anterior - 115) entendem que a conceituação das 

CORRIGE 
OS autores que defendem essa tese (arrolados no nota anterior - 1 15) entendem que a conceituaçPlo das 

ERRATA 

8. pág. 137, linha 2 e 3 

conforme dispositivos do art. 1228 do Código Civil de 191 6, e art. 653 do Projeto 

de Código Civil recém aprovado. 

CORRIGE 

conforme dispositivos do art. 1228 do Codigo Civil de 1916, e art. 653 do Código 

Civil vigente. 

ERRATA 

9. pág. 143, linha 31 

lisura dessa espécie de contrato, havendo inclusive dificuldade em conceituá-Ia às 

CORRIGE 

lisura dessa espécie de contrato, havendo inclusive dificuldade em conceituá-la à 



é irrelevante para a concretização do negócio. O que importa 6 que houve um 

deslocamento patrimonial, tutelado pelo direito. 

Ao contrário dos contratos por adesão, nos comportamento sociais 

típicos raramente haverá possibilidade de se identificar quais os contratantes 

usuários do produto ou serviço oferecido pelo fornecedor, diante da forma 

impessoal pela qual tais negócios são realizados, o que denota o seu caráter 

difuso. 

Também ao contrário do que ocorre nos comportamentos 

socialmente típicos nos contratos por adesão, sempre haverá possibilidade de 

verificar-se a manifestação da vontade do contratante (expressa pela declaração), 

e haverá a possibilidade de se identificar a parte contratante, posto que a adesão 

se fará mediante prévia qualificação e identificação da parte do aderente, o que 

com certeza possibilitará mais facilmente a postuiação de eventuais direitos, 

decorrentes das garantias estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, de 

forma individual, quando houver violações aos dispositivos do art. 51, do 

mencionado diploma legal. 

são exemplos de comportamentos socialmente tipicos os contratos 

de transportes coletivos, os contratos de compra e venda de mercadorias em 

supermercados (formalizados por tickets, bilhetes, catão, ficha) em que a adesão 

se dá de maneira quase que imperceptível, não se identificando ou qualificando 

a parte contratante, podendo figurar como contratantes os menores e incapazes. 

A possibilidade das condutas socialmente típicas serem realizadas 

por menores e incapazes, diante da indeterminação do aderente, nos leva A 

seguinte indagação: 
Haveria uma presunção de nulidade dessas condutas pelo fato de 

não se poder excluir a presença dos incapazes civilmente, contrariando a regra 

geral do art. 82 do Código Civil de 1916 e art. 104, do C6digo Civil rec6m 

aprovado ? 

Analisando o problema sob o prisma do Código Civil de 1916, para 

responder à tal indagação, nos reportamos ao entendimento de Pontes de 

Miranda, para quem os atos praticados pelos incapazes nos comportamentos 

socialmente típicos devem ser considerados como se fossem atos permitidos por 

seus representantes legais, que entrariam no mundo jurídico como ato- 



fato j u r i d i c ~ ' ~  e, na inexishncia de tais representantes dos incapazes, 

justificar-se-ia os atos dos incapazes no fato de que o Estado permitiu, ou deixou 

que os praticassem.'07 

Analisando o problema sob o prisma da legislação de proteção ao 

consumidor, Nelson Nery Júnior afirma que: 

"~ambém os comportamentos socialmente tipicos - ou, 

impropriamente, 'relações contratuais de fato' (faktische 

Vertragsverhaltnisse) - têm efeitos que se equiparam aos derivados 

do contrato de adesão, razão pela qual toda a sistemática do CDC a 

respeito destes últimos ( a .  46 a 54) aplica-se a esses 

comportamentos. "lc8 

Judith Martins-Costa, analisando o problema doutrinariamente, 

explica que: 

"Modernamente, com o 'declinio do volunta rismo ', outras 

possibilidades de leitura da relação obrigacional têm sido abertas, 

como exemplificativamenfe, a que considera a possibilidade de 

criaçCio de relaçCio obngacional provinda não só da vontade ( 

contrato) ou da lei (delito), mas igualmente, de atos existenciais, tais 

como os referentes ao suprimento das necessidades básicas dos 

individuos na sociedade contemporanea, manifestados nas 

'condutas socialmente tipicas: Nestes atos, a perguirição do 

elemento volitivo 6 descabida, em razão da objetivaçdo produzida 

pela incidência de fatores sociais tipicos da sociedade 

contemporânea. Não se trata do reconhecimento de uma 'relação de 

fato1- originária da critica à consagrada expressão 'relação contratua1 

de fato1- , mas como escreve Ludwig Raiser, de estabelecer se é 

possível qualificar como oferta, ou como aceitação, o 
- 

'O6 Afos-fatos juidicos &o fatos jurídicos que escapam As classes dos negócios jurídicos dos atos jurídicos 
stricto sensu, dos atas ilícitos. Ocorre quando o fato para existir necessita, essencialmente, de um ato 
humano. u s ,  a norma jurídica abstrai desse ato qualquer elemento volitivo como relevante. O ato humano é 
da substiùicia do fato jurídico, mas &o importa para norma se houve ou não vontade em praticá-lo. Cf. 
Pontes de M-da, Tratado de Direito Privado, Tomo 11, p. 4211422. 

107 Tratado de direito privado: parte geral, Tomo IV, p. 1531159. 



compodamento tipico de um sujeito em cedas situações prdprias da 

sociedade de massas, em especial nos casos de contrafação 

massiva. "Im 

Destarte, não se pode considerar tais comportamentos como 

contratos. Haveria então comportamentos sociais que, face a relevância jurídica, 

são legalmente previstos e equiparados a contratos pelo legislador. 

Enzo Roppo, explica que: 

"Parece mais realista dizer que, nestes casos, se atribui, 

convencionalmente, o valor de declaração contratua1 a 

comportamentos sociais valorados de modo tipico, por aquilo que 

eles socialmente exprimem, abstraindo-se das atitudes psíquicas 

concretas dos seus autores. "110 

Teoricamente não se considera 0s comportamentos socialmente 

típicos como genuínos contratos pois, conforme esclarece Enzo Roppo: 

' I ( . . . )  a relação contratual aqui nasce e produz seus efeitos não 

sobre a base de declarações de vontade validas mas sim com base 

no contato social. Por contacto social entende-se, aqui o complexo 

de circunstâncias e de compodamentos - valorados de modo 

socialmente tipico - através dos quais se realizam, de facto, 

operações econdmicas e transferências de riqueza entre os 

sujeitos, embora faltando, aparentemente, uma formalização 

çompleta da troca num contrato, entendido como encontro entre uma 

declaração de vontade com valor de proposta e uma declaração de 

vontade conforme, com O valor de aceitação: assim por exemplo é 

contato social a aquisição de bens e serviços de massa nas formas 

a que chamamos "automática1'(. . . )." ' 
Dessa forma os contratos de adesão propriamente ditos tem por 

base contatos sociais e não relações negociais. E na valoraçáo jurídica do 

lcr3 Cf. Nelson Nery Júnior, Código de Defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 
553. 
'O9 A Boa-Fé no Direito Privado, 409 

110 

111 
O contrato, p. 302. 
Enzo Roppo, O contrato, p. 303. 



contratos de adesão o legislador dá maior preponderância ao deslocamento 

patrimonial e ao contato social reconhecido como declaração pelo ordenamento 

jurídico, sendo irrelevante a declaração de vontade propriamente dita. 

Com relação ao compoytamento socialmente típico praticado por um 

incapaz, convém esclarecer que, apesar da presunção jurídica de que 0s 

incapazes podem praticar comportamentos socialmente típicos 

validamente, tal fato não impede que os 

representantes legais do contratante venham a questionar 0 

contrato de adesão firmado por incapaz perante 0s tribunais, caso haja prejuízo 

ou dano a um menor, por exemplo. 

Tal fato se fundamenta no princípio da preponderancia da tutela do 

incapaz, posto que neste caso não há nenhuma regra excepcional que o limite."2 

Ademais há no Código de Defesa do Consumidor diversas regras 

que fundamentam a responsabilidade do fornecedor para a tutela de todos os 

consumidores, inclusive os incapazes. 

0 s  comportamentos socialmente típicos ou contratos de adesao 

referentes a serviços essenciais, também chamados contratos ditados pelo poder 

público, são submetidos especificamente à regra do art. 22, e a outras regras e 

princípios inseridos na área do direito administrativo (tais como o principio da 

eficiência). 

Diz 0 art. 22, do Código de Defesa do Consumidor que: 

~ r t .  22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, 

seguros e, quanto aos essenciais, continuas. 

Parágrafo único - NOS casos de descumprimento, total ou parcial, 

nas obrigações referidas neste artigo, será0 as pessoas jurídicas compelidas a 

cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código. 

'I2 Cf. Fmcisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Tomo IV, p. 156 
Explica mesmo autor que: "Não há pensar-se em princípio da preponderância da tuteia do tráfico jurídico, 

ou sequer, em princípio de equilíbrio de tutelas do incapaz e do tráfico jurídico, - tais princípios foram 
apenas sugestões políticas. O direito procura proteger os fracos, até onde ihe pareça que não se h20 de 
Considerar atas ilícitos absolutos os atos que eles pratiquem" In Tratado de Direito Privado, Tomo IV, p. 
156. 



Importante frisar que aqui o Estado atua como fornecedor. 

Como se verá no capitulo 111, o Estado atua como prestador de 

serviços, de duas naturezas distintas, quais sejam: os prestados uti universi, 

para os fins de garantir a ordem liberal, ou seja as liberdades civis (justiça e 

polícia) e os serviços que garantem os direitos sociais (educação, saúde, etc.) e 

os serviços prestados uti singuli, para OS fins de garantir serviços ou produtos 

sujeitos a lógica do mercado. Neste caso 0 Estado equipara-se a fornecedor. 

Portanto, a essencialidade do serviço público há de ser delimitada nestes termos. 

Essa distinção é fundamental para se determinar a 

responsabilização do Estado dentro da sociedade civil, diante das regras do 

Código de Defesa do ~onsumidor."~ 

Verifica-se pela simples leitura do artigo referido que nestas formas 

de contratos de adesão ou comportamento socialmente típico, a par das 

características já apontadas, há ainda a obrigatoriedade de contratar de forma 

contínua por parte do proponente, o que não Se dá nos contratos por adesão. 

são exemplos dessa categoria de contratos de adesão: os contratos 

de fornecimento de energia elétrica, contratos de fornecimento de água potável, 

contratos de prestação de serviços de telefonia 

4.2 Contratos por adesao 

O contrato por adesão tem as seguintes características: 

determinação do aderente; um carater paritário ainda que mitigado, havendo pr6- 

determinação do conteúdo do contrato pelo proponente; a possibilidade do 

aderente recusar as cláusulas predispostas e a possibilidade de inser@o de 

outras cláusulas além das preestabelecidas no formulário. 

Com relação a última característica supramencionada, conforme 

define no parágrafo I', do art. 54, do CDC in verbis: 

Art. 54 - (...I 
Parágrafo 1' - A inserção de cláusula no formulário não desfigura a 

natureza de adesão do contrato. 

113 Para um estudo mais aprofundado ver : José Reinaldo de Lima Lopes, "Responsabilidade do Estado por 
empresas fiscaliza&&'. Revista de direito do consumidor, n. 18, p. 77-93. 







"(. . .) com o seu crescente requinte, a publicidade deixa de ser mera 

arte e informação, e se transforma em ciência da persuasão. Ciência 

que busca auxílio em outra ciências, disciplinas, teorias e modelos, 

como a psicologia, a sdciologia, a antropologia e as ciências do 

comportamento, a estatística, a teoria das probabilidades, 0s 

modelos experimentais e os de s ~ ~ J I ~ Ç C ~ O  por computadofl l5 

Aqui também procura o legislador a proteção de interesses difusos, 

sendo que tal proteção é importante diante da possibilidade dos comportamentos 

socialmente tipicos serem constantemente praticados por incapazes. 

115 cf. h o n i o  Herman v. Benjamin, "O controle jurídico da publicidade" In Revista do direito do 

Consumidor, n. 9, p. 36. 



CAPITULO 111 

A INTERVENÇAO ESTATAL NOS CONTRATOS 

Pode-se afirmar que o tratamento legal dado à teoria dos contratos no 

Brasil esteve sempre atrelado a economia, à política e ao direito constitucional. 

As disposições contidas nas Constituiç6es sã0 O principal fundamento 

jurídico que serve de alicerce a todas as inovações referentes aos contratos de 

adesão e as cláusulas gerais contratuais. 

Por isso necessário se faz um perpassar, ainda que sucinto, sobre o 

contexto histórico do direito constitucional brasileiro, para que se verifique a 

evoluçáo dos conceitos na ordem econbmica, social e jurídica, evolução esta que 

ensejou o surgimento das novas técnicas contratuais. 

1. O Estado Liberal 

O Estado Liberal alcançou sua experimentação histórica na Revolução 

Francesa. Baseado na concepção política burguesa, trata-se de um Estado 

guardião das liberdades individuai~."~ 

A noção de liberdade no Estado liberal assenta o primado da 

personalidade humana em bases individualistas. 

Para a garantia das liberdades individuais, 0 liberalismo fundou-se na teoria 

da separação dos poderes ou mais exatamente na tripartição das funções 

estatais, a qual serviu de "termbrnetro das tendências antiabsolutistas". Il7 

No direito constitucional brasileiro verifica-se a ~ V O ~ U Ç ~ O  do liberalismo por 

meio do estudo do texto das Constituições. 

Primeiramente foi outorga da Carta Imperial de 1824. 

A Constituição de 1824 adotou a forma mondrquica de governo, dividiu o 

território em províncias, cada qual com seu presidente, definiu o catolicismo como - 
116 

117 
Cf. Paulo Bonavides, Do Estado liberal ao Estado P. 29 
Cf. Paulo Bonavides, Do Estado liberal ao Estado social, P. 32 

A Tem-ia & separa~fio foi preconiza& por Montesquieu (De L Espirit des Lois, in Oeuvres Compl&tes. 
ediçâo da Biblioheque de Pleiade, Dijon, 1951) e John h c k e  Treatise of Civil Government and a Letter 
Concerning, Toleration, Appleton-Century - Crofis, Inc., New York 1937). 



religião oficial do Império, instituiu a forma unitária de Estado, com forte 

centralização político-administrativa. 

A situação sócio-economica da época apenas permitia visualizar-se 

relações contratuais privadas fundadas no princípio da pacta sunt sen/anda. 

Sendo que o trabalho escravo no mais das vezes substituía o contrato de 

trabalho. 

Com efeito, ressalta Jorge Miranda que na Constituição brasileira de 1824 

"0 catalogo de direitos individuais era também idêntico aos das 

ConstituiçrSes liberais. A escravatura continuava a ser, porém, 
3, 118 directa ou indirectamente admitida . 

A primeira Constituição Republicana de 1891 é marcadamente liberal. 

Nela houve a consagração do direito de propriedade em toda a sua plenitude e, 

consequentemente, o direito contratual em sua máxima liberdade. O mercado era 

Concebido como fruto de um funcionamento absolutamente livre das forças que 

nele atuavam: empresa, consumidor e traba~had~r.""~ 

Essa constituição instituiu o Estado Federal (as províncias passaram a ser 

Estados-federados), com rígida separação de competência entre a União e 0s 

Estados-membros e ampliou-se a Declaração de Direitos Humanos introduzindo- 

se expressamente referência ao remédio constitucional do habeas corpus. 

A chamada *República Velha", no contexto socio-e~~nÔmico, evidencia 

nessa época duas fases, sintetizadas por Jorge Miranda da seguinte forma: 

1 ' Fase - de 1 889-1 89 I - "a vida econdmica e social continuava a girar em 

torno dos interesses comerciais das cidades e dos interesses agricolas dos 

grandes propnefários. A vida política esteava-se num grande partido de 

governo el a nível 10caI'''~ 

2.a Fase - a partir dos anos 20 - "(. ..) estavam lançados OS dados para o 

s~peramento da situaçao tradicional progressiva urbanizaçdo e 

industfia/i~aç~ol surgimento de classe operária e de sindicatos ( em breve 

118 

119 
Manual de Direito Constitucional, p. 224 
Cf. jdo B~~~~ ~ ~ p 0 1 d i n o  & Fonseca, "Cláusulas Abusivas" , in Revista do direito do consumidor 

n. 16, p. 57. 
120 Manual de Direito Constitucional, P. 226 



constituindo uma nova força polifica), crescimento demográfico sem par, 

impaciência da população perante as insuficiências do governo federal. "121 

É importante salientar que a urbanização, a industrialização e o surgimento 

da classe operária foram fatores que'multiplicaram a feitura de contratos, posto 

que a urbanização gerou a necessidade de uma diversidade de contratos de 

Compra e venda e de financiamento. 

A industrialização e o surgimento da classe operária por sua vez geraram a 

necessidade da elaboraçao de uma diversidade de contratos, tais como o contrato 

de trabalho, o contrato de consumo, e os contratos interempresariais. 

No que concerne a estrutura do contrato firmado sob a égide da ideologia 

do Estado liberal, há que se observar que as relaçoes contratuais não sofrem 

intervenção estatal, posto que neste caso "não 6 função do Estado intervir no 

Contrato1 pois se se trata do legislador, Sua intervenção Compromete o equilibrio e 

implica urna injustiça. Se se trata do juiz) sua intervençáo deve limitar-se a fazer 

cumprir o contrato a quem se nega a executar seu compromi~so."'~ 

mister esclarecer que o Estado liberal não se confunde com o liberalismo 

econ~mico/po~~ticolP. Assim é que o Estado liberal se refere a ordem jurídica e 

constitucional que guia a sociedade. 

121 

122 
Manual de Direito Constitucional, p. 227 
Ruben S. Stiglitiz. Contratos (Teoria General), P. 267. 

123 Verifica-% na história a de três fases do liberalismo visto como uma ideologia, econômico- 
política quis  sejam: 
O Liberalismo clássico ou ortodoxo 
Conforme expõe Miguel Reale, a doutrina liberal teve como Precwsor, John h k e ,  0 qual fundou a teoria 
Sob uma base política, no &alo XVII, sendo certo que mais tarde, no século XVIII, tal doutrina veio a se 
converter no sentido do liberalismo econômico, instituído ~nmordialmene por Adam Smith, no dculo 
XVIII, compondo-se, assim, a diade democracia liberal destinada a assinalar O real triunfo & burguesia no 
século passado. ("0 Renascimento do Liberalismo" 0 estado do futuro, P. 39). 
O liberalismo tem como fundamental a visão individualista, das questões econômicas ou 
políticas. 
Na concewo do likrausmo clássico e ortodoxo, as funções do se restringem A wgurmça e ao 
arbítrio. "6 deduzido & de ordem natural. Exprime-se sob a forma de liberdade econômica. 
quadro em que ralirn o interesse pessoal, em harmonia Com 0 geral." Paul Hugon, Hist6ria das 
doutrinas Econômicas, p. 165) 
O Neoliberalismo 
O neolibedismo surge em 1938, àr v ~ s ~ S  da segunda guerra mundial- 
Conforme Paul Hugon, as principais características do neolibedismo do: 
'' o mecanismo livre dos preços - ou seja, a defesa do regime da livre conco~ncia, que sena mais fa\~orável 
ao mecanimo de p w o ~  e repúdio $ planifícafgo econômica (para OS neolikrais, o preço em r e w e  
liberdade econômica, fo-do-se livre e espontaneamente, registra a sit'aG0 da oferta e da procura e 
orienta a produção); 
'' o intervencionismo estatal - a fim de eliminar ludo o quanto possa obstar O livre funcionamento do 
mecanismo dos preços, o ~s tado  deve lutar contra os agrupamentos de produtores, cartéis ou tmstes 



nacionais ou internacionais; O Estado deve de forma permanente afuar em certos setores da economia sociaI. 
As vítimas inevitáveis da ordem econòmica devem ser S O C O ~ ~ ~ ~ S :  ao poder público compete tomar as 
medidas ne~&jr ias  para re- ao mínimo as injustiças econÒml~aS, Ou mesmo evitá-las, auxiliando as 
vitimas. No campo imenso da legislação social há lugar Para se exercer a atividade estatal." ( h  História das 
Doutrinas Econômicas, p. 162J163) 
José Martins a-o em monografia sobre o assunto, aponta qUatr0 efeitos provenientes & doutrina 
naliberal. 0s efeitos, que o autor denomina sequelas, são: a privatizaçlo, a & s r e g u l m o  a 
flexibiiização e a terahaf lo .  (Neoliberalismo e seqiiela - Privatizaçiio Desregulag~o, FlexjbjlizaCgo, 
Terceirizaçiio, São Paulo: Ltr editora Ltda., 1997) 
Outras crítica são feitas ao neoliberalismo, apontando esse regime como O principal responsável por certos 
males produzidos na mieda&, posto que "deixando a pro$ução tia dependência da vontade dos indivíduos, 
imprime-lhe este c h t e r  &quico. Possibilitando, ainda, uma injusta repartição dos produtos, acarreta a 
miséria. E =sim, m ~ o -  a vi& econòmica em uma verdadeira brenha inextridvei, na qual a luta pela 
existência termina fatalmente com a vitória do mais forte e o esmagamento do mais fraco." (Cf. Paul Hugon, 
História das doutrinas econômicas, p. 166.) 
Todos os quatro efeitos, ora apontados por Jod Martins Q-0, refletem-se no quadro da teoria geral dos 
contratos, sendo que as duas Ultimas referem-se mais especificamente aos contratos de trabalho. 
Social liberalismo ou liberalismo social 
E & autoria de Miguel Reale e José Guilherme Merquior, P e  acolheram-a com o intuito de criar expressão 
mais apropriada quer para por imperativo de Justiça social, Wer Para su~era@o dos violentos conflitos 
ideológicos que nosso século, sendo que para O primeiro autor, 0 social-liberalismo se abre com 
terceira via, Mo só no campo liberal, mas na tela das 0@kS políticas e económicas em geral. 
Essa corrente liberal que, segundo Miguel Reale, "se vislumbra à beira do terceiro milênio é a crescente 
convergência das ideologias, sob o impacto U n ~ f ~ m i m t e  da tecnologiq propendendo para uma 
compreensão social & taria liberal, admitindo até mesmo a interferência direta do na vida 
econômica em casos excepcionais, como, de resto, acha previsto no arta 173, da Constituição Federal." 
("O Renascimento do Liberalismo" O estado do futuro, P. 40) 
Destarte o mço diferenciador entre o neoliberalismo e O liberalismo social estaria na maior intervenção 
estatal nas relaçks privadas no sentido de fazer valer 0s interesses sociais. Adota-se no liberalismo social, a 
implantação & economia sustentável, em contraposição à mnomia predatória adotada no 
neoliberalismo. 
O autor distingue o social liberalismo do socialismo liberal. O último tem 0 seu maior precursor Norbeao 
Bobbio. "A diferença entre as duas doutrinas consiste na a f m @ o  dos social-liberais no sentido de que o 
valor fundante não é a igualdade, mas sim a livre iniciativas da qual depende aquela, O qual o socialismo 
liberal reconhece. 6 por tal motivo que este tem tido mais um 'sentido revisionista' do marxismo, 
visando ajustar a liberdade à igual&&". "O Renascimento do Liberalismo" 0 estado do futuro, p, 40. 
Sem embargo dos traços característicos supraIrIencionados, M P e l  Reale, aponta certa dificuldade de 
estabelecer esta distinçgo dos fatos o~~r r idos  na sociedade a m ,  nos informando que: " dir-se-á que se 
a diferença específica entre o social-liberaiismo e o neoliberalismo consiste, em última a i s e ,  no papel do 
Estado como normativo e re-r da atividade econòmica', no limites do art. 174, da Constituição 
vigente, essa diferença já 6 agora irrelevante ante 0 impacto globalizaG0 que tende a eliminar a 
interferência do ~s tado  economia toniada b-ansnacional." a. cit. P. 42 
E mais adiante, referindo-se ao papel do Estado contemporâneo, conclui que: "O Estado não deve se reduzir 
à economia, cabendo-lhe atuar, com igual força e dedicação, em prol dos valores existências da educação, da 
safik, do ambiente e & cultura, & preferência mediante pocessas OU planos em parceria com a 
iniciativa priva&, comprovadamente mais criadora" a. c i t e  P. 43. 
A primeira fase do liberalao ortodoxo, se reliza sob a @de do Estado liberal, as duas Ultimas n a -  
liberalismo e libcralismo-socid, r d w - s e  sob a &@& do Estado 



2. O Estado Social 

Com o desenvolvimento da indústria, o progresso tecnológico e o 

aparecimento de uma infinidade de novas relações de produ@o e consumo, a 

liberdade de contratar, que a partir de'então passa a ter o poder econômico como 

componente adicional em grande parte das relações contratuais, converte-se em 

um jogo dominado pelos mais fortes. 124 

A expressão Estado Social não encontra um conceito comum, variando de 

acordo com as diversas legislações e OS diversos Estados, conforme se constata 

através do estudo do direito comparado, sendo que certos regimes constitucionais 

prometem um Estado Social de Direito, definindo um capítulo de direitos 

econômicos e sociais (Constituição da Alemanha e ConstituiçBo da Espanha) . A 

ambigüidade, porém é manifesta, porque a palavra social esta sujeita a várias 

interpretações.'25 

Não obsta& as divergências de interpretação, 6 possível afirmar-se, em 

síntese, que o Estado social se contrapõe ao Estado liberal, o qual é fundado no 

individualismo, abstencionismo ou neutralismo, e onde se verificam imensas 

injustiças sociais. O Estado Social funda-se na consci8ncia da necessidade da 

justiça social, na garantia do bem-estar geral e no desenvolvimento da pessoa 

humana'26. 

Conforme Paulo Bonavides, o Estado social se acha contido juridicamente 

no "constitucionalismo democrático e significa inte~encionismo, patronagem, 

~aternalismo"' 27. 

Enquanto as Constituições liberais não tratavam de dispositivos referentes 

a princípios que se refletem diretamente nos contratos (instrumentos que passam 

a ter fundamental importância na sociedade). as Constituições do Estado Social 

passam a introduzir tais princípios em diversos dispositivos, conforme se 

demonstrará ao longo deste trabalho. 

AS Constituições brasileiras do Estado social foram as de 1934, 1937, 

I 946, 1967-1 969 e 1988. Nelas, foram inseridas normas explícitas relacionadas 
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A expresdo 6 utilizada por Paulo Luiz Neto Lobo, O contrato, Exigências e concepções Atuais, p. 11  

126 
Cf. Emst Forsthoff, Stato di diritto in triansformazione, P. 53 
Cf. Jo& Afonso & silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 116 

127 
DO Estado liberal ao Estado social, p. 1831199. 



a ordem econômica e social, destinadas a equilibrar as relaçbes contratuais, 

inclusive no que se refere ao contrato de trabalho. 

Em contraposição ao que se observa no Estado liberal, estabeleceu-se no 

Estado social de direito, o intervencionismo do Estado em temas onde há a 

presença de interesse público. 

A Constituição de 1934 iniciou O novo rumo do país ao abrir todo um 

capitulo para cuidar da "ordem econômica e socialn. 

Desde então as demais ConstituiÇÕes que Se seguiram passaram, ora a 

repetir, ora a aperfeiçoar as referidas normas. 

Assim, o direito Constitucional pátrio firmou a política de "repressão ao 

poder economico, caracterizado pelo domjnio dos mercados, a eliminaç& da 

concorrência e o aumento arbitrdrio de lucros 
11 128 

Nesse diapasão, no contexto atual, enfocando-se a Constituição de 1988, 

cabe ressaltar que todas as normas constitucionais, de forma harmoniosa, 

buscam a proteçáo de direitos fundamentais dentro de uma nova visao dos 

principias e conceitos, que outra não é senão a visão social. 

Parâ tornar realidade a aplicação dos princípios trazidos pela nova ordem 

constitucional, o Estado torna-se um ente multifacetado, assumindo diversas 

funções. 

Na opinião de José Reinaldo de Lima Lopes, para compreender a 

definição de Estado social é mister ter presente que 0 Estado social se concretiza 

atuando de diversas formas, tais Com0 prestador de serviços de naturezas 

distintas e como regulador ou fiscali~ador.'~ 

Como prestador de serviços o Estado poderá atum como fornecedor ou 

'empreendedor quando atua diretamente na produção de mercadorias e 
11 130 serviços . 

Poderá ainda atuar "como prestador de sen/iç0s que garantem a ordem 

128 
COOstituição de 1969, art. 160, inciS0 V. 

129 r' Responsabilidade do estado por empresas fiscalizadoras", Revista do direito do consumidor, n. 18, p, 
80. 
130 6, Responsabilidade do estado por empresas fiscalizadoras", Revista do direito do coosumidor, n 18, p. 
80. 



liberal, ou seja, as liberdades civis (justiça e política) e serviços que garantem 0s 

direitos sociais ( educaçao, saúde etc.) e aqui tamb6m entram suas funçoes de 

segurador ( assistência e previd~ncia)"'31 

A atuação do Estado como fornecedor encontra fundamento nos arts. 175, 

37, parágrafo 6" , da Constituição Federal e no art. 22 do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: 

Art. 175 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a presta@o de 

serviços públicos. 

Art. 37 - (...) 
parágrafo 6" - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa 

Art. 22 - 0s  órgãos públicos, por si ou por suas empresas ~~ncessionárjas, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, sao obrigados 

a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, 

contínuos. 

Parágrafo único - Nos casos de des~mprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as Pessoas jurídicas compelidas a 

Cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código 

0s  artigos supracitados demonstram destarte que quando se tratar da 

prestação de serviços ou produtos sujeitos 4 lógica do mercado, o Estado é 

equiparado a fornecedor. Portanto sujeita-se às normas referentes 

responsabilidade objetiva contidas no texto dos artigos citados. 

São exemplos de dispositivos que fundamentam a atuaçao do Estado 

como agente prestador de serviços que garantem as liberdades civis, os artigos 

196, e 203 da Constituição Federal, in verbis: 

~ r t .  196 - A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redu@0 do risco de doença 

131 
Responsabili&& do estado por empresas fiscalizadoras", Revista do direito do consumidor, n. 1 g? p, 

80 . 



e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para 

sua promoção e recuperação. 

~ r t .  203 - A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente da contribuição a'seguridade social e tem por objetivos: (. . .) 
Essa face do Estado social e fundamental para a garantia dos direitos 

essenciais da pessoa humana. 

O fundamento jurídico da atuação do Estado como autoridade reguladora 

e fiscalizadora encontra-se no art. 174 , da Constituição Federal, o qual dispõe 

que: 

~ r t .  174 - Como agente normativo e regulador da atividade econbmica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para 0 setor público e indicativo para o 

setor privado. 

É importante frisar que o art. 37, parágrafo eO, da ConstituiçAo Federal s6 

incidirá nos casos em que o Estado agir como fornecedor, ou seja, como 

prestador de serviços uti singuli. 

2.1. A proteçao do consumidor no Estado social ( anhlise das 

normas que concretizam o direito do consumidor conforme as regras 

principiol6gicas da Constituiçao de 1988) 

L Para a concretização do dispositivo constitucional supracitado no 

que se refere as relações de consumo, a lei 8.078/90 - 0 Código de Defesa do 

C ~ n s ~ ~ i d ~ ~ ' ~ ~ ,  instituiu a "Política nacional de relaçbes de consumo", a qual tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos mns~midores, o respeito a sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteça0 de seos interesses econ6micos, a 

melhoria de sua qualidade de vida, bem Como a transpa&ncia e harmonia das 

relações de ~ ~ n s u m o . ' ~  
Uma vez estabelecidos os principais parametros do Estado social , 

no que se refere à sua atuação na economia e nas rela@es contratuais de 

132 ConVdm ci<ar 0s seguhks dispositivos do CDC: m. 4' - as diretrizes da política nacional de 
consumo; arta 56,57 - estabelecem sanções administrativas aos fornecedores hfralores. 
133 Cf. art. 4' da lei 8.78190. 



consumo, é importante neste momento enfatizar a conceituação e ~ l a s s i f i c a ~ ~  

das diversas categorias de interesses, pois segundo o texto constitucional, essas 

categorias devem ser protegidas de acordo com as normas estabelecidas pelo 

Código de Defesa do Consumidor. 

AS ctassificações ou taxionomias trazidas no presente trabalho 

destinam-se a facilitar a compreensão da exposição. Classificar pressupóe 

agrupar ou distribuir por classes, segundo um criterio determinado, o que 6 

diversificado ou pluralizado. 

A classificação se faz perquirindo-se o que há de comum entre 0s 

objetos que se queira classificar, valendo-se de criterios de diferenciaçêo 

existentes entre os diversos objetos para identifica@o dos que possam 

pertencer a uma mesma classe. 

Conforme Gianpaolo Poggio Smanio: 

"No plano juriUc0, a valoração dos interesses 

vem fixada na norma juridica, situando-se no mundo ético- 

normativo prbprio do diwto. Há uma O P Ç ~  feita pelo Estado, que 

atua com autoridade sobre O indiv;duo, O que transforma o 

inferesse, que passa a ser qualificado juridicamente, e pode, 

dentro de certas circunstâncias, Ser protegido. 

Dentro da bptica juridica, primeiramente, podemos 

distinguir o interesse material do processua$ aquele é a 

necessidade, a utilidade, a pretensão juridicamente qualificada, 

enquanto este é instr~mental, OU seja. a necessidade, a utilidade 
11 134 de um meio de exigir a pretensão . 

Outra classificação leva em conta a disponibilidade sobre o interesse 

legalmente tutelado. 
sob esse prisma os interesses Se classificariam em: interesses 

disponíveis e interesses indisponíveis. 

0 s  interesses disponíveis - sã0 aqueles em que prevalece o 

interesse exclusivo do ente particular ou privado, ou seja 0 interesse individual. O 

134 
Tuteia penal dos interesses difusos, p. 15. 



indivíduo titular de tal interesse tem 0 poder de disposiç8o sobre o seu objeto, 

podendo efetuar transação em juizo sem a intervenção do Ministerio Público. 

0s  interesses indisponíveis sã0 aqueles em que ao lado do 

interesse privado há um interesse público. Neste caso o ente particular não tem o 

poder de disposição sobre o interesse mas poderh transacionar os efeitos 

patrimoniais provenientes do interesse ou direito, são exemplos desses interesses 

ou direitos o direito à saúde e a higidez física do consumidor. 

Nesse caso em determinadas situações deverá haver 

obrigatoriamente a intervenção do Ministério Público como fiscal da lei, vg. no 

caso em que há a transação dos efeitos patrimoniais de interesses indisponíveis 

de incapazes. 

Uma terceira classificação considera como critério diferenciador 0s 

sujeitos titulares do interesse. De acordo com essa classificação, os interesses 

classificam-se em: interesse público e interesse privado. 

0 interesse público é identificado como O conceito de bem geral, ou 

seja, o interesse da coletividade como um todo. 

Renato Alessi, classifica o interesse público em: 

- interesse público primário - é o interesse do bem geral - que se 

identifica com o interesse social, o interesse da sociedade OU da coletividade. 

- interesse público secundário - é 0 modo pelo qual os órgãos da 

administração vêem o interesse público. Nem sempre 0 governante atende ao 

real interesse da cornunidadelS . 
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NO âmbito contratual constatam-se exemplos de interesses difusos 

na propaganda enganosa, a qual se dirige a um grupo indeterminado e 

indivisível de pessoas que sao ligadas em razão de uma situação de fato.140 

Conforme Hugo Nigri Mauili OS interesses coletivos podem ser 

identificados 

"no aumento ilegal de mensalidades escolares, onde há o interesse 

de ver reconhecida a ilegalidade da cobrança abusiva, por todos 0s 

estudantes contratantes (ligados por um V~~CUIO jurjdico) de foma 

indivisjvel e nCío quantificável individualmente - a ilegalidade será 

igual para  todo^".'" 
0 s  interesses individuais homog6neos por sua vez podem ser 

identificados quando há "a produção em série de um eletrodoméstico do mesmo 

lote produzido com o mesmo defeito, neste caso há 0 interesse de todas as 

pessoas ligadas por uma situação de fato ( a compra do produto) de pleitear 

eventuais perdas e danos, contudo, aqui é possivel identificar-se a extensão dos 

danos que ponwntura ocorreram a cada Pessoa que adquiriu o produto, 

individualnente. '11 42 

Existe "0s assim chamados interesses metaindividuais uma mescla 

de interesses disponíveis e indisponiveis, ou seja, quando tais interesses forem 

divisíveis, patrjmoniais e puderem ser pleiteados de forma individualizada, na0 

prejudicando a coletividade ou um grupo social determinado, assumirão o carater 

de direitos disponivejs. Contudo, quando se referirem genericamente a direitos 

pertencentes a todos indistintamente e na0 puderem ser divididos, 

individualizados sem prejuízo a coletividade ou ao grupo social, assumirfio o 

caráter de direitos indisponíveis. 

A Constituição de 1988 passou a dar prote@o a todas essas 

espécies de interesses, dada a importância que assumem na sociedade de 

massas, sendo certo que quando se faia em contratos sociais, contratos de 

massa e contratos de adesão, a proteeo desses interesses é que deve nortear o 

- 
140 Cf. Hugo Nigri Mazzili, A defesa dos interesses d f ~ s o s  em juizo, p. 7 
141 

142 
A defesa dos interesses dijüsos em JU~ZO, p. 5. 
Cf. Hugo Nigj Mazzili, A defesa dos interesses difusos em juizo, p. 6.  



pensamento da pessoa que ira formular as cláusulas contratuais gerais que 0s 

venha regular. 

Passa-se a citar nos próximos parágrafos os principais dispositivos 

constitucionais que asseguram a defesa dos interesses metaindividuais na 

relação contratual. 

O art. 5' , inciso XXXII, dispõe que: 

~ r t .  5' - Todos sao iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito a vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e g 

Propriedade, nos termos seguintes: (...) 

XXXII - O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor. 

Por outro lado o art. 170, inciso V, prevê a defesa do Consumidor 

como um dos principios gerais da atividade econômica. 

Analisando 0s dois dispositivos citados, dentro da nova ótica de 

classificaçáo de interesses supramencionados, pode-se afirmar que o interesse 

do consumidor pode ser visualizado em todas as espécies de interesses 

Supraindividuais, sem se restringir unicamente ao antigo conceito de interesse 

individual. Isso se deve ao fato da defesa do consumidor estar inserida na 

Constituiião Federal entre os direitos fundamentais e entre os princípios gerais 

da atividade econômica. 

Conforme afirma Waldírio Bulgarelli 

( )  se trata de um interesse supra ou 

metaindividual, que se insere entre O interesse individual 

(referente ao sujeito individualmente considerado) de um Iado e, 

de outro, o interesse social OU geral (wncernente d sociedade 

um todo), guardando todavia estreita relaçao com o 

interesse coletivo do qual aparece constantemente como 

~in6nimo"'~~. 

Com relaç8o à terminologia "interesses" e "direitos" esclarece Kazuo 

Watanabe que: 
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"Os interesses difusos e a proteço do consumidor" in RDM . p. 60. 



"Os termos Rteresses' e 'direitos' foram utilizados como sinbnimos, 

certo é que, a partir do momento em que passam a ser amparados 

pelo direito, os 'interesses' assumem o mesmo %tatusJ de 

'direitos', desaparecendo qual9uer razão prática, e mesmo teórica, 

para a busca de uma diferenciaçáo entre eles"'" 

Conclui-se pois que a proteção dos direitos do consumidor, como um 

interesse constitucionalmente previsto e legalmente tutelado, se funda na 

proteção de direitos fundamentais das partes que figuram no contrato de 

consumo. 

O Capitulo 11, do Título 11, da Constituição Federal, preve regras 

especificas ao contrato de trabalho, tutelando interesses difusos do trabalhador, 

Considerado parte débil nesta espécie de relação contratual. 

O art. 129, inciso 111, da Constituição Federal estabelece que são 

funções institucionais do Ministério Público promover 0 inquéflto civil e a açáo 

civil pública, para a proteção do patrimdnio público social, do meio ambiente e de 

Outros interesses difusos e coletivos. 

0 Ministério Público exerce importante papel na defesa dos 

interesses difusos e coletivos, sendo certo que, mesmo antes da entrada em 

vigor da Constituição de 1988, já possuía a legitima@o para a defesa de tais 

interesses, legitima@o essa que lhe foi conferida desde a promulgação da Lei 

da Ação Civil Pública (Lei 7.347, de 24-7-1985). 

.Dando parcial efetividade a0 disposto do art. 5' , inciso XXXII, da 

Federal, o Código de Defesa do ~onsumidor'" criou o instrumento 

jurídico da ação coletiva, para a tutela dos interesses e direitos dos Consumidores, 

COnceituando 0s interesses difusos coletivos e individuais homogêneos no art. 81, 

Parágrafo único n. I a 111, in verbis: 

Art. 81 (...) 
Parágrafo único - A defesa coletiva será exercida quando tratar-se 

de: 
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Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 718. 

145 Apesar & denomina@o "Código de Defesa do Consumidor ", trata-se de lei ordirillria. Lei 8.078/90, 
alterada pelas leis 8.656193 8.703193 e 9.008195) 





3. Fundamentos da intewençao estatal nas relaçaes contratuais 

A crescente intervenção do Estado nos contratos constatada no Brasil, a 

partir de 1934, conforme mencionado acima, por um lado constitui uma forma de 

coibir abusos do poder econamico 'e por outro, funciona como verdadeiro 

instrumento de proteção dos interesses difusos dos consumidores e dos direitos 

~ubjet ivos '~~ das partes contratantes. 

Para garantir a justiça comutativa ou, em temos mais políticos do que 

jurídicos, a melhor distribuição de riqueza entre as pessoas, a corret$o de 

desigualdades econômicas mais flagrantes, outras vezes para proteger (nem 

sempre em termos equilibrados) a parte social ou economicamente mais fraca 

dentro do contrato, o Estado lança mão de um volume considerável de normas 

imperativas e limitativas da autonomia privada.'" 

AS modificações introduzidas pela legislação característica do Estado 

Social prestam-se, em última análise, à protege da Pessoa humana convivendo 

em sociedade ( e não ao indivíduo isolado). Daí a nova concepção do conceito de 

interesses analisados acima e a nova interpretação que Vem sendo dada aos 

institutos de direito privado. 

Nesse sentido Francisco dos Santos Amara1 Neto enfatiza a importância 

dos princípios que norteiam a nova ordem constitucional, dizendo que: 

147 Com a proteção dos direitos fundamentais pela Consti~@o de 1988, difundiu-se a idéia normativa de 
que certos direitos, como o direito a saúde, o direito a vida, são direitos subjetivos públicos. É sob essa 
visão que se aplica o conceito de direitos subjetivos neste trabalho. 
Antônio Junqueh de Azevedo, "O direito civil tende a desaparecer 7, in RT 4721 20, critica essa 
concepção dizendo que "(...) O verdadeiro direito subjetivo 1'180 é toda e qualquer vantagem que a lei 
assegura a alguém, e sim, somente aquela preIT0gativa Preestaklecida, ou seja, aquela prerrogativa que se 
pode como que manipular, manusear, Isto é, aquela P'errogativa preest*lecida me  pode ser objeto & 
neg6cio jurídico (independentemente de se precisar cogitar, nesse "~anuseio" de violação de normas 
jurídicas objetivas) . é isto que ocorre com uma Propieda&, ou um cfp'o, que podem ser transferidos, 
cedidos, renunciados etc.; não é o que acontece, por exemplo com 0 'duelto' à vida, com o 'direito9 ao 
trabalho, com o 'direito9 à intimidade, com o 'direito' 4 legalidade dos atas do poder público, como o 
'direito9 ir e vir, e assim por diante. E fmaliza (;..I com efeito, hoje 0s pr6pn0~ direitos subjetivos 
estão desaparecendo, por causa de uma mh compreensão de sua funçh; mais e mais, se passa a ver, 
erroneamente, para cada &eito subjetivo individualmente considerado, uma funçáo social. Antigamente, em 
linha de princípio, um direito subjetivo determinado era atribuido a algukm no interesse desse alguém e 
ficava entregue a sua vontade usá-lo ou nao. Entendia-se que, através dele, 0 seu titular p r w a  ter as 
C o n d i ~ k ~  de vida que &sejas%. O interesse s0cial dar a P"" boas ~ n d i m s  de vida w v a  o 
instituto jundico do Direito mbjetivo, por entender que, através dele .da um Por conta pr6pna, utilizaria a 
PAeírogativa peestabeleci& na lei, segundo sw ~6pr ias  ~ n v e ~ e n c ~ s  ( * belos temp~sf)." 
Cf. Antunes Varela, Das O b r i g ~ k s  em geral, P. 



'I(...) há um aspecto de suma releváncia, que é a consagração, de 

princ;pios constitucionais pertinentes ao direito privado diretivas 

básicas de natureza constitu~i~na/ sempre vistas como normas 

programdticas sem elicácia normativa, como os princlpios de 

liberdade, da propriedade, da iniciativa econdmica. Além de 

reconhecidos como princlpios normativos, pois que incorporados 

a textos constitucionais modernos, como o italiano o portugues, o 

brasileiro, o que os torna integrantes do sistema politico e Ihes 

confere uma implicita garantia contra eventuais abusos do 

legislador ordinário, têm O efeito de reduzir o campo das 

diferenças entre o direito público e O direito privado, hoje 

conjugados na açã0 comum de Prover ao bem estar Social. Ora, 

se por um lado vemos a redução Ou a anulação do individualismo 

subjacentes aos postulados liberais do direito civil burgues, por 

outro Iado temos o reconhecimento constitucional desses mesmos 

postu/ados, hoje revestidos de uma dimensao pública, geral e 

funcional, no sentido de que, integrados na ordem econ6mica e 

social, se utilizem como instrumentos de desenvolvimento e 

justiça social. rr 140 

Nos prbximos sub-itens tratar-se-á dos principais direitos e garantias 

fundamentais protegidos na relaçáo contratual. 

- -- 
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A autonomia privada p. 34. 



3.1 Dignidade da pessoa humana 

A Constituição brasileira vigente erigiu a dignidade da pessoa 

humana a princípio fundamental, conforme art. I', inciso III, da CF. 

Tal fato implica reler e repensar 0s institutos de direito público e de 

direito privado referentes as relaçbes contratuais, sob a ótica do princípio da 

dignidade da pessoa humana, considerando-se a vaiorizaçáo da condiçáo da 

pessoa humana na sociedade. 

É possível analisar-se a principio da dignidade humana sobre várias 

vertentes. Conforme Edilson Pereira Nobre Júnior: 

" . . . a interfergncia do principio se espraia, entre nbs, nos seguintes 

pontos: a) a evergncia 9 igualdade entre 0s homens ( art. 5'. 1, CF); b) 

impedimento consideração do ser humano como objeto, degradando-se a sua 

Condição de pessoa, a implicar a observância de prerrogativas de direito e 

processo penal, na IjmitaçBo da autonomia da vontade e no respeito aos direitos 

da personalidade, entre os quais estgo inseridas as restriç6es d rnanipu/açgo 
genética do homem; c) garantia de um patamar existencial minimoS1l" 

Observando a regulação as relações, ver-se-á que todos os pontos 

Supramencionados guardam relação direta ou indireta com OS diversos contratos 

firmados pelos membros da sociedade. 
sob um outro aspecto, é possível se visualizar a dignidade humana 

como um principio geral do direito que norteia todos 0s outros princípios e 

institutos de direito público e privado. Neste sentido, 0 direito fundamental g 

liberdade contratua1 "sofre indissociável apego dignidade, pois a liberdade 

humana freq~entemente se debilita quando 0 homem cai em extrema 

necessidade. Assim, quanto maior for a proteçao dignidade, maior ser& a 

liberdade real'I5l. 

Conforme enfatiza Carlyle P~PP: 

150 "O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa ~IJIIUN~'' , Re~ista do Instituto de Pesquisas e 
Estudos, p. 140. 
151 Cf. &lYle popp, u w ~ í p o  Constitucional da Dignidade da Pessoa I - h m a ~  e a Liberdade Negocia1 - a 
proteção mntratual no direito brasileiro" in Direito civil constitucional, p. 176. 



"A valorízaç~o da condição humana, razão de exisfgncia da 
sociedade e de todo o ordenamento jurídico, A incompative/ com um 

estado forte e autoritárjo, que limita a efrcacia das regras e 
coloca o interesse público em uma esfera tal que OS direitos 

fundamentais passam a ser inalcançáveis. Limitar a eficácia dos 

direitos civis, e do direito Privado como um todo, é afastar da 

sociedade e do ser humano O exerçicio de inúmeros direitos 

fundamentais. É intervir nBo Para conceder - papel do Estado social 

- mas é intervir para retirar. O futuro direito Privado e a sociedade 

passam, destade, por um respeito dogmdtico dos direitos individuais 

e da dignidade da pessoa humana. 

(...) A dignidade da pessoa humana significa a Superioridade do 

homem sobre todas as demais Coisas 9ue O cercam; A o homem 

como protagonista da vida social. Representa, então, a 

subordinaçao do objeto ao sujeito de direito. 

Toda a concepção de direitos fundamentais, individuais, sociais ou 

co/etivos passa por uma.origem comum: a dignidade. Esse ponto 

intang;ve/ 6 a mola mestra de todo O ordenamento (. ..)" 

Jorge Miranda, para ressaltar a impo~ância e o alcance do principio 

ora examinado, estabelece suas diretrizes básicas, as quais sejam: 

"a) A dignidade da pessoa humana reporta-se a todas e cada 

uma das pessoas e é a dignidade da pessoa individual e concreta; 

b) O primado da pessoa 6 do 0 sef, na0 0 do ter; a liberdade 

prevalece sobre a propriedade; 

a proteçáo da dignidade das Pessoas está para além da 

cidadania porfuguesa e postula uma vis80 universalista da atribuiçao 

dos direitos; 

d) a dignidade da pessoa pressupbe a autonomia vita/ da 

pessoa, a sua autodeterminaqçã relativamente ao Estado, &s demais 

entidades públicas e As outras pessoas 
11 153 

152 
''Principio constitucional da dignidade da pessoa humana e a Liberdade negocia1 - a proteção contraw no 

F t 0  brasileiro. h Direito civil conatituciond. P. 166 
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Assim, considerando as premissas supramencionadas, analisando 

especificamente o principio no campo contratual, 6 possivel afirmar-se que a 

dignidade da pessoa humana é indissociável da autonomia privada e 6 um dos 

direitos subjetivos que se estabelecem entre os contratantes.lS4 

E, por outro lado observa-se uma outra vertente importante que 

atribui carga limitativa aos mandamentos legais no intuito de compensar a 

qualidade de hipossuficiente de alguns contratantes e na carga limitativa das 

normas contratuais destinadas a evitar que um dos Contratantes seja reduzido & 

condição de mero objeto da pretensão Confratual, Com O desrespeito 8 sua 

condiçgo de pessoa ( veda-se a ~~isificaçao da 

Por isso as leis que tem sido editadas após a Constituição Federal 

de 1988, relativas ao direito contratual, fundamentam-se no sentido de 

considerar a pessoa humana como figura central do negócio jurídico, o que leva o 

legislador tentativa de sanar as desigualdades; coibir 0 abuso de direito ou 

abuso do poder econbmico e a dar total proteção aos direitos de personalidade. 

3.2 Direito a vida 

Pode-se analisar o direito vida sob vários angulos, mas o que 

mais interessa na presente exposigo 6 a análise do direito A saúde, o direito a 
alimentação e o direito segurança, os quais constituem direitos essenciais a 
vida e existência do consumidor. Por isso encontram-se contemplados 

implicitamente no inciso XXXII do art. 5' da CF. 
0 direito a alimentaçgo e um direito fundamental, que decorre do 

principio maior já analisado da dignidade da pessoa humana, OU seja, todos thm 

direito g sobrevivência, que deve ser garantida mediante alimentaçao. 

154 Cf. &lYle popp, umcipio Constitucional & Dignidade da Pessoa I-iumana e a Liberdade Negwial - a 
proteção c o n t r w  no direito brasileiro" in Direito civil constihi~ional, pas~im. 

Cf Edilson Pereira ~ o b x  Jbior, "O direito brasileiro e O P ~ ~ P o  da dignidade da pessoa humana" , 
Revista do Instituto de Pesquisas e Estudos, pussim. 



Se o indivíduo não tem condições de comprar alimentos para sua 

subsist&ncia, cabe ao Estado (através da implementação de políticas públicas15B), 

proporcionar-lhe condições para que possa se alimentar e sobreviver. 

Por outro lado, se o indivíduo tem condições de comprar alimentos 

para sua subsistência, e adquire tais alimentos no mercado de consumo, é 

considerado consumidor. Fala-se então do direito alimentaç80 adequada, 

como garantia do direito a vida. 

Conforme afirma Antônio Herman V. Benjamin: 

(. . .) 0s bens de consumo necessáflo sã0 vitais para a sobrevivência 

do ser humano. Suprem as Carências básicas do ser humano. são 

os alimentos, os farmácos, alguns serviços públicos ( como 

transporfe, eletricidade, água). "15' 

Para que a alimentação seja adequada, toda a atividade dos 

produtores de alimentos deve ser regulamentada, fiscalizada e controlada pelo 

poder público de forma ostensiva, para que a garantia fundamental seja 

concretizada. 

Aqui aparece o ~s tado regulador, wja função consiste em 

regulamentação em sentido amplo, podendo abranger a regulamentaçao e a 

fiscalização das atividades e~onômicas. 

Com isso busca-se deixar o consumidor ciente e consciente do que 

esta consumindo, para que não seja surpreendido com eventual enfermidade. 

José Reinaldo de Lima Lopes, esclarece que a regulamentação 6 

feita para: 

3 facilitar escolhas individuais quando se trata de satisfazer 

desejos privados entre grandes mlmeros de Pessoas que interagem; 

b) para colocar sob a forma de lei desejos e aspiraçdes dos 

cjdad&s que contradizem seu ~ompoftament0 no mercado ( por 

exemplos manter a qualidade do meio ambiente em geral contra 0s 

O M 3' inciso 111, que constitui objetivo fudamental da República Federativa do Brasil, 
erradicar a pobreza. ~ l ; r  r constituí um principio fundamenta] enadicar-se a pobreza, que e o menos, 
inadmissível Que um indidduo, sujeito de direito, com direito a vida venha a passar fome em razão & 
miséria, que é mais. 
157 "Protqgo do consumidor e patentes: o caso dos medicamentos", h Revista do consumidor, 10121-26, 
Sã0 Paulo: RT, abr/jun. de 1994, p. 22. 



incentivos ao comportamento individualista predat6rio. introduçdo de 

princípios antidiscriminatbrios contra Os preconceitos e fobias que 

todos alimentamos etc.);. c) para suprir a falta de informaçdo ( como 

os riscos no local de trabalho, consumo de drogas, etc.)"lS8 

Destarte, a regulamentaçáo e fisCaliza@o dos Contratos de compra 

e venda de alimentos visam não só a subsistência mas tamb6m a saúde física e 

mental do consumidor. 

Com relação a saúde, 6 importante enfatizar que os contratos de 

plano de saúde são também regulamentados e fiscalizados. 

Assim, as diversas normas que editadas para regulamentar os 

Contratos referentes a aquisição de alimentos. a adesao de planos de saúde, 

fornecimento de água potável, e tantos outros, têm Como fim primordial a garantia 

e proteção do direito à vida e à saúde do consumidor. 

Como órgãos fiscalizadores, funcionam atualmente, dentre outros, a 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) ANS (AgBncia Nacional de 

Saúde), e o (CONMETRO) Conselho Nacional de Metrologia N o r m a t i z a ~ ~  e 

Qualidade Industrial. 
O Código de Defesa do Consumidor, em seus arts. 8' a 10, 

estabelece regras especificas referentes ao direito dos Consumidores de na0 

serem expostos a perigos que atinjam sua incolumidade física. 

Importante ressaltar que a atuaçao do Estado, Como regulador e 

fiscalizador da atividade econômi~a, não 0 torna responsável por eventual dano 

ao consumidor em razáo de S ~ ~ V ~ Ç O S  OU produtos defeituosos prestados pelos 

fornecedores. Ou seja, o Estado regulador na0 6 tamb6m O Segurador do 

mercado. 

Com efeito, conforme esclarece Jose Reinaido de Lima Lopes: 

"a físca/izaç& nàò pode significar a presença constante e interna 

da Isto contrariaria a liberdade de iniciativa, mas 

eq~ivaleria i) criaçao de um Estado policial disciplinador 

158 
"Responsabilidade do Estado por empresas fiscalizadoas" in Revista do consumidor, n. 18, p. 82 



e vigilante A moda do 1984 de G. Owell. Seria como criar o 

censor nas fábtícas (.. .) a vigilância estatal não tem como 

detectar todos os defeitos possiveis. Ela - a fscalizaçao - 6 
sempre ao fornecedoie não a gerente da produ~&)"'~~ 

3.3 Direito à liberdade 

Para se verificar a extensão do conceito de liberdade no âmbito 

contratual, se faz necessária a consideração dos dois lados da relação negocia1 

devendo ser assegurado o direito liberdade, tanto 9 parte contratante quanto a 
parte contratada. 

Considerando-se o contrato de consumo, temos como partes: o 

fornecedor e o consumidor. 

A garantia do direito a liberdade desses dois sujeitos de direito será 

Concretizada por meio de instrumentos legais, destinados à aplicação dos 

princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. 

A livre iniciativa foi erigida ao texto cOnstitucional (art. I' inciso IV in 

como principio fundamental. A razão de tal inserç8o se deu pelo fato do 

Brasil ter optado pelo regime econbmico Capitalista liberal, sob a 6gide de uma 

Constituição que instituiu o Estado social. 

Quando se faz referência a liberdade de iniciativa há de se ter 

presente que ela está inserida em Um contexto maior, 0 do direito 4 liberdade. 

Assim, refere-se especificamente a liberdade de empresa, liberdade 

de com&-cio ou indústria e liberdade contratuale ''' 

"Responsabili&& do por empresas fiscalizadoras", Revista do direito do consumidor 18, p, 
83. 

I" h. 1' - A República Federativa do Brasil, fomiada pela unge indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do dislriio federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

(...I 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; . 

161 
Cf. Carlyle Popp, ob. cit., p. 172. 



Atualmente o princípio da livre iniciativa deve ser entendido no 

contexto de uma Constituição preocupada com a justiça social. Deve-se observar 

a liberdade do fornecedor em relação ao consumidor e do fornecedor em relação 

ao consumidor de forma equilibrada, sem perder de vista o principio da dignidade 

humana e da igualdade material. 

A livre iniciativa pressupõe ainda a justiça e a solidariedade, as quais 

encontram fundamento no art. 3°, inciso I, da Constituição Federal in verbis: 

~ d .  3' - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil: 

I -  constituir uma sociedade livre , justa e solidária; 

Transplantando o referido dispositivo para o âmbito dos contratos, 6 

possivel se vislumbrar que: numa sociedade livre 6 essencial que seja 

assegurada aos indivíduos a liberdade de contratar a ambas as parfes 

contratantes; para a existência de uma sociedade justa 6 imprescindível a 

garantia do equilíbrio nas relações contratuais e, Para que prevaleça a 

Solidariedade em uma sociedade, é mister O resguardo do respeito mútuo dos 

direitos e deveres contratuais entre as'partes contratantes, que se concretiza por 

meio da boa-fé. 

Em síntese, no direito contratual a livre iniciativa significa liberdade 

dos contratantes e deve estar jungida ao equilíbrio contratua1 (que expressa a 

justiça) e B boa-fé ( que expressa a solidariedade) na rela@o contratuai. 

A livre concorrência, por sua vez, advém da liberdade de iniciativa 

econômica no campo empresarial e é por meio dela que 0 mercado se aperfeiçoa. 
Por isso o princípio da livre ~ ~ n ~ r r ê n c i a  constitui um dos princípios 

gerais da atividade econômica, conforme 170, inciso IV, da Constituiç~~ 

Federal, in verbis: 
~ r t .  170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
Conforme os ditames da justiça social, observados 0s seguintes princípios: (...) 

IV - livre concorrência; (. . .) 

A livre concorrência tem Com0 Pressupostos: a faculdade do 

fornecedor conquistar novos dientes; O dever de neutralidade do Estado ante o 

fenômeno concorrencial, desde que posta a igualdade entre OS Concorrentes e o 



dever do Estado de impedir as práticas tendentes eliminaçao da concorrência, 

assegurando a liberdade de concorrência tanto na oferta quanto na demanda de 

produtos e serviços. 

por isso, a observância do principio da livre concorrência 6 

importante tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. 

Neste sentido, Débora Gozo, esclarece que a defesa da 

concorrência visa a defesa não SÓ do fornecedor, mas também do consumidor 

indiretamente, porque: 

"(...I 0 consumidor é pade hipossuficienfe nas relações de consumo, 

as quais derivam direta e indubitavelmente, das relaç6es entre as 

empresas concorrentes no mercado. Tais relaçõesI alids. podem ser 

resultantes de acordos celebrados entre elas, o que acaba por 

prejudicar o consumidor, isto é, a parte mais fraca na cadeia de 

consumo. (. . .) "" 

Essa realidade se toma'mais evidente nos contratos por ades80, 

posto que nestes o consumidor terá a liberdade de escolher com quem contratar, 

quando contratar, onde contratar e o prep que ir6 Pagar dentre os oferecidos no 

mercado. 

L6heviSa0 Constitucional de Defesa do Consumidor" in Constituiç~o Federal de 1988 Dez anos 199% 
1998 , Anlônio -10s Mathias Coltro (coord.), P. 157. 



4. As práticas abusivas e os mecanismos de contenção e repressão 

A repressão ao abuso do poder econômico é prevista no parágrafo 4" do 

art. 173, da Constituição Federal, in verbis: 

~ r t .  173 - A lei reprimirá o abuso do poder econbmico que vise 4 
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário 

dos lucros. 

No Brasil o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econbmica) tem a 

função de defesa da concorrência entre as empresas, o que implica coibir a 

existência de monopólios, oiigopólios e cartéis, ou quaisquer outras práticas que 

permitam a limitação da concorrência OU a ~0ncorfbncia desleal. 

Neste sentido a lei 8.884/941m estabelece regras de preveni40 e 

repressão as infraçóes contra a ordem econômica. 

Traçados os fundamentos gerais de contenção e repressão das práticas 

abusivaç, passa-se a analisar especificamente as normas referentes ao âmbito 

contratual. 

4.1 Nomas repressivas ao abuso de direito e abuso do poder 

econ6mico no direito privado (Código Civil e CMigo de Defesa do 

Consumidor) 

Necessário se faz nesta oportunidade distinguir o abuso de direito do 

abuso do poder econômico. 

Conforme enfatiza Roberto Senise Lisboa 

"0 abuso de direito verifica-se quando Uma das partes acaba por 

exercitar o seu direito subjetivo de forma irregular ou imoderada, 

prejudicando a parte contrária OU terceifo. (...) Trata o abuso do 

exercjcjo inadmissível do direito subjetivo, ante o excesso 

(imoderaçao) ou a irregularidade (descumprimento da funçao social 

163 Por exemplo, dispõe o 20 da lei 8884194 que: 
Art. 20. Constituem infmçgo & ordem econômica, independentemente de culpa, OS atos sob qualquer 

forma manifesados, que tenham por objeto ou possam pr- 0s %uinteS efeitos, ainda que não sejani 
alcançados: (. . .) 
111 - aumentar arbitrariamente os lucros; (...) 



do direito) cometida pelo titular, prejudicial a outrem (. . .)"Im 

O abuso do direito, em princípio, nasce do abuso de um ato Iícito, 

podendo consistir na extrapolação deste mesmo direito ou do desvio de sua 

finalidade social em determinado contrato. 

Por outro lado, o abuso do poder econdmico se refere ao desvio 

intencional da finalidade social espelhada nos atas praticados pelo fornecedor, 

por conta de interesses meramente patrimoniais. 

0 poder econômico em si mesmo não é ilícito enquanto instrumento 

de produção e circulação de riquezas numa sociedade como a nossa, regida por 

normas constitucionais que consagram, entre outros princípios, o da liberdade de 

iniciativa e da livre concorréncia, conforme se disse acima. Por isso o que se 

busca reprimir é essencialmente o abuso desse poder. 

NO âmbito contratual 8 possivel se vislumbrar a diferenciação do 

abuso de direito e do abuso do poder eCOnÔmic0. Por meio da anhlise das partes 

do contrato. Eis que o abuso de direito, em tese, poderá estar presente 

indistintamente no comportamento de ambos contratantes, ao passo que o abuso 

do poder econômico partira sempre do contratante e~nomi~amente mais forte 

na relação contratual. 
Por isso, no mais das vezes, as leis protetivas do consumidor visam 

coibir o abuso do poder econBmico, estabelecendo-se um equilíbrio material ou 

real nas relações contratuais. 
O Código de Defesa do Consumidor brasileiro dedicou a Se@o IV, 

do Cap;tulo V, ~;tulo I, para tratar "das praticas abusivas". 

Utilizando-se dessa expressáo genbrica, atribuiu-se efeitos iguais 

aos conceitos de abuso de direito e abuso do poder econÔmic0, podendo-se 

ainda acrescentar como espécie de práticas abusivas a mera infraç8o de lei. 

Neste sentido esclarece Antônio Herman de V a ~ ~ ~ n c e l o s  e 

Benjamin que: 

164 Cf. Roberto Senise Lisboa, Contratos difusos e coletivo~ P. 222 



"( ...) a utilízaç60 de prática abusíva caracteriza ora abuso de 

direito, ora excesso de poder, ora mera infraçgo de lei. Em todos 

esses casos, o mercado precisa ser saneado, em favor do 

consumidor, bem corno em benefício da concorrência. 

Nesse sentido, com a cláusula geral inserida no art. 39 do Código 

de Defesa do Consumidor, dada a diversidade de formas de que os fornecedores 

se utilizam para exercer práticas maléficas ao mercado de consumo, será 

possível considerar-se como práticas abusivas outros at0S do fornecedor alem 

dos especificamente previstos em lei. 

NO que concerne ao entendimento doutrinário e As regras inseridas 

no sistema do direito privado sobre O tema, observa-se que parte da doutrina 

entendia que o Código Civil de 1916 vedava O abuso de direito por 

a contrário sensu do art. 160, do Código Civil, sob o argumento de que, se não 

era ato ilícito o dano causado no exercício regular de um direto, era abusivo o 

exercício, era irregular. Portanto 0 ato praticado com abuso de direito 

equivaleria a um ato ilícito. 

Outra parte entendia que'nao havia dispositivo legal na lei civil que 

punisse o abuso de direito. 
Contudo, o art. 187, do Código Civil vigente dispõe sobre o abuso 

de direito, estabelecendo que: 
~ r t .  187 - Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econbmic0 ou social, 

pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
Assim o novo Código trouxe a0 Sistema do direito privado uma 

norma que, além de suprir a auS8ncia que havia no antigo Código de 1916, 

parece abranger também os conceitos de abuso de direito e abuso do poder 

econômico. 

16' Cádigo Brs&leiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do Aoteprojeto, p. 310. 



4.2 Dirigismo contratual 

O dirigismo contratual é uma espécie de processo técnico e 

instrumental de utilidade do próprio Estado que tem por finalidade 

alcançar a igualdade substancial entre as partes contratantes. 

Utilizado para coibir abusos nas relações contratuais, tem como 

pressupostos uma situaçáo de presumível vulnerabilidade e uma situação que 

se presume abuso de poder econômico ou abuso de direito. 

0 dirigismo contratual decorre de causas económicas e sociais 

profundas, como a produção em massa de contratos padronizados que causaram 

imensa desigualdade nas relaçóes cwitratuais, considerando-se que a formula@o 

das cláusulas contratuais gerais sempre foi feita pela Parte mais forte restando 

parte débil apenas aderir ao contrato. 

Tal fato ensejou a necessidade de estabelecer-se um equilíbrio entre 

as partes contratantes, protegendo-se a parte débil de eventuais abusos do 

fornecedor e garantindo-se a aplicaflo real dos direitos fundamentais 

mencionados no item 3. 

Paulo Luiz Neto Lobo, informa que: 

li ( ) O dirigismo contratual, transporfando ao cenário jurídico as 

conseqil&ncias do fenbmeno SOC~O-econbmi~ permite-nos uma 

aproxjmaç8o da dial6tica entre liberdade contratua1 e controle social 

em nosso tempo"'" 

N ~ O  é qualquer situaç80 de desigualdade entre os contratantes que 

faz incidir as regras de dirigismo c~ntratual, mas aquelas em que a p resun~o da 

existência da situaiao de vulnerabilidade já esteja definida pelo direito, segundo 

as regras previstas na ConstituiMo Federal. 

Nesse sentido Paulo LU~Z Neto Lobo afirma que: 

Em todos 0s sistemas jurídicos o balizamento fundamental 6 dado 

pela Constituiçgo em vigor, pela ordem económica e social por ela 

ou melhor, pela ideologia con~tit~cionalmente estabelecida. 

1 66 Cf. Francisco dos Santos Amara1 Neto: 
o dos interesres gerais sobre 0s ~afiiylares e drepóe-se o espírito & 

Socialidade e da justia ao p m  individualismo dos códigos clvi$ exigindo-se destes d o  &is a 
&adicional postura dogdtia  adequa& ao estado de direito n a  0 cardter instrumental de utilidade p r 6 ~ ~  
do Estado Social " in ~utonomia privada, P. 33. 



Ela é que indica até que ponto Um e outro podem ir, embora seja 

uma fronteira sempre fluida."' ps 

AS conseqüências do dirigismo contratua1 são: o entrelaçamento 

entre a autonomia privada e a intervenção estatal e a publicização do direito 

privado. 

Nesse sentido Gustavo Tepedino afirma: 

. A interpenetração do direito público e do direito privado 

caracteriza a sociedade contempordnea, significando uma 

profunda nas relações entre o cidadão e o Estado. O difigismo 

contratua1 antes aludido, bem como as instancias de controle social 

instituidas em uma sociedade cada vez mais participativa, alteram o 

comportamento do Estado em relação ao cidadão, @definindo 0s 

espaps do público e do privado, a tudo isso devendo se acrescentar 

a natureza híbrida dos novos temas e institutos vindos a lume com a 

sociedade tecnológica. Daí a inevitável alteração dos confins entre o 

direito público e o direito privado, de tal sorte que a distinçao deixa 

de ser qualitativa e passa a ser meramente quantitativa, nem sempre 

se podendo definir qual exafamente 6 O tef7itófio do direito público e 

qual 0 território do direito privado. Em Outras palavras, -pode-se 

provavelmente determinar OS campos do direito público ou do direi0 

privado pela preval6ncia do inferesse público OU privado, não j$ pela 

inexistência de intervenção pública nas atividades de direito privado 

ou pela exclusao da participaçao do cidadã0 nas esferas da 

pública. A alferação tem enorme significado 

hermeneutico, e 6 preciso que venha a ser absorvida pelos 

 erado do^^'^' " 
Essa nova visão do direito privado às vezes 6 dificilmente 

assimilável por certos juizes brasileiros, 0s quais acostumados à sistemática do 

antigo Código Civil de 1916, cost~mam manter 0s olhos vendados para o texto 

constitucional. 

1 68 Cf Paulo Neto Lobo, ~~ifi~,~~~ rnntmaI'' , in Revista de direito civil imobilidrio, agrdrio e 

f6!preuanal, p. 65. 
Temas de direito civil, p. 19. 



O dirigismo contratuai apresenta as seguintes formas: 

Dirigismo contratual público, que pode ser legislativo, judicial e 

administrativo; e o dirigismo contratual privado. 

O dirigismo contratual legislativo consiste na regulamentaH0 legal 

de todo O conteúdo do contrato; na limitação a liberdade de conclusão do 

contrato; limitação à liberdade de escolher 0 tipo contratual e proibiçao de 

contratar.' 70 

Gustavo Tepedino, analisando 0 fenomeno do dirigismo contratuai 

legislativo no Brasil, afirma que: 

( )  Assim é que se contabiliza, a partir dos anos 30, no Brasil, 

robusto contingente de leis extravagantes que, por sua 

abrangência, jd na0 Se compadeceriam com O pretendido cardter 

excepcional, na imagem anterior que retratava uma espécie de 

lapso esporddico na complefude monolifica do Cddigo Civil. 

cuida-se de uma sucessao de leis que disciplinam, sem qualquer 

caráfer emergencial ou conjuntural, matérias não previstas pelo 

codificador. 

(...) Através de tais normas, conhecidas como leis especiais - 
justamente por sua técnica, objeto e finalidade de especia~ização, 

em relaçgo ao corpo mdificado - O legislador brasileiro levou a 

cabo longa intervençao assistencialista. expressão da política 

, /egis/ativa do Welfare State que se corporfica a padir dos anos 

30 tem assento constitucional em 1934 e cuja expressão, na 

teoria das obrigações, se constitui o fenomeno do ditigismo 

contratual. "' 7' 

O dirigismo na esfera judicial Ocorre mediante O reconhecimento, 

pela jurisprudência, das diversas c lá~s~ las  antes não contempladas pelo 

legislador ordinário, de modo a rever contratos, restabelecendo o equil;brio 

contratual. 

170 cf. Paulo Luiz Neto &, ~ ~ i , . i ~ i ~ ~ ~  conmmr , in Revista de direito civil imobiliário, agrildo e 

empresarial p. 68 
171 Temas de direito civil .p. 516. 



Essa espécie de dirigismo ocorrerá quando certos princípios e 

cláusulas passam a ser aplicados aos contratos pela jurisprud&ncia, sem que 

estejam expressamente contemplados em lei. ''* 
O dirigismo wntratual. administrativo se realiza por meio de 

fiscalização, autorizaçóes e atuaçáo de agentes públicos, viabilizando a atua~áo 

do Estado como regulador das atividades privadas. 

0 Estado atuará por agentes dotados de parcelas de poder, 

Considerando-se como tais todos OS que compdem a Administraçiio Pública, 

direta, indireta ou fundacionall" 

Exemplos da atuação administrativa na área wntratual verifica-se 

nos contratos de seguro, os quais são regulamentados por um órgão especial, a 

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados. 

0 dirigismo contratual privado Ocorre quando a parte mais forte 

predispõe as cláusulas 8s quais se vinculam e se obrigam todas as demais 

partes que necessitam dos bens ou serviços Por ela fornecidos.174 

0s  limites de liceidade dessas cláus~las sã0 determinados pelo 

dirigismo legal e judicial, os quais são, em última análise, os instrumentos de 

controle das cláusulas unilateralmente predispostas, tanto pela administração 

pública (dingismo administrativo) quanto pelas empresas privadas (dirigismo 

privado). 

17' Cf. Paulo ~~i~ Neto Ubo, h Revista de direito civil, imobiliário agráfio e empresarial, p. 68 
I'' Importante mencionar o aparecimento, no Brasil, das agências reguladoras. As agências surgem por conta 
do processo de pnvatkaç3o e disciplina das concessões. Nasce como conseqüência do Estado que 
contribui par3 o a-oramento &s eficiências do mercado @Stado reWlador). 

Conforme TCrcio de Sampaio F e m ,  "Agências reguladoras: legalidade e conStitucionali&de" In Revista 
TributPria de Finanças públicas n. 35 nov./dez, ano 8, S o  Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. : 
atuação do Estado deixa de ser estritamente a de mera prote@o da liberdade (estado de direito e proteç3~ & 
livre i&-iativa), é também menos intervencionista, isto é, menos ~sUl'lts0, pelo Estado, do dever & a m  
&retamente no mercado, caso dos monopblios estaais, por exemplo (Estado social), passando a um Estado 
em que a dimensão da A&nism@o (empresdal) torna-se menor, com o conseqüente crescimento Q 
participação da iniciativa priva& na gesso de serviços públicos Iato sensu, donde decore a necessidade de 
maior f l e x i b i l ~ ç ~ o  da ~&ninisrnçao para exercer funçks de controle normativo e nguiahr." 
Por isso as agências reguladoras foram objeto de contundente ~estionamento por parte dos "neo-liberaisy', 
avessos em princípio às a m s  que a reguiamentaçilo estatal i m ~ k  sobre O mercado. Tanto assim que 
uma das conheci&s formulas de privatização levava a rubrica genérica de "desregulamentaç~~'~, ou seja. 
abolição madativa normas a & n i & r a t i v o - b ~ h t i ~ a s  de condicionamento das atividades e~onòmica~ a 
luz do interesse geral. 
"Agencias reguladoras: le$ali&de e constitucionalidade" h e s t a  TdbutAda de Finanças Públicas n. 

35, p. 150. 
- 

..I . 
Cf. Paulo ~~i~ Neto ~ b ~ ,  in Rev. de direito civil imobillario agrário e empresarial, p.75 



No Brasil o Código de Defesa do Consumidor veio para estabelecer 

regras importantíssimas referentes ao dirigismo das cláusulas unilateralmente 

predispostas pelo fornecedor, as quais analisaremos nos próximos capítulos. 

No direito comparado pòde-se citar, como exemplos de instrumentos 

protetivos do consumidor referentes ao dirigismo privado, os seguintes 

documentos: 

Em nível mundial a Resolução 39/248185 da ONU - 106' Sessão 

plenária (9 de abril de 1985) estabeleceu diretrizes destinadas a proporcionar aos 

governos um marco para a elaboração e O forlalecimento da legislação e as 

politicas de proteçdo do consumidor.'" 

Importa neste momento destacar-se 0s artigos da Referida 

Resolução que se referem especialmente à área contratuai: 

( . e . )  

~ r t .  13 - AS medidas governamentais devem ser orientadas no 

sentido de permitir aos consumidores obter Uma utilização excelente 

dos seus recursos econômicos, e também no sentido de atingir as 

metas de produção satisfatórias e padrbes de f~nc ioname~t~,  

m&odos adequados de distribuifao, práticas comercias aceitáveis, 

informaç&s de ~ ~ m e f ~ i a l i ~ a ~ ã o  e prote@o efetiva Contra práticas 

que possam afetar negativamente 0s interesses econômico dos 

consumidores e do ato de escolha do local de mercado. 

~ ~ t .  14 - 0s  governos devem intensificar 0s seus esforços para 

prevenir práticas que sejam prejudiciais aos interesses êconômicos 

dos assegurando-se de que fabricantes, e outros 

envolvidos no fornecimento de bens e serviços sigam as leis 

estabelecidas e os padrbes obrigatórios. As Organizaçbes de 

devem ser incentivadas no sentido de fiscalizar atas 

prejudiciais tais como: adulteraçdo de alimentos, aniincios falsos ou 

enganatorios no com6rCiO e hti~udes 8ewiFQs. 



Art. 17. Os governos devem incentivar uma competiç8o leal e 

eficaz, a fim de proporcionar aos consumidores uma maior área de 

escolha entre os produtos e serviços e preços menores. 

(...I 
Art. 19. Os consumidores devem ser protegidos contra abusos 

contratuais tais como contratos-padrão unilaterais, exclusão de 

direitos essenciais em contratos e condições inescrupulosas de 

créditos pelos vendedores. 

Art. 20. promoções comerciais e técnicas de vendas devem ser 

guiadas pelo princípio do tratamento para O Consumidor e devem 

preencher os requisitos legais. Com essa finalidade a divulgação de 

informações é necessária a fim de permitir que os Consumidores 

tomem decisões esclarecidas e independentes, assim, como 

também são necessárias medidas que assegurem a precisa0 das 

informações fornecidaS. (. . .) 
Na Europa hfi a Diretiva 93/13 da Comunidade Economica 

Européia, a qual estabelece normas destinadas a reduzir O quanto possível a 

disparidade e .abusividade das  cláusula^ Contratuais gerais aplicáveis em 

realizapão dos contratos firmados pelos consumidores e Para evitar as eventuais 

distorções de concorrência. 

Essa diretiva estabelece regras mínimas de proteção aos 

consumidores, as quais os países que fazem parte da Comunidade E c ~ n a m i ~  

Européia deverão implementar em suas legislaçbes, ou seja, as diretrizes na 

União Européia devem ser incluídas na legisla~ão nacional de cada pais 

integrante da referida Comunidade Econbmica. Assim, elas fazem, 

analogicamente, o papel entre nós das normas constitucionais não plenamente 

auto-exequiveis. ,1176 

Em Portugal destaca-se o Decreto 446, de 15110185, O qual regula 

as chamadas cláusulas gerais dos contratos, Com 0 fim de combater os abusos a 

que frequentemente se prestam 0s contratos de adesao. 

176 cf A ~ ~ Ô , , ~ ~  lunquek de kwedo,  "A arbitragem e O direito do consumidor" , Revista de direito do 

consumidor, n. 23-24, p. 39. 



O Cbdigo Civil Italiano de 1942 foi 0 primeiro a estabelecer normas 

específicas as cláusulas contratuais gerais e às cláusulas abusivas. 

Assim, dispõe o art. 1.341, do Código Civil Italiano in verbis: 

~ r t .  1.341. As condiçhs gerais do contrato impostas por um dos 

contraentes, são eficazes ante o outro se no momento da conclusão do contrato 

este as conhecia ou devia conhecer usando a diligbncia ordinária. 

Em qualquer caso não tem efeito, se niio forem especificamente 

aprovadas por escrito, as condições que estabelecem, a favor daquele que as 

impõe, limitações de responsabilidade, faculdade de desistir do contrato ou de 

Suspender a sua execução, Ou, então as que estatuem, a cargo do outro 

contratante, decadências, limitações à faculdade de opor, exceções, restriçees à 

liberdade contratua1 nas relações com terceiros. prorrogaç80 thcita Ou renovaç8o 

do contrato, cláusulas compromissórias ou derrogaçees da compet6ncia da 

autoridade judiciária.177 

O dispositivo acima citado foi construido ainda sob uma ideologia 

individualista, posto que apenas exige que 0 aderente conheça ou deva conhecer 

o conteúdo das estipulações no momento da conclus80 do contrato, ou ainda que 

tais estipulações sejam previstas Por escfito. 

Com efeito, o referido artigo estabelece a Presunç80 de validade de 

cláusulas que poderao estar eivadas de abusividade. desde que haja a aceita@o 

do aderente, Portanto não houve, por parte do legislador italiano de 1942, a 

intençao de estabelecer um equilíbrio concreto entre O predisponente e o 

aderente. 

1 7 7  No ofianal: ial:xe consiaono generali di contratto predsposte da uno dei contraenti sonp eBcaci nei 
confionti deli úlpo, se a1 momento della conclusione de1 c o n m o  questi le há conosciute o avrrbbe dovuio 
conopscerle usando I 'ordnaria diligenza. 

In ogni caso non hanno efeito, se non sono S ~ ~ ~ c a ~ n t e  apovale P r  inscrilo, ie conJizioni 
~t~blliscono, afmOre co(ui che (e hú predispsfe, Iirnifdoni d responsabilitd, facoltd di recebere da/ 
conbatto 0 d sospenderne 10 exec&one, owero ~anciscono a carico kll'altro contraente decadenze, 
liniitazionj al/o/acolt~ d oppoyre eccezioni, restrilioni alia liberta conpattuale nei rapporti coj (erzi, tacita 
prorroga o rinnm>hone de/ contratfo, ciausoie comprodssone o deroghe alia competenro dell*autorjl<f 
gi~diziaria". 





palavras, nas normas formuladas casuisticamente percebe-se que o 

legislador fixou, do modo o mais poss;vel ~~mp le to ,  os crif&ios para aplicar 

uma certa qualificação aos fatos normados. 

(...) Em contrapartida, &S cláusulas gerais 6 assinalada a vantagem da 

mobilidade, proporcionada pela intencional imprecisão dos temos da 

fattispecie que contém, pelo que é afastado O risco do imobi/ismo 

porquanto é utilizado em grau minimo o principio da tipieidade. 

Dotadas que são de grande abertura semantica, não pretendem as 

cláusulas gerais dar, previamente, resposta a todos 0s problemas da 

realidade, uma vez que essas respostas progressivamente constru;das 

pela jurisprudência. Na verdade, Por mda regulamentarem de modo 

completo e exaustivo, atuam tecnicamente como metanormas, CUJO objetivo 

6 enviar o juiz para critérios aplicativos determindveis ou em outros 

espaços do sistema ou etravds de variáveis ti~ologi8s sociais, dos usos e 

costumes objetivamenfe vigorantes em determinada ambiencia social. Em 

razdo destas características esta thcnica permite capturar, em uma mesma 
hip6tese1 uma ampla variedade 'de casos cujas caracteristicas especificas 

ser60 formadas por via jutisprudenc~'al, e ngo legal. I"". 

A técnica legislativa casuistica foi muito utilizada pelos legisladores do 

século XIX. A regulamentaçao do suporte fatico constituis o paradigma ou 

modelo para explicar uma sbrie de situaçdes. 0 juiz estava obrigado a apreciar 0 
Caso concre.&o apenas com base no que estava prevl~to na 101, o a 181, por ser 

casuistica, "$0 abria espaço para a apreciaçfio de outro fato que n6o fosse 
exatamente aquele suporte fdtico regulamentado. 

Com as diversas mudanças ocorridas na sociedade e a evoluçao do 

Pensamento jurídico, a casuistica, em certas Areas do direito. tornou-se um 

paradigma ineficaz, na medida em que Se mostrou insuficiente Para munir o juiz 

de meios capazes e eficientes para solucionar a multiplicidade e a diversidade 

de litígios que lhe sao postos a julgamento. 

179 
Revista da Faculdade de Dirrito da UmGS, n. 15, Porto Alegre, UFRGsfSinte~e, 1998, pp. 129-154. 



Diante dessa situação, em alguns momentos O legislador passou a legislar 

utilizando-se de outros paradigmas, tais Cano: as cl8usulas gerais e 0s 

conceitos jurídicos indeterrninados. 

Tais paradigmas legitimam a possibilidade de uma maior participação e 

liberdade do juiz para apreciação do caso concreto, sendo que nesses casos 

poderá inserir um juizo de valor, sem infringir o principio da legalidade. 

Neste sentido Pedro Pais de Vasconcelos afirma que: "as c/áusu/as 

gerais caracterizam-se pela grande generalidade de serem concretizadas por 

referência a valores. ""* 
As cldusulas gerais se distinguem dos chamados conceitos jurídicos 

indeterminados. 

Tanto cláusulas gerais quanto 0s chamados conceitos jurídicos 

indeterminados carecem de preenchimento ou de valoração. Contudo se 

distinguem pela estrutura: as primeiras têm estrutura proposicionai e os segundos 

têm estrutura conceitual. 18" 

1 .I Distinga0 entre clausu~air gerias e cláusulas Contratuais gerais 

AS cláusulas contratuais gerais distinguem-se das cláusulas gerais 

nos seguintes aspectos: 

+ As cláusulas gerais serão sempre expressas em texto de lei. AO 

contrário as cláusulas contratuais gerais estarão sempre 

inseridas no instrumento do contrato OU em regulamentos; 

+ AS cláusulas gerais são espécie de técnica legislativa; as 

cláusulas contratuais gerais são espbcies de disposições 

contratuais; 

+ AS cláusulas gerais são normas abertas que permitem ao 

interprete buscar auxilio em Outras fontes axiolbgicas para 

fundamentar a sua linha argumentati~a'~~ , as dáusu Ias 

contratuais gerais, ao contrário são fwrmas fechadas que devem 

ser redigidas com clareza sem dar vazão ii ambigüidade ou 

180 

181 Contratos atípicos, p. 393 
182 Cf. Pedro Pais de Vasconcelos, Contratos atípicos, 393. 
Cf. Fabiano Menke, Revista de dimito do consumidor n. 5' p 15 



interpretações dúbias para que se assegure a segurança jurídica 

nos contratosi 





conteúdo tt'picos; idênticos a todos 0s demais contratos que aderiram ou 

venham a adeNr 8s mesmas condiç6es 

Toma-se como exemplo as cldu~ulas de um Contrato de utilizaFgo de 

cartão de crédito oferecido aos consumidores. No momento em que houver a 

aderência de um consumidor a tais cláusulas nascera 0 contrato por adesao em 

concreto (plano da existencia - do contrato Por adesao) e se produzirão 0s 
efeitos das cláusulas contratuais gerais em concreto (plano da eficácia - das 

cláusulas contratuais gerais). Se eventualmente verificar-se a invalidade de uma 

das cldusulas contratuais gerais (plano da validade- das clAusulas contratuais 

gerais) far-se-á o controle judicial ou administrativo que poder8 ocorrer tanto 

antes como depois da aderência do contratante. Se declarada a nulidade de 

determinada cláusula, tal declaração na0 implicar4 necessariamente a nulidade 

do contrato. 
Conclui-se pois, que as cl8usulas gerais de contratação tem exist6ncja 

autonoma. 

Nota-se todavia que as cláusulas contratuais gerais e o contrato de 

adesão OU por adesão são interdependentes, justapostos e tem percurso 

diferenciado nos planos da existencia, da validade e da eficdcia. 18' 

Tal fato permite o controle preventivo e abstrato das referidas estipulações 

(no plano da validade) antes de se integrarem a quaisquer contratos. 
A doutrina e as legislaçbes n8o são unissonas em fixar a terminologia das 

cláusulas gerais contratuais, utilizando-se em linguagem jurídica as seguintes 

expressões: ucondig&s gerais dos contratos*; "cláusulas contratuais geraisn ; 

"~ láusula~ gerais dos contratos de adesZiol' e contrato de ades80 conforme 

doutrina francesa, como acabamos de ver. 

A expreçsgo condi@es gerais dos confraf~s 6 utilizada no direito alemão 

e no direito a legislação portuguesa utiliza-se da express80 cláusulas 

186 CondiSks pr&s dos contratos e cl4usulas abnsivasl P 198 
187 

Cf. Paulo ~~i~ Neto Lobo, Condiç&s gerais dos contratos e ciáusulas abusivas, p. 198 
188 Cf. Paulo ~~i~ Neto ~ o b ,  Condiç&s gerais dos contratos e clhusulas abusivas, esta 6 a denominaçlo 
mais apropriada p uparar e relacionar a categoria com O contrato de e*. E também a iermin~log,~ que 
mais se adom no mundo, inclusive em congressos jurídicos i ~ l ~ a c l o n ~ s  v 0 h . b ~  a seu estudo. como o 8' 
Colóqwo Europ dedicado a ~a conditions gknérales du conbat, mlúsdo em Smmbwrs em 1978; o 10 
Congresso Europeu <ias Cond@es gerais dos conPatos,. realizado em Colmb% em 1988; o tema GndGaer 
gerais dos contratos a>ngeSm ~nternacional de k 1 f o  do consumidor. de 1989, realizado em São paulo, 



contratuais gerais; o Código Civil Peruano utiliza-se da expressão cláusulas 

gerais de contratação; no sistema da common ( a qual vige em paises como 

os Estados Unidos da América, Austrália, Inglaterra e Canadá), há tendencia de 

não se tratar a categoria como um todo, adstringindo-se à repressão das 

condições gerais abusivas; a lei francesa de 1978, mesmo mantendo a unidade 

conceitual tradicionalmente, passou a não Se referir a contrato de adesão nem a 

condições gerais dos contratos, voltando-se exclusivamente 4s clauses abusives. 

NO Brasil a expressão condiç6es gerais dos contratos não é Considerada 

correta para parte da doutrina, porque a palavra condição, em direito civil, serve 

para denominar o evento futuro e incerto que se integra como declaraç80 

acessória ao negócio jurídico por acordo de vontades, conforme art. 114 do 

Código Civil. Argumentam os doutrinadores que as condiçbes gerais dos 

contratos estariam afastadas do conceito de condição estabelecido pelo Código 

Civil, porque não constituem evento futuro e incerto; não resolvem ou suspendem 

o contrato; não surgem de relações intersubjetivas e na0 podem ser consideradas 

Potestativas. 
1 89 

Por isso a denominaçáo mais apropriada, de acordo com a legislaç80 brasileira 

para tais estipulações, é ucláusulas contratuais gerais" OU "cláusulas gerais dos 

Contratos". 

189 Cf Nelson Nery Júnior, CMigo brasileiro de defesa do ~ ~ m ~ m i d o r  comentado pelos autores do 
anteprojeto, p. 450.- 

Há que se observar que o texto do CDC, aprovado pelo Congresso Nacional, falava em clsurulas 
contratuais g&s (w. 51, parágrafo 3' ) e em c l h ~ ~ l a s  gerais dos conWOS ( U. 54, parágrafo 3' ) 
Preferindo a denominaç&) clbusulas à locuç~o condições. &sar de texto ter sido vemdo pelo Residente 
da Reaiblica, entendem 0s autores do anteprojeto que eSsS cllusulas gerais dos Wnüãto~ mistiam e 



3. Natureza jurídica das cláusulas contratuais gerais 

E de grande importancia prática perquirir-se sobre a natureza jurídica das 

cláusulas contratuais gerais, vez que, dependendo da natureza que lhe for 

atribuída, diverso será o regime jurídico a ser observado. 

Há na doutrina três teses fundamentais e opostas que tentam expli&-las. 

A primeira corrente doutrinária '* se propõe a explicar a natureza jurídica 

das cláusulas gerais dos contratos, considerando-as como categoria autonoma e 

sem considerá-las como leis. 

Para essa corrente doutrinária, as ~láusulas contratuais gerais: não 

normas jurídicas, mas destas se aproximam analogicamente apenas; não tbm 

natureza de negbcio jurídico contratual, sendo que 0 contrato de adesão 6 

negócio jurídico que adere às  cláusula^ gerais de contrataÇã0. lgl 

Neste diapasão, as cláusulas gerais dos contratos constituem uma forma 

de manifestação de autonomia privada particularmente qualificada, e uma forma 

de exercicio da liberdade contratual, que todo ordenamento jurídico capitalista 

não pode deixar de reconhecer aos operadores técnicos.'m 

Apontam os doutrinadores que as cláusulas gerais dos contratos 

Constituem, na sociedade de massa, Um dos principais instrumentos apropriados 

para disciplinar relações, mediante regulamentos ckfamente heterbnomos, gerais 

e abstratos, praeter legem e as vezes contra  em.'^^ 
A segunda corrente doutrinária entende que as clausulas gerais de 

contrataça0 são equiparáveis a norma jurídica, pelo que devem ser reconhecidas 

pelo ordenamento jurídico como normas objetivas que disciplinam contratos. 

Essa doutrina expandiu-se na França e na Alemanha. Argumentam 0s 

defensores dessa tese que as c~áusula~ gerais dos contratos devem receber o 

mesmo tratamento que a lei material, porque tem 0s caracteres de generalidade 

lgO Filiam-se a essa ,--,mente: Paulo Luiz Neto Lobo, Condi~ks gerais dos contratos e cl&usuJas 
abusivas, 197; Nelson Nery Júmor, Cddigo Brasileiro de Defesa dq Consumidor comentado pelos 

autores , A. do anteprgieto, pp. 4471451; Guido Alpa, Técnica e controllo dei contratti standard, p. 45. 
1511 

1 92 
Cf. Paulo LUL ~ é t o  Lobo, p. 45. 

193 
Cf Ouido Tefnica e controtio dei contratti &UIdard. P 45146 

1 94 
Cf. Paulo Luiz Neto Lobo, ob. cit., p. 196 

Fi]iam-se a essa doutrina: m o n d  Sailleles, De Ia dtclaration de voiontd. Pt~is:  F. Pchon- 

successeur, 1901; L. Duguit,  as transformaciones de1 derecho. Madrid: Ed Libreria Espafiola 



e abstração que são próprios da lei; que o ato de predisposição de cllusulas por 

parte do proponente "seria uma edição de um regulamento Por um ente privado, 

em face dos outros ou de todos. ou seja. um ato de heteronomia privada, que 

teria como limite negativo o âmbito .da atividade da empresa. e como limites 

positivos os princípios reitores do ordenamento estatal."'" 

A terceira corrente doutrinária entende que a natureza jurídica das 

Cláusulas gerais dos contratos se fundam na categoria contratuai ou no neg6cio 

jurídico. 

Para essa corrente as cláusulas contratuais e OS contratos de adesao são 

Concebidos de forma unitária. Assim o raciocínio contratualista parte de duplo 

fundamento: - a autonomia privada categoria1 das cllusulas contratuais gerais 

seria incompatível com o negócio jurídico; 0 negócio jurídico absolve 

satisfatoriamente a figura.'" 

Como se vê, a adoção de uma ou Outra tese de forma taxativa conduz a 

certas perplexidades, que devem ser aqui apontadas. 

A tese normativa peca por considerar as cláusulas gerais de contrataçáo 

como direito objetivo, quando 6 sabido que o direito objetivo s6 pode ser emanado 

do Estado ( poder legislativo). Náo há Como se equiparar as cl8usuias gerais de 

um ou vários negócios jurídicos d lei porque aquelas cláusulas, uma vez aceitas, 

se transformarão em um negócio jurídico, O qual 4 norma juridica individual 

concreta, ao passo que a lei 6 norma geral , abstrata. 

Convém apontar algumas diferenças existentes entre as ~láusulas gerais 

dos contratos e a lei, apontadas por Paulo Luiz Neto LÔbo: 

"a) a lei 6 editada por 6rgBo público 9Ue d e t w  titulafidade de poder 

estatal e compet6ncia legislativa; as condiçoes gerais ~ $ 0  editadas por 

quem exerce atividade econbmica privada ( inclusive quando é entidade 

estatal); 
-- 

19s 
Cf. Paulo Luiz Neto Lôbo, ob. cit. p. 188 

IAS Filam-se a essa doutrina: Whashington de Barros Monteiro. Curso de direito civil, SBo Paulo, 1969, P. 
33; Calos A]berto Bim, Direito dos contratos e dos atos unilaterais, Rio de janeiro, 1990, p. 56. 

197 
Paulo Luh Neto Ubo, Condiq&s gerais dos contratos e C ~ ~ U S U ~ ~ S  abusivas, p. 193 
0 s  autores que defendem essa tese (arrolados no nora anterior - 115) entendem que a conceitua@o das 

C ~ ~ U S U I ~ ~  gerais dos contratos de forma autônoma n80 tem utili* cientifica. 



b) a lei persegue finalidade pública e o bem coletivo; as c/dusu/as 

gerais dos contratos perseguem finalidade privada e a proteião de 

interesses meta- individuais; 

c) a lei incide produz efeitos sobre fatos ( suporte fbtico) e quando 
estes, por ela mesma previstos, acontecem; as cIáusuIas gerais de 

contratação dependem de integra@ a cada contrato individual para que 

produzam efeitos concretos; 

d) a lei não precisa ser conhecida previa e efetivamente para que 

possa ser eficaz; a eficácia das ~lb~sulas gerais dos contratos depende do 

cumprimento da prestação de cognoscibilidade, por parte do 

predisponente; 

e) o legislador não é parte interessada nos negócios jurídicos que s) lei 

ficam sujeitos; o predisponente é parte interessada em todos os contratos 

sujeitos a ciáusulas gerais de contrata@; 

r)  a lei ( no Estado de direito) assenta-se no princípio da igualdade ( 

todos sao iguais perante a IeiJ; na apficaçdo das cláusulas gerais, f a v o m  
71 198 

se uma das pattes ( o aderente), 

A tese contratualista, por outro lado, peca por fundir 0 conceito de contrato 

de adesão ao conceito de CI~USUI~S gerais dos contratos. Como se sabe, na 

prática ambas as categorias s80 tratadas de forma distinta, pelo que distinta 

também é sua conceituaçZlo. 

Conforme explica Paulo Luiz Neto Lbbo: 

para a twe mntratualista, as condiçóes gerais não seriam normas ou 

preceitos mas simples c~áusulas contratuais, tuteladas PIO principio da 

autonomia privada ou da liberdade contratua/. Decorrem dai 

conseqüencias práticas e teóricas: 

a interpretação segue as regras comuns de interpretaç80 dos 

negdcios jur;dicosl em especial a regra básica contida no atf. 85 do Cddigo 

civil, afasta a interpretação tipica; 

b) apbs a conc/usao do contrato individual, n8o se distinguem as 

condiçóes gerais das Ckd~~~ las  padiculares; 



c) mantida a igualdade jurídica formal dos contratantes, se 

concebe o favorecimento de qualquer das partes; 

d) o aderenfe 6 parte contratua1 concreta, figurando como aceifante; 

afasta-se a figura do aderente abstrato; 

e) as condiçdes gerais integram a oferfa e seguem a sua sorte; 

f )  a formação do contrato de adesão é sub~tancialmente idêntico 4 de 

qualquer outro contrato; 

g) não existe juridicamente obrigação de meios de COgnOscibi/j&de 

objetiva; o que importa 6 a aceitação; 

h) apds a conclusgo do contrato de adesgo, prevalece o pnncipo da 

pacta sunt servanda; 

i) não há espaço para as cláusulas abusivas, especialmente para as 

que foram assim consideradas apds a medimo concretzadora do juiz que 

aplicou a cláusula geral de boa-f6 e de Widade; 

i )  as figuras de p~djsponente e aderente são irnprdpna~."'~~ 

Entende-se que a primeira corrente doutrinária é mais coerente e espelha a 

realidade jurídica, não se podendo aceitar as teses contratualista e normativista 

diante das objeções apontadas acima. 

As cl&usulas contratuais gerais não podem ser consideradas normas 

objetivas, mas disposições gerais e abstratas que somente virao a se tomar 

normas individuais e concretas no momento em que houver a aderência do 

contratante. 

É inadmissível também a aceitação de que a expressão "contrato de 

adesãon se-viria tambdm como significante das cláusulas contratuais gerais, pois 

como se afirmou acima (capítulo II), a polissemia da expressão refere-se apenas 

as técnicas contratuais abrangendo toda a formaç80 do contrato e a cldusulas 

gerais de contrataÇáo têm existência autbnoma, apesar de se justapor ao 

contrato de adesao, na0 havendo destarte Como fundir-se OU as 

duas figuras. 
Configuram as cláusulas gerais de contrataião uma forma utilizada pelo 

fornecedor predisponente para regular Uma série de contratos de forma abstrata 

1 99 Condiçks Gerais dos Contratos, P. 193/194. 



e genérica para que posteriormente, no momento em que houver a adesão do 

contratante consumidor, se forme o contrato de ades8o ou por adesgo. 

Conclui-se pois, que a cláusuias gerais de contratação têm natureza de 

atividade, sob a perspectiva do predisponente ( funç80 parcialmente normativa) , 
e de ato, sob a perspectjva do aderente f funçao n e g o ~ i a l ) . ~ ~ ~  

200 Cf. paulo Luiz ~~t~ ~ ~ b ~ ,  coodjq&s gerais dos contratos e clíusulas abusivas, p.202. 





exercitar a sua pretensão ao recebimento do mesmo bem, em congruência 

com os elementos e as circunst~ncias da declaraido negocia1 de oferta ( 

em sentido amplo, repita-se) no mercado de c o n ~ u m o . " ~  

e) direito de c~~nosc ib i l idade~~~ prévia 

O direito de cognoscibilidade abrange 0 poder de conhecer e o poder de 

compreender as cláusulas gerais dos contratos de forma objetiva. 

Conforme Paulo Luiz Neto Lôbo: 

"A cognoscibilidade tem caráter objetivo; reporta-se à conduta abstrata. O 
aderente em particular pode não ter efetivamenfe conhecido as 

cláusulas gerais de contratação, O u  ter conhecido ou não Compreendido, 

Essa situação concreta é irrelevante para o direito das mndiçdes gerais. O 

que importa é ter podido reconhecer e ter podido Compreender. A 

declaração de ter conhecido e compreendido as condições gerais não 

supre a exigência legal e não o impede de pedir judicialmente a ineficdcia 

delas. Ao julgador compete verificar Se a conduta concreta guarda 

conformidade à conduta abstrata tutelada pelo direito. 

( )  O aderente pode conhecer e compreender as codiçbes gerais mas 

rejeitá-las, pleiteando, após a C O ~ C ~ U S ~ O  do contrato, sua invalidade por 

serem abusivas, sua ineficdcia por na0 ferem sido garantidos êfetivamente 

os meios de cognoscibilidade, ou sua interpretaçao típica a seu favor, 

valendo-se de dnones próprios como a 'interpretatio contra stipulatorem: 

São iodos crif6rios objetivos, cuja efetiva~ao, entretanto, nao depende da 

vontade do aderente i1 204 

A cláusulas gerais dos contratos se prestam a regular, . delimitar e 

condicionar 0s contratos de adesão, por adesáo, e a oferta (considerada como 

202 
"O objetivo & transparência e o regime juridioo dos deveres e riscos de infomiaç80 nas declarações 

negociais para consumo" , in Revista de direito do consumidorl n. 4, P. 64 

203 
A e x p ~ s &  de wgnoiibilj&de 6 dili~ada pelo direito i t a ~ ~ ~ o  e MO si&fica aceitaciio, nem 

ompouco indg um aspffto vo]itivo & par&e aderente. Cf. ~ ~ ~ s c o  MeSsine0, II contratto in genem, p. 
422. 

204 
Condiqks gerds dos contratos e cláusulas abusivar P 1 14. 



negócio jurídico unilateral, conforme afirmação supra) portanto, se formam 

previamente, heteronomamente e e~terf7amente à formaçao destesm 

Poderão as cláusulas gerais dos contratos compor ou não a redação dos 

contratos integralmente, sendo certo que, em determinados contratos, h4 apenas 

remissão dessas cláusulas, as quais estarão redigidas em documentos 

apartados. 

205 
Cf. Paulo Luk Neto L&), Condiq&s gerais dos contratos e cláusulas abusivas, p 37, 



5. Cli5usulas abusivas 

As cláusulas wntratuais gerais devem ser formuladas de maneira 

equitativa, com respeito a todos os princípios estatuídos no CDC. 

Porém, quando isso não awntèce, surge a figura das cl8usulas abusivas, 

as quais são uma expressão do desequilíbrio económico e desequilíbrio entre 

direitos e deveres dos contratantes. 

Conforme Paulo Luiz Neto Lobo: 

"consideram-se abusivas as cláusulas que atribuem vantagens 

excessivas ao predisponente, acarretando em mntrapartida demasiada 

onerosidade ao aderente e um injusto desequill'brio ~ o n t r a t u a r ~ ~ ~ .  

Será necessário então, para a mnfigura@o da cláusula abusiva, 0 

concurso dos seguintes requisitos: predisposição unilateral; i n s e r ~ ~  em 

~láusulas gerais de contrataçlo; atribuigo de vantagens excessivas ao 

predisponente; atribuição de onerosidade e desvantagens excessivas ao 

aderente; incompatibilidade com a lista legal OU Com a boa-fé e a equidade. 

O juiz, ao examinar o caso concreto, deverá observar todos os requisitos 

acima, para que se detenine a abusividade de determinada cláusula e posterior 

decretação de sua nulidade. 

Destarte a cláusula abusiva é considerada um ato inválido, que fere 

frontalmente o principio da isonomia e que Se encontra em des~onformidad~ com 

a lei cogente, por isso sancionado pelo sistema com grande intensidade. A 

sanção aplicada seri  pois, a nulidade que enseja a ineficácia do ato. 

O art. 51 caput, da lei 8.078190 dispõe que as cláusulas abusivas sao 

nulas de pleno direito. 

Aqui convém ressaltar que parte da doutrina entende que tal espkie de 

invalidade é prbpria das relações de Consumo e diversa do sistema de 

invalidades do Código Civil na forma vista pela doutrina tradicional. 

Neste sentido, afirma Nelson Nery Júnior que: 

"0 CDC afastou-se do sistema de nulidades do Cddigo Civil, restando 

pois, superado o entendimento de 9ue as nulidades 'pleno jure1 
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207 Cf. Paulo Luiz Neto m, Condiç&s gerais dos contratos e C ~ ~ U S U I ~ S  aburivas, p. 15s 
Cf. Paulo Luiz Neto Lobo, Condiqh gerais dos contratos e c~dusdas abusivas, p. 159 



independem de declaraçgo judicial para fazerem atuar, e que as nulidades 

absolutas precisam de sentença judicial para produzirem seus efeitos no 

ato ou negócio jurioicoo. Abandonou-se, no sistema do CDC, a djcotomia 

existente entre as nulidades do Direito Civil ( nulidades absolutas e 

relativas), pois o Código só reconhece as nulidades de pleno direito 

quando enumera as cláusulas abusivas, porque ofendem a ordem 

pública de proteçgo ao consumidor, base norrnativa de todo o Código, 

como se no art. 1' do CDC: 'O presente Código estabelece normas de 

proteçao e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. .. 

(. . .)llrn 

A outra parte da doutrina (tradicional) entende que houve imprecisao por 

parte do legislador sendo que na verdade onde se 18 nulidade de pleno direito 

deve-se entender nulidade absoluta.208 

Entende essa segunda corrente doutrindria que Se a invalidade prevista no 

caput do art. 51 do Código de Defesa do Co~sumidor fosse nulidade de pleno 

direito não necessitaria de manifestação judicial. Porém de acordo com as regras 

do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade deve ser decretada pelo juiz, 

logo trata-se de nulidade 
Parece válido afirmar que o primeiro entendimento 6 o mais correto, posto 

que utilizou-se de uma terminologia mais adequada e Precisa. 

Com efeito ao contrário da doutrina tradicional, considerou-se que 0s 

graus de invalidade são: nulidade e anulabilidade. Marcos Bernardes de Melo 

Conceitua esses graus de invalidade da seguinte forma: 

208 Nelson Nev j a o r ,  Código brasileiro de defesa do ~onsumidor comentado pelos autores do 
anteprojeto, p. 491 
NO mesmo sentido: M&i&o Garcez, Nullidades dos actos ju~dicos. 2' ed. Rio de Janeiro: Jacinho 
Ribeiro dos Santos, 191 O, V. I, n.44 e segs., P. 47 e segs. 

209 

21 o 
Cf. Clhusula Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do conqumidor, p. 177 
De acordo com essa corrente doutrinária, as invalidades classificam em: 

- nulidade abroluta - quando por sua natureza de ordem pública, a o  ale&is por qualquer htenssado 
inclusive o Minia&jo Público, e decrethveis de oficio pelo J ~ U .  - Nulidade relativa - quando o ato nulo somente pode ser atacado pela pessoa diretamente prejudica&, 
também decretáveis pelo juiz. 

As nulidades plmo &&tos seriam aquelas que não nmssirariam de d d a o  judicial pi~i decretá-la , 
Pois operariam apenas por força de lei. 



"A nulidade constitui a sanção mais enérgica, acarretando, entre outras 

consequências, em geral, a ineficácia erga omnes do ato jurídico quanto a 

seus efeitos próprios, além da insanabilidade do vício, salvo exceçBes bem 

particularizadas e a anulabilidade cujos efeitos jurídicos sao re/afivizados 

às pessoas diretamente envolvidas no ato jurfdico, o qual produz sua 

eficácia específica, integralmente, até que sejam desconstituld~s, o ato e 

seus efeitos, mediante impugnaçao em própria, podendo ser 

convalidado pela confirmação ou pelo transcurso do tempo."' 

Para entender-se a expressão nulidade "de pleno direito" h4 que se ter 

presente a classificaçao das nulidades tendo como critbrio de a 

necessidade de serem alegadas. Neste sentido as nulidades podem ser: 

"Nulidade 'de pleno iure' - aquela que se caractehza pela relevância em 

seus fundamentos, de interesse de ordem pública. Opera 'ipso jure: pode 

ser alegada por qualquer interessado e pelo Ministério Público e 6 

decretdvel pelo juiz quando dela tome conhecimento. 

Nulidade dependente de alega& aquela que em face da predominancia 

dos interesses patrimoniais p'adi~~lares, somente O interessado tem 

legitimacão para alegá-la, nao sendo pcssjvel a sua decretação pelo juiz 

sem provocação do 

Dessa forma a espécie de nulidade a que se refere o art. 51 caput do 

Código de Defesa do Consumidor 6 a nulidade de pleno direito dentro do conceito 

Supramencionado, ou seja, trata-se de nulidade alegável por quaisquer 

interessados e ainda pelo Ministério Publico, pela a uniao, Estados, Municipios, 

autarquias, empresa pública, fundações, sociedades de economia mista e as 

associaçdes que estejam constituídas há pelos menos um ano, nos termos da lei 

civil e incluam entre suas finalidade institucionais a prote@o ao meio ambiente, 

ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, OU ao patrimònio 

artisfico, estético, histórico, turistico e paisagístim. 
E isso ocorre pelo fato das cl8usulas abusivas estarem inquinadas de um 

defeito insanável e serem disposições que ofendem a ordem pública de proteçâo 

ao consumidor. 

21 I 

21 2 
Teoria do fato jurídico - plano da validade, P. 53. 
Marcos Bemardes de Meio, Teoria do fato jurídico - plano da validade, p. 68. 



A sentença que reconhece a nulidade 6 constitutiva negativa e o seu 

efeito é ex tunc. 273 

O Código de Defesa do Consumidor arrola nos incisos do ad. 51, as 
espécies de cláusulas abusivas. 

Quanto $I extensão desse rol, parte da doutrina entende que o rol 6 

meramente exemplificativo2'4 e outra parte entende que é ta~ativo."~ 

0 s  adeptos do primeiro entendimento entendem que a expressão "entre 

outrasn do caput do art. 51 evidencia o criterio da lei de mencionar em numerus 

apertus os casos de cláusulas abusivas nos contratos de 

Sob esse entendimento considera-se conf~rme ao direito as outras listas 

de cláusulas abusivas que foram criadas pela Portaria n. 4' , de 13/3/98 da 

Secretaria de Direito Econômico do Ministerio da Justiça , e a Portaria n. 3", de 

73/03/99, da Secretaria de Direito Econbmico do Ministério da Justiça. 

Por outro lado, os que entendem que a enumeração é taxativa, explicam 

que a expressão 'entre outras' se refere a outras c~éusulas implícitas, cuja 

abusividade deve ser apurada pelo iU;z1 em cada caso, atendidas as 

circunstâncias concretas, em vista das quais venha a Ser declarada a nulidade 

das mesmas." m si^)^" 
Sob esse entendimento as listas de clhusulas abusivas editadas pelas 

Portarias 4' e 3' , supramencionadas afrontam O principio da legalidade. 

Neste sentido explica Custódio Ubaldino da Piedade Miranda que tais 

Portarias % 

" (. . .) foram editadas ao abrigo do 56 do Decreto 2.781 de 20/03/9?, 

parecendo da leitura do capuf desse adigo que a autonza~60 4 Secretaria 

do Direifo EconBmico para divulgar anualmente 0 elenco complementar de 

cláusu/as contratuais consideradas abusivas se dá na forma do afi. 57 da 

213 
Cf Nelson Neiy Júnior, Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto, p. 49 1.  
21 4 

Cf. Nelson Neq Júnior, Cádigo brasileiro de defesa do ~~nsumidor comentado pelos autores do 
anteprqietO, ,,. 492 e paul0 Luiz Neto Lobo, Condiçóeu gerais dos contratos e cldusulas abusivas, p, 
164. 
21 5 Cf. custódio & Piedade UbaJ&no Miran&, Contrato de Adesfio Tese para livre decência, 196. 
21 6 

Cf. Nelson ~ ~ r y  J Ú ~ O ~ ,  Código brasileiro de defesa do c~nsumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto, p. 492. 
21 7 

Cf. custbdio Piedade Ubaldino Miran&, Contrato de Adesfio Tese para livre decência, 197. 



Lei 8.078 de 1990, com o que parece querer significar-se ao abrigo de uma 

autorização legislativa. 

LB-se mais no parágrafo I' que as Cldusulas serao elaboradas de fma 

genérica e abstrata, o que quer dizer, em tese, tal como o fez o legislador 

no citado art. 51. Poderá um Decreto, emitido pelo governo, autorizar a 

ediçiio de normas gerais e abstratas, impondo pmibiç8es e condutas, 

dizendo o que se pode e o que na0 se pode fazer com violaçifo do princjpio 

da autonomia privada, do poder reconhecido aos particulares de se darem 

regras que regulamentam os próprios interesses ? 

e evidente que não. ~ o g o  O inciso 11 do a d  5' da Constituiç~o Federa/ 

dispõe expressamente que 'ningiJ6m Será obrigado a fazer ou deixar de 
11218 

fazer alguma coisa senão em virtude de /e,. 

Ainda conforme esse entendimento, argumenta-se 

"que de acordo com a interpretaçdo do art. 84. da Constjtuiçdo Federal, as 

Portarias citadas somente poderiam dispor secundum legem e jamais 

praeter legem; que ainda que se entenda o rol como meramente 

exemplificativo nada leva a inferir que a expressa0 "entre outras" implique 

numa delegação do Poder exeC~tiv0 para subdelegar nos entes a ele 

subordinados a emissão das ClduSulas abusivas, fato que na0 seria 

possjve/ dada a incompeténcia do Presidente da República para legislar 

sobre direitos e garantias individuais e que portanto as portarias acima 

referidas sao forma/ e organicamente inconstitucionais. n219 

Parece válido afirmar que o segundo entendimento 6 0 mais correto, de 

acordo com as normas vigentes. 

Com ,-ela@o às Portarias citadas, realmente na0 seriam um meio legitimo 

Para a edição de cláusulas abusivas. 
Com razão Custbdio Ubaldino da Piedade Miranda sustenta a 

inconstitucionalidade das Portarias citadas. 

2 I R  Cf. CuQ&io da Piedade Ubaldino Miran&, Contrato de AdesHo. Tese para livre docència 197 
219 Cf. c ~ ~ M ~  da Piedade Ubaldjno Mim&, Contrato de AdesBo. Tese para livre dodncia 1981199, 



Neste sentido há que se observar que O art. o art. 56p0 do Decreto 

2.1 81/97,  remete ao art. 2zP' do mesmo Decreto, informando que o rol de 

cláusulas abusivas se dará para fins de aplica@o de multa ao fornecedor o que 

demonstra o caráter obrigatório da observ~ncia do referido rol de estipulaçees 

restritivas, apesar de não serem leis. 

Por outro lado, o problema todo parece estar na interpretaçao da 

expressão "entre outras" no conceito de cl8usulas gerais e nos conceitos 

jurídicos indeterminados (os quais foram acima examinados - item 1.1 deste 

~apítulo) inseridos no texto do inciso IV, e dos incisos I e 111 do parágrafo 1' , 

todos do art. 51 .2n 

Com se disse acima as clAusulas gerais e OS conceitos jurídicos 

indetermjnados constituem técnicas legislativas que permitem ao juiz inserir um 

juizo de valor ao julgar deteninado caso concreto, dando maior flexibilidade à 

atividade do julgador. 
expressões: uexcessivamente onerosan e "desvantagem exageradai1 

sao conceitos jurídicos indeterrninados. A expressáo "boa-fé" constitui uma 

cJ8usula geral. 

Destarte, tais dispositivos realmente se dirigem ao juiz e, na verdade, nao 

estaria o julgador criando outras cláusulas que não estejam implicitamente 

220 A T ~ ,  56 - N~ fom do art, 51 & Lei n. 8.078190, e Com0 0 objetivo de orientar O Sistema Nacional de 
defesa do Consumidor a Secretaria de Direito EconÔmico d v u l m ,  anualmente, elenco complementar de 
cláusulas Mnmmis Gnridera& abusivas, notlihente F a  0 fim de a~l ica~3o do disPOSitlv0 no inciso IV 
do art. 22 deste Decreto. 

22' 22 - sflh aplica& ao fornecedor de @tos ou X ~ Ç O ~  que, direta OU i n d i m e n t e ,  hsenr, 
fizer circular ou de cláusula abusiva, qualquer que seja a moflalidade do contrato de consumo, 
inclusive nas owraç@s securiWs, bancárias, de crédito d e t o  ao c o n d d o r ,  depbsito, poupança mho . r 

ou financiamento, e especialmente quando: (...I 
IV - estabelecer consideradas iníquas ou abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, incompatíveis com a boa-fé ou eqllidade; 

222 O a*. a, 5 1 - Sgo nulas de pleno direito, entre Outras, as ckm~las  contratuais relativas ao 
fomecimento de produtos e serviços que: 

(...) IV - estabeleçam obrigaçôes consideradas l d q ~ a ~ ,  abusiva$ que coloquem o ~ 0 n - d ~ ~  em 
desvantagem exagera@ ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a *idade; 

parágrafo 1' do M. 5 1 - Resume-se exagerada, a v e  outros casos, a vantagem que: 
I - ofende os pdcipjos fundamentais do sistema jddico a que pertence; 
(...) 111 - se mostra excessivamente onerosa para O ~onsumidor, considerando-se a natureza e conte&o 

do Contrato, o inferes% &s partes e outiãs cirmsraniias ~ u l ' r n  ao caso. 



previstas nas cláusulas gerais e nos conCeit0s jurídicos indeterminados 

Supramencionados. 

Conclui-se pois que não há como se atribuir a expressão "entre outrasn o 

significado de que outras cláusulas poderiam ser criadas por meio de Portarias. 

Nesse caso o juiz estaria legitimado a ter uma livre aprec ia~o ou 

interpretação sobre o conceito de abusividade de acordo com o caso concreto 

para o efeito de reprimir cláusulas abusivas dentro da realidade do contrato e dos 

limites traçados pelo legislador. 

5. I Cláusulas gerais e cláusulas abusivas 

AS cláusulas gerais tem um importante mecanismo de interpretação 

das cláusulas contratuais gerais, inclusive no que se refere a extensão das 

cláusulas abusivas. 

Com efeito o art. 51, inciso IV, do CDC, repete a aplicaçao da 

cláusula geral da boa-fé, já prevista 4' , incis0 111, do mesmo Código. 

Considerando a existentes desses dois dispositivos e a abertura 

Concedida pelas cláusulas gerais, o julgador terá ampla liberdade para decidir 

ensejando conseqüências jurídicas diversas das previstas no ar?. 51, IV ( nulidade 

da cláusula incompatível com a boa-fé), coflfortne as circunst8ncias do caso 

concreto. 

Neste sentido Cláudia Lima Marques afirf'l~a que: 

"Assim, 6 paradigma de valoração do juiz e d O paradigma de 

conduta, que deve ter sido violado, para que haja a reaça0 do direito. seja a 
reaçao prevista no caput do att. 51, a nulidade absoluta, sejam as outras 

previstas nos afis . 6' I 28, 39, 46 e 54, do CDC. que oscilam entre ineficdcia, 

desconsideraç~o e modificaçao de c18usulasJ em um juiz0 casuistico de 
m 

equidade, conforme o caso concreto 
Dessa f m a  percebe-se que diversas normas previstas no CDC, 

São exemplos claros da positivaçáo ou tipiza@o da boa-fé, Com a previsão das 

Consequências jurídicas a determinados atosl contudo tal positivação não pode 

223 '6 Boa-fe nos se4ços bancanos, financeiros, de dd i to  e ~ ~ ~ 0 s  e 0 Código de Defesa do 
7 " Revista de Direito do Consumidor, n. 43, p. 229. Consumidor: info-@o, cooperação e renegociação . . 



significar limitação ao poder do julgador, porque Se assim for estar-se-& negando 

a utilidade precipua da cláusula geral que 6 a aplicação da justiça ao caso 

concreto. 

5.2 Estipulações unilateralmente predispostas pelo fornecedor 

Longe de ter a pretensão de esgotar a materia sobre as cláusulas 

abusivas nesta obraz4 importante neste momento fazer-se uma breve andljse 

dos incisos IX, X, XI e XIII, do art. 51 do CDC, 0s quais consideram nulas as 

cláusulas que prevêem respectivamente: a op@o de concluir ou não contrato 

pelo fornecedor, a variação do preço unilateralmente pelo fornecedor, a 

possibjljdade do fornecedor cancelar unilaterah'lente 0 contrato, e a 

possibilidade do fornecedor modificar unilatera1rnente 0 conteúdo ou a qualidade 

do contrato, após sua celebração. 

Nestes casos as cláusulas não sã0 consideradas nulas por seu 

Conteúdo, mas pela unilateralidade da vantagem concedida, O que viria a trazer 

um desequilibrio substancial as relações contratuais, deixando o aderente em 

absoluta posição de inferioridade. 

O inciso IX, do art. 51 do CDC, preve a nulidade de clCiusuIas que: 

Art. 51 (...) 

)(I - deixem ao fornecedor a opção de concluir OU não o contrato, 

embora obrigando o consumidor; (. . .) 
Trata-se da proibição de cláusula potestativa, de resto já vedada na 

sistemática contratua1 do próprio Código Civil de 1916 (arte 11 5). 

Assim, apesar da redaçáo do dispositivo, ainda que o pr6prio 

Consumidor venha a concluir ou não O contrato que contenha tal cláusu~a ao seu 

alvedrio, haverá nulidade. 

Para ilustrar, é importante citar O exemplo de Cláudia Lima Marques: 

quando o consumidor atendendo a ofetfa vai 6 revendedora de . . . 
ve;cu/os e assina proposta de contrato, que ser4 enviada 6 matriz 

224 Sobre o tema clhusu]as abusivas ver: Clhudia Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do 
Consumidor, 3' ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999; Carlos Albeao B i m ,  Barbosa Garcia 
JYnior e Guilherme Fernandes Neto, 0 s  contratos de adesao e o controle de cl~fJsulli~ abusivas, São Paulo: 

1991. 





Nesses casos, as cláusulas contratuais não serão nulas se as 

providências nelas previstas forem deliberadas em comum (quanto ao 

reajustamento de preço, cancelamento do contrato e modificação do conteúdo ou 

da qualidade do pacto) ou se o mesmo direito for conferido ao consumidor 

(resilição do contrato ou ressarcimento dos Custos de cobrança na hipótese de 

inadimplemento). 

Os dispositivos visam dessa forma impedir a total ausência de paridade 

na relação contratual realizada pela técnica do contrato de adesão assegurando o 

equilibrio contratual. 

Toda modificação feita após a conclusão do Contrato deve ser feita de 

forma paritária, para que seja preservado o equilíbrio negocial. 

Aqui cabe salientar que nos contratos de adesão ou comportamentos 

socialmente típicos é impossível visualizar-se na prática, a negociação paritaria 

da modificação de uma cláusula contratual. 

Só nos contratos por adesão haverá a possibilidade dessa negociação 

paritária, em razão da própria natureza da técnica de contrataçáo, conforme foi 

analisado no capítulo II. 

Quanto ao inciso XIII, Cláudia Lima Marques faz uma Observação que 

parece oportuna. 

Segundo este inciso do art. 51 do CDC sã0 nulas as cláusulas que 

"autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente O conteúdo e a qualidade do 

contrato, após sua celebração"227 (grifo nosso). 

Informa a referida autora que 

(...) nesse caso foi infeliz O legislador no uso da terminologia, 

pois, enquanto a modificação do conteúdo do contrato 6 uma 

expressão vasta, mas adequada, mdificar a 'qualidade' de um 

contrato não é tão fácil. Talvez aqui 0 legislador queira afirmar, a 

exemplo do parágrafo 10, n. 4 da lei alemã de 1976, que são 

nulas as cláusulas que prevêem a modificação do conteúdo e da 

qualidade da prestação c~nffatua/ '~* .  (grifos do original) 

227 Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relaç&s contratuais, p. 173 

228 Contratos no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relações contratuais, p. 173. 



Parece correto o entendimento supra, posto que a alteraçao do conteúdo e 

da qualidade de um contrato poderá ensejar uma nova contratação com a 
resolução do contrato primitivo. O que se altera na verdade são determinadas 

cláusulas concernentes a determinadas prestações. 

Em todos esses casos ( com ~ X C ~ Ç ~ O  do incis0 IX, analisado em separado) 

as estipulações serão abusivas se forem estabelecidas unilateralmente pelo 

fornecedor. 

Todavia interpretando-se os dispositivos a contrario sensu, conclui-se que 

se tais estipulações forem negociadas e se forem conferidos iguais direitos ao 

consumidor a referidas estipulações serão licitas. 

Restringiu-se esse capítulo análise dos incisos que fazem referencia a 

estipulações unilaterais prejudiciais ao consumidor, para dar uma introdução ao 

tema central do presente trabalho, o qual se refere talvez a mais grave das 

estipulaç6es unilaterais abusivas praticadas do fornecedor. 

Assim a cláusula-mandato também constitui uma estipulação unilateral e 

dada a importância de sua análise nos contratos por adesão, será explanada em 

capítulo a parte. 



CAPITULO V 

A CLAUSULA MANDATO 

I. Figuras afins à cláusula mandato 

Para chegar-se ao conceito de cláusula mandato, é mister um perpassar 

sobre as suas figuras afins, quais sejam: a representação, o contrato de 

mandato, procuração em causa própria e 0 auto contrato ou contrato consigo 

mesmo. 

1 .I A Representação 

A representação consiste na atuação jurídica de determinada 

pessoa em nome e no interesse de outrem, mediante outorga de poderes para 

tanto. 

Conforme Orlando Gomes "esses poderes derivam da lei OU do 

negócio jurídico, Na primeira hipótese diz-se que há representaçao legal. Na 

outra, representaçdo voluntdria ou negocia/. J1229 

Não há de se falar em representação quando se tratar de atos 

ilícitos. 

A representação ou a outorga de poder de representação supõe: 

"a) a possibilidade de o ato jurídico Para 0 qual seia Preciso representaçao; b) ser 

o representante quem manifesta a vontade necessária a esse ato; c) o ser em 

nome de outrem a manifestaçáo de vontade; d) eficácia, positiva e negativa, 

quanto ao 

Conforme Nelson Nery Júnior: 

"para que exista regularmente a representação é necessária a 

presença de dois elementos a ela essenciais: a) a procuraç6o ou poder 

representativo; b) a contemplatio domini''. 

A procuração, tecnicamente falando, é a forma ou o instrumento 

pelo qual se confere a outorga do poder representativo. 

229 

230 
Orlando Gomes, Contratos, p. 346 (grifos do original). 
Cf. Fmicisco Cavalcanti Palites de Miranda. Tratado de direito Privado, Tomo 111, p. 281 

231 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, p. 513. 







próprio (havendo cláusula expressa no instrumento da procuração e pleno 

conhecimento de ambas as partes, portanto trata-se de negócio jurídico bilateral). 

A figura da procuração em causa própria ou procuratio in rem suam 

tem origem no direito romano, tendo sido instituída e idealizada a fim de ser 

possibilitada a cessão de créditos a titulo particular. 

NO período que antecedeu ao Código Civil de 1916, uma vez 
vigentes as Ordenações do Reino, o direito brasileiro adotava a procuração em 

causa própria, com os largos efeitos que lhe reconhecia o direito romano238. 

Com o advento do código Civil de 1916, contudo, o referido 

instrumento legal passou apenas a ter o efeito da irrevogabilidade. 

Com efeito, essa espécie de instrumento legal está prevista no ad. 

1317, inciso I, do Código Civil de 1916, in verbis: 

~ r t .  1.31 7 - irrevogdvel o mandato: 

I. quando se tiver convencionado que o mandante não possa 

revogá-lo, ou for em causa própria a procuração dada; 

0 Código de 1916 atribui, pois, a procuração em causa própria 

apenas 0 caráter especial de irrevogabilidade. 

A despeito dessa única peculiaridade prevista na lei civil, verifica-se 

em leis esparsas e em diversas decisões jurisprudenciais outros efeitos 

conferidos e reconhecidos ao referido instUTlent0 legal. 

Assim é que o Decreto-lei n. 821 de 26 de dezembro de 1966, o 

qual regula o sistema tributário do" Distrito Federai, ao tratar da incidência do 

imposto de transmissão, em seu art. 22, inciso 1, alínea h, prevê que: 

~ d .  22 - O imposto grava inclusive: 

( -3  

'" Conforme Joaquim Miri, Jhior, "A influência do direito ~OiXU' iO na península ibérica, pfincipalnlcnte no 
vetusto portugal, manifestou-se através texto de expresso, considerando o direito r o n u o  subsidi&io do 
direito português, pelo Código Afonsino e Ordenaçaes Fnuelinas e Filipinas. 

Consequentemente, o Código Filipino consagou no seu Liv. 3 , Tit. 45, parágrafo 7' o instituto 
procuração em causa própria com o mesmo caráter, com que se apresentava no direito romano. 

E, como as Ordenaçks, apesar dc jh relegadas em Seu pais de origem nos collduziam, - o direito brasileiro. 
indirehmente, seguia, também a trilha traçada pelos romanos. ao recolhecer que, ao procurador in rem suam 
"pertence todo o proveito e dano da demanda por ser obrigado a compor o vencimento dela". In 
ProcuraCso em causa própria e seus efeitos, capítulo 11. 



h) mandato em causa própria e seu substabelecimento, quando 

o instrumento contiver os requisitos essenciais a compra e venda; (...) 

Portanto, de acordo com o referido dispositivo, a procuração em 
causa própria é fato gerador da obrigação tributária. 

O entendimento jurisprudencial, também sempre se encaminhou no 

sentido de atribuir efeitos de transferência de direitos a procuração em causa 

própria. 

Tal entendimento prevalece atualmente, conforme ementas de 

acórdãos recentes abaixo colacionados: 

"MANDATO - Procuração em causa própria - Irrevogabilidade - 
Não extinção com a morte do mandante - Declaração de voto. 

Intuitivamente, a procuração em causa própria é irrevogável, não 

porque constitua exceçáo à revogabilidade do mandato, mas porque 

implica transferência de direitos. E por ser negócio de alienação, 

concretizada esta, com os requisitos da res, pretium e concensus, 

não se desfaz com a morte do mandante e o negócio feito não perde 

a eficácia. 11239 

~DENUNCIAÇAO DA LIDE - Mandado em causa própria e não 

'ad negotia'- Responsabilidade dos mandatários e sucessores 

pelos riscos da evicção - Qualificação jurídica de contrato - 
Quest%o federal - Recurso especial a que se da provimento 

parcial - Inteligência dos arts. 1 .I07 e 1.073, do CC. 

Denunciação da lide. Mandado in rem propriam. Responsabilidade 

dos mandatários e seus ~essionários pelos riscos da evicçCio. 

questão federal, para efeito de cabimento do recurso especial, o 

concernente a qualificação ~uri'dica do contrato, d 'natureza juridica 

de documento. É mandato em Causa própria, e não simplesmente ad 

negotia , aquele em que o mandante confere poderes para alienar 

imóvel, declara o recebimento do preço, isenta de prestações de 

contas, passando assim o procurador a agir realmente em seu 

próprio interesse e por conta própria. 

239 TJSP - Ap. 195.399-216 - J.22.09.92. in RT692182 



Configuração do mandato em causa própria como negócio oneroso, 

com transmissão da posse e consegiiente responsabilidade do 

transmitente pelos riscos da evicção. Arts. 70, 1, do CPC e 1.107 e 
1.073 do CC. 

Admissibilidade da denunciação 'coletiva : com chamamento 

conjunto, e não 'sucessivo', dos vários antecessores na cadeia de 

proprie fdrios ou possuidores. 
Recurso especial conhecido pela alínea 'a' parcialmente provido."240 

Diante do dispositivo expresso na lei civil e dos entendimentos 

jurisprudenciais, a doutrina se dividiu quanto ao entendimento dos efeitos que 

devem ser atribuídos a procuração in rem suam. 
Para parte da doutrina, a procuração em causa prdpria não tem 

outro efeito a não ser o da irrevogabilidade previsto no art. 1317, inciso I, do 

Código Civil, dando a esse dispositivo uma interpretação restritiva. 241 

Outra parte da doutrina entende que a procuraçao em causa prdpria 

constitui um negócio jurídico translativo e, Por isso, apto a transmitir o crédito, 

desde que: satisfeitos os requisitos e formalidades para o contrato a que se 

destina; se feita por instrumento público (com a expressão do consenso dos 

contratantes) e se contiver a quitação do preço, ou o modo de seu 

pagamento.242 

Toda essa construção doutrinária e jurisprudencial ocorreu em razão 

da procuração em causa própria ter Se constituido, historicamente, como se 

mencionou, um instrumento muito utilizado para a transmissão de bens 

imóveis. 

Destarte, é possível afirmar-se que, por ter sido utilizada no Brasil 

desde a época do Império, a procuração em causa própria passou a integrar o 

direito costumeiro. Por tal razão, mesmo com a existência do art. 1317, 1, do 

Código Civil, o qual apenas prevê a irrevogabilidade, o outro efeito próprio da 

procuração em causa própria, ou seja o de ensejar a transferência do bem 

240 STJ - RESP. 4.589 - PR - J. 19.06.91, in RT 6791195. 

24 1 Filiam-se a essa corrente: Clóvis Beviláqua, CCEEUU do Brasil Comentado, 5-52, Carvalho de 
Mendonça, Contratos do Direito Civil Brasileiro, - Vol. 1. P. 215) Carvalho Santos (Código C i ~ i l  
Interpretado, p. 3 18) e Pontes de Miranda (Tratado de direito Privado, Tomo 23. p. 302). 



objeto do contrato, lhe seria atribuído pela lei tributária e pelas decisaes 

jurisprudenciaisz4". 

O projeto de Código Civil recém aprovado traz uma norma que 

confirma o entendimento da segunda construção doutrinária supramencionada, 

dispondo em seu artigo 685, que: 

Art. 685 - Conferido o mandato com a cláusula "em causa própria", a 

sua revogação não terá eficácia, nem se extinguira pela morte de qualquer das 

partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir 

para si bens móveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas as formalidades 

legais. 

Assim a procuração em causa própria, observados os requisitos 

legais, passará, a partir do inicio de vigência do novo Código, a constituir um 

negocio jurídico reconhecido pelo ordenamento jurídico, como já vinha 

entendendo o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça (conforme 

ementas supracitadas). 

Conclui-se então que, considerando-se a inexistência de qualquer 

dispositivo legal que impeça a outorga da procuração em causa própria, tal 

negócio atualmente pode ser qualificado como um negócio jurídico indireto 

(contrato atípico), ou seja, os contratantes utilizam-se do negócio típico que e o 

mandato, com uma finalidade diversa da finalidade prevista no contrato tipificado. 

1.4 O autocontrato ou contrato consigo mesmo 

A doutrina as vezes reconhece, as vezes nega, a existência de 

uma espécie de contrato, que por sua definição contraria toda a estrutura 

conceitual da teoria geral do neg6cio jurídico bilateral, qual seja o autocontrato ou 

contrato consigo mesmo, posto que a rigor o contrato é celebrado entre duas 

pessoas. 

- - 

242 Filiam-se a essa corrente: Serpa Lopes (Curso de Direito Civil, vol. 4, p. 303), Eduardo Espínola (Dos 
Contratos nominados no direito Civil Brasileiro, p. 370), Orlando Gomes (Contratos, p. 388), De Plácito e 
Silva (Tratado do Mandato e Prática das Procuraqões Vol. 1, p. 443). 
243 "A alienação de imdvel mediante procuração em causa própria é perfeitamente válida, se nela constar a 
quitação do preço, independente de prestação de contas, sendo irrelevante o registro posterior do 
cornpron~isso. A morte do mandante antes do registro também não desJigura o ato jurídico, porque, ent 
sendo irrevoghel o mandato, não incide o art. 1.316, I, do Código Civil" ( Paraná Judiciário - 30170). 



Essa esp6cie contratual refere-se A hipdtese em que o contrato é 

concluído por meio do representante do verdadeiro contratante, e este, ao inv6s 

de estipular o contrato com terceiro, celebra-o consigo próprio. 

Assim considera-se primeiramente o negócio jurídico (contrato de 

mandato) que inicislmente é firmado pelas partes - o representado e o 

representante. Em segundo lugar há que se considerar o comportamento do 

representante que, "por força da sua condição, reúne em sua pessoa, dois 

centros de interesses diversos, ocupando as posições opostas de proponente e 

aceitante. No fundo não realiza contrato consigo mesmo, senão com a pessoa a 

quem representa. "244 

Na "formação do aufoconfrafo, o representante emite duas 

declarações distintas, que consubstanciam OS interesses dos quais se tornou o 

ponto de convergênciads, ou seja, há uma declaração emitida em nome e "0 

interesse do representado e outra declaração emitida em nome e no interesse do 

prijprio representante. 

Conforme esclarece Lourival Vilanova 

"no autocontrato, nso 6 um terceiro C que firma a relação entre A e 

6. A relação 6- constituída entre A e B, mas B, com base numa relação de 

representação com A, ingressa na relação a se formar, declarando vontade por 6, 

se representado, e por ele mesmo, representante. N3o vem ao caso se 6 

psicologicamente possivel um 'só sujeito psicológico' tomar a dúplice posição de 

sujeitos-de-direito diversos, como parte e contraparte na relação negocia/, 

'Importa se o sistema juridico toma a dualidade reunida num só sujeito como 

suporfe fático de eficácia'. Se admite em regra, ou somente como exceçao. Se a 

permite em tese, e a proíbe em determinados casos, tendo em vista a tutela dos 

interesses do representado."246 (grifos do original). 

Ocorre então, no contrato consigo mesmo "a dualidade subjetiva, ato 

jurídico bilateral por sua formação e unilateral ou bilateral pelos seus efeitos, 

consoante se dê ou não reciprocidade de direitos e obrigações"247 

Como se disse acima, a doutrina não é pacifica em reconhecer a 

lisura dessa espécie de contrato, havendo inclusive dificuldade em conceituá-Ia as 

244 Cf. Orlando Gomes, Contratos. p. 85 
245 

246 
Cf. Orlando Gomes, Contratos, p. 85 
Causalidade c Relação no Direito, p. 154 



luz da teoria geral do negbcio jurídico. Contudo, h4 uma inclinaçao na doutrina 

em admitir-se a validade do autocontrato na seguinte hipótese: nos casos em 

que o representante não tenha possibilidade de determinar o conteúdo da 

relação jurídica, caso em que não há, propriamente, oposiço de interesses. 248 

No Brasil, com relação a representação legal, há normas proibitivas 

expressas existentes para se evitar os contratos consigo mesmo v.g., aquelas 

especificamente previstas nos arts. 387, e 428 do Código Civil de 1916, os quais 

dispõe respectivamente que: 

"Art. 387 - Sempre que no exercício do pátrio poder colidirem os 

interesses dos pais com os do filho, a requerimento deste ou do Ministério 

Público, o juiz lhe dará curador especial". 

Art. 428 - Ainda com autorização judicial não pode o tutor, sob pena 

de nulidade: 

I - adquirir por si, ou por interposta pessoa, por contrato particular, 

ou em hasta pública, bens móveis ou de raiz pertencentes ao menor; 

Com relação à representaçao voluntSrria, os efeitos do ato do 

representante seriam os previstos especificamente nos arts. no art. 1307, do 

Código Civil de 1916, in verbis: 

~ r t .  I .307 - Se o mandatário obrar em nome próprio, não terá O 

mandante ação contra os que com ele contratam, nem estes contra o mandante. 

Em tal caso o mandatario ficará diretamente obrigado, como se fora 

o riegócio para com a pessoa com quem contratou. 

A solução que o Código Civil de 1916 dá a hipótese de contrato 

consigo mesmo, destarte, não e uniforme para 0s Casos de representação legal e 

representação voluntária, e deixa de fora outras situações não descritas em 

regras especiais. 

247 Lourival Vilanova, Causalidade e Relação no Direito, p. 155 
248 Nesse sentido Silvia de Salvo Venosa. Teoria Geral dos Contratos. São Paulo: Aiias, 1992; mando 
Gomes, Contratos. 1 7 ~  ed. Rio de Janeiro: Forense , 1997, e Franceko Messineo. ii contratto in genere, t. 
1, Milano: Giufrè, 1973. 





Há também a previsão de dispositivos específicos referentes ao 

autocontrato nos arts. 117 e art. 119, do Projeto de Código Civil, os quais 

dispõem que: 

Art. 117 - Salvo se o permitir a lei ou o representado, t! anulável o 

negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou a conta de outrem, 

celebrar consigo mesmo. 

Parágrafo único - Para efeito do dispositivo neste artigo, tem-se 

como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os 

poderes houverem sido substabelecidos. 

Art. 119 - " É anulável o negócio concluído pelo representante em 

conflito de interesses com, o representado, se tal fato era ou devia ser do 

conhecimento de quem com aquele tratou. 

Parágrafo único - E de cento e oitenta dias, a contar da conclusão 

do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear- 

se a anulação prevista neste artigo." 

Dessa forma, o Código recém aprovado prevê a anulabilidade do 

negocio jurídico realizado sob as vestes de um autocontrato que venha a ferir 

interesses do representado. 

Estabelece ainda o referido dispositivo termos mais claros e amplos 

para a conceituação de autocontrato, tais como: "conflito de interesses com o 

representado" e "se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com 

aquele tratou" (grifo nosso). 

Destarte, ao contrário da lei de 1916, que não previa dispositivos 

genéricos para coibir o contrato consigo mesmo (deixando tal contratação na 

esfera da autonomia privada dos contratantes, nos casos não previstos 

especificamente), a lei civil vigente, com propriedade considerou os seguintes 

elementos conceituais para a definição do autocontrato defeso em lei: o conflito 

de interesses entre representante e representado; o conhecimento da parte que 

vier a realizar o negócio com o representante. 

Considerado como um defeito do negócio jurídico, se realizado na 

forma vedada pela nova lei, o autocontrato é passível de anulação, no prazo 

decadencial de cento e oitenta dias. 



Portanto, interpretando-se o referido dispositivo a contrario sensu 

pode-se concluir que, se o autocontrato for firmado sem que haja conflito de 

interesses e desde que não haja ou não deva haver o conhecimento da parte que 

vier a tratar com o representante, o negócio estará na esfera da autonomia 

privada dos contratantes, sendo assim permitido. 



2. A cláusula-mandato (generalidades) 
A cláusula mandato é uma espdcie de contrato consigo mesmo ou 

autocontrato. 

Não se pode confundir a cláusula mandato com o contrato de mandato. 

Alberto do Amaral Junior explica que: 

"O contrato de mandato é revogável, a qualquer tempo, pela mera 

declaração de vontade do mandante, ao passo que a cldusula mandato 6 

instituida com o caráter de jrrevogabilidade. O contrato de mandato 

caracteriza-se pelo equilíbrio das posiç6es contratuais, havendo uma 

distribuição equitativa dos direitos e obrigações entre mandante e 

mandatário. A cláusula-mandato, por sua vez, na0 raro 6 estipulada para 

salvaguardar exclusívamente os interesses do mandatário.n252 
Essa especie de CIAUSUI~ surgiu como forma de trazer maior garantia ao 

credor, facultando a este (mediante a outorga de poderes constante do próprio 

contrato firmado entre as partes) poderes como: O de emitir título de credito 

contra o devedor; o de negociar regras sobre financiamentos, em proveito e no 

interesse do credor. 

Analisando-se o fundamento da cláusula mandato a luz do direito 

cambiario, verifica-se que essa cláusula embasou-se no permissivo da 

Convenção de Genebra sobre os títulos de crédito, a qual não obsta sua emissão 

nessa forma. E no Decreto 2.044/1908, 0 qual em seu art. 54, inciso IV, dispõe 

que: 

~ r t .  54 - A nota promissdria é uma Promessa de pagamento e deve conter 

estes requisitos essenciais, lançados, por extenso, no contexto: 

( . . e )  

IV - a assinatura do próprio punho do emitente ou do mandatário especial. 

É certo que neste sentido houve, para as práticas comerciais, maior 

segurança e rapidez na execução dos negócios jurídicos. 

Por isso o permissivo da cláusula-mandato está previsto em diversas 

legislações que rezam sobre as características e requisitos dos títulos cambiais. 

252 "A abusividadt: & cláusula mandato nos contratos financeiros, b-mirios e de cart&s de crédito" in RT 
719. p. 15. 



É exemplo disso o Decreto-lei 413169, relativo aos títulos de crédito 

industrial, que em seu artigo 14, X, dispõe: 

Art. 14 - A cédula de crédito industrial conterá os seguintes requisitos, 

lançados no contexto: 

X - Assinatura do próprio punho do emitente ou de representante com 

poderes especiais. 

Disposição idêntica se repete no Decreto-lei 167167, que disciplina os 

títulos de crédito rural, nos seus artigos 14, IX (cédula rural pignoratícia); 20, IX 

(cédula rural hipotecária); 25, X (cédula rural pignoraticia e hipotecária); 27, VI11 

(nota de crédito rural); 43, Vil1 (nota promissória rural) e 48, XI (duplicata rural), 

onde consta como requisito de todos OS títulos de crédito rural a "assinatura do 

próprio punho do emitente ou de representante com poderes especiais". ~ogo,  

é da essência das cambiais admitir emissão por mandatário. 

Nesse diapasão, convém trazer 21 baila uma inovação legislativa criada 

pelo Poder Executivo a qual parece ter a pretensão de introduzir um novo título 

de crédito para ser utilizado nas relações mercantis e também nas relações de 

consumo. 

Trata-se da Medida Provisória 1.!325 de 14/10199 ( e reedições) que 

instituiu a chamada cédula de crédito bancário. 

Convém fazer algumas considerações sobre o texto dessa Medida 

Provisória face a importância que poderá vir a assumir no mundo dos negócios 

jurídicos se vier a ser transformada lei. 

Dispõe o art. 1' da referida kiedida Provisória que a Cédula de Crédito 

Bancário 
"6 título de crédito emitido por Pessoa física ou jurídica, em favor de 

instituiçido financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa 

de pagamento em dinheiro, decorrente de operaç80 de cr6dit0, de qualquer 

modalidade. " 

Infere-se dessa definição dois aspectos práticos relevantes. O primeiro, 

refere-se aos termos "entidade a esta equiparada", que devido ao seu sentido 

aberto, pode trazer confusão quanto a pessoa beneficiada, pois não existe a 

preceituação legal dos critérios para a identificação de uma entidade equiparada a 

instituição financeira. Vale dizer que a MP deixa margem para que entidades 



legalmente não equiparadas a instituições financeiras, aproveitando-se da 

abertura da norma, possam se prestar como beneficiarias de uma Cédula de 

Crédito Bancário, em decorrência da natureza de seus serviços, como é o caso 

das administradoras de cartões de crédito e das empresas de factoring. 

O segundo aspecto relevante, refere-se aos efeitos jurídicos da emissão 

desse novo titulo. Significando promessa de pagamento em dinheiro decorrente 

de operação de crédito de qualquer natureza, pode-se dizer que a Cédula de 

Crédito Bancário veio substituir 0s termos de renegociação de divida, ou 

confissão de dívida, comumente utilizados pelos Bancos, para atender aos 

mesmos objetivos, só que produzindo efeitos diversos. Emitindo-se uma Cédula 

de Crédito Bancário estar-se-á quitando as operações de crédito anteriores 

(novação), uma vez que a Cédula, por si, constitui um novo e desvinculado título 

de credito liquido, certo e exigivel, conforme garante o artigo 3 O  da MP. Ou seja, 

ocorrendo novação, os contratos que deram origem à Cédula de Crédito Bancario 

não poderão ser objeto de revisão judicial, pois estarão extintos. 

Por outro lado, o mesmo artigo 3' acima mencionado preceitua in verbis: 

Art. 3' - titulo executivo extrajudicial e representa divida em dinheiro 

certa, liquida e exigivel, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 

demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, 

elaborados conforme previsto no 5 2 O U l  

O parágrafo 2' por sua vez prevê que a apuração do valor exato da 

obriga~ão será feita pelo credor. ~ssó significa que a liquidez e a executoriedade 

da cédula estarão embaçados em valores apurados unilateralmente e ainda pela 

própria parte interessada, OU seja, 0 Banco ou a Instituição Financeira. 

Esse artigo parece estimular cláusulas Potestativas, que são nulas de pleno 

direito, conforme artigo 115, 2" parte, do Código Civil, podendo trazer, ainda, 

outros problemas evidentes. 

O art. 4' inciso Vi por outro lado dispõe que: 

~ r t .  4' - A cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos 

essenciais: (. . . ) 

VI - a assinatura do emitente e, se for 0 caso, do terceiro garantidor da 

obrigação, ou de seus respectivos mandatários. 

Aqui percebe-se a inserção da cláusula-mandato em sua forma abusiva. 





uma das partes sujeita ao arbítrio de outra; que haveria nesta espécie de 

negociação a quebra, por assim dizer, do principio da comutatividade do negócio 

jurídico, nesse poder ou direito desacompanhado do seu reflexo obrigacional. 

Esses argumentos e razões caminharam nos Pretorios até o Supremo, no 

qual sob a condução do Ilustre Ministro Galloti, sedimentou-se a convicção de que 

não há vedação expressa ao "contrato consigo mesmo" e por conseqüência, a 

cláusula -mandato em tese. 

Com a promulgação da Constituição de 1988, deu-se a mudança no 

sistema e nas competências dos tribunais. Assim, matérias que antes eram da 

competência do Supremo Tribunal Federal, passaram para a competência do 

Superior Tribunal de Justiça, O qual exerce atualmente importante missão de 

unificar os entendimentos dos Tribunais Estaduais. 

A partir de então, processos referentes as cláusulas- mandato, passaram a 

ser apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, O qual passou a lançar novas 

luzes sobre o tema, entendendo que a cláusula mandato é uma cláusula 

potestativa, conforme ementas abaixo colacionadas: 

"CAMBIAL - Emissão por procuração - Mandato outorgado em 

contrato de mútuo - autorização do mutuário a empresa do grupo 

financeiro do mutuante para emitir titulo de crédito em favor deste - 
Inadmissibilidade - Artifício utilizado Para a constituição de título de 

crédito executivo ao arrepio da lei. Deturpação, ademais, das 

finalidades do mandato - Nota promissória invalida - voto vencido. 

Mandato. Nota promissória. Carece de validade a nota promissória emitida 

mediante procuração outorgada pelo devedor, ao contrair o empréstimo, a 

integrante do mesmo grupo economico e que pertence o credor.d55 

"CAMBIAL - Emissão por procuração - cláusula de outorga de 

mandato em contrato bancario - autorização do mutuário empresa 

do grupo financeiro do mutuante Para emitir titulo de crédito em favor 

deste - ~esponsabilidade de extensão não especificada - Condição 

254 "Pensando sobre a cláusula-mandato: uso e abuso". RT n. 69 1, p. 260. 

255 STJ- RESP. 13.996 -RS - J. 12.1 1.91, RT 693/260. 



potestativa, vedada pelo art. 115, do CC - Nota promissória 

insubsistente. 

Direito cambial. Mandato para emissão de nota promissória. Invalidade. 

É nula, a teor do ad. 115 do CC, a cláusula contratual de outorga de 

mandato, pelo mutuário, à pessoa jurídica integrante do grupo econômico 

do mutuante, a fim de emitir ou avaliar nota promissória em favor do 

mesmo mutuante, por ser defesa a sujeição de uma das partes ao arbitrio 

da outra. A hipótese traduz um artificio para constituição, pelo próprio 

credor, de titulo executivo, fixando-lhe o valor e o momento da 

exigibilidade. Nulidade, em decorr&ncia da nota promiss6ria emitida pela 

mandatária. Recurso especial conhecido, mas não provido. 

"CONTRATO DE FINANCIAMENTO - Clausula de outorga de mandato 

- Procuração do mutuhrio a empresa do grupo financeiro do mutuante 

autorizando a emissão de cambial a favor deste - Invalidade - 
Responsabilidade, de extensão não especificada - Ofensa ao art. 115, 

do cc - titulo nulo - Recurso improvido. 

Direito civil. Procuração outorgada a empresa do mesmo grupo financeiro 

do mutuante. Invalidade. Orientação das Turmas. Recurso desprovido. 

Inválida se apresenta a cláusula na qual 0 mutuário outorga procuração a 

empresa do mesmo grupo financeiro do credor para assumir 

responsabilidades, de extensso na0 especificada, em titulos cambiais, 

figurando como favorecido o m ~ f u a n f e " ~ ~  

A questão foi sumulada nos seguintes termos: 

Súmula 60, do Superior Tribunal de Justiça: 

" É nula a obrigação cambial Por procurador do mutuário vinculado ao 

mutuante, no exclusivo interesse deste. " 

256 STJ - REEp. 13.421- RS J. 18.05.92, RT 6891262. 

257 STJ - RESP. 19.152-MG J. 09.06.92, RT 691/206 



3. A cláusula mandato e o princípio da isonomia: abusividade ? 

A afirmação de que a cláusula mandato é sempre nula, não é inteiramente 

verdadeira, sendo certo que na ciência jurídica 6 prudente evitar generalizações. 

Neste item analisar-se-á algumas hipóteses de contratos em que foi 

inserida a cláusula mandato, procurando perquirir a sua utilidade e 

prejudicialidade as partes contratantes. 

3.1 A cláusula mandato nos contratos por adesão sob a ótica 

C6digo de Defesa do Consumidor: determinação da 

abusividade 

Analisou-se nos capítulos anteriores as distinções existentes entre o 

contrato de adesão, contrato por adesão ou comportamentos socialmente típicos. 

Diante dessa diferenciação, e da conceituação da cláusula mandato, 

conclui-se que uma cláusula mandato jamais poderá ser inserida em um 

comportamento socialmente típico diante da maior fiscalização e controle que há 

nas cláusulas gerais contratuais desses negócios jurídicos e da parcial ausência 

de paridade nestas espécies de formação da relação contratual. 

Assim apesar de o dispositivo legal do art. 51, inciso VI11 do CDC ser 

aplicado a todos os contratos de consumo, verifica-se na prática que o campo de 

atuação das cláusulas-mandato é 8 contrato Por adesão, posto que, como dito 

acima, nesta espécie de formação do contrato é concedida maior liberdade 

contratua1 às partes, e não há uma fiscalizaçfio mais ostensiva das cláusulas 

contratuais gerais (unilateralmente predispostas pelos fornecedores). 

Poderá existir a cláusula-mandato, por exemplo, nos contratos 

bancários, nos contratos de prestação de serviços de cartão de credito; nos 

. contratos de alienação fiduciária. 

É sabido que grande parte dos negócios jurídicos firmados por 

Consumidores, para a aquisição de bens, são realizados por meio desses 

contratos. por isso é importantíssimo definir-se a abusividade da cláusula 

mandato, posto que a eventual abusividade poderá causar um dano que se 



repercutirá na esfera jurídica de milhares de consumidores, sendo certo que nem 

sempre haverá possibilidade de reparação do dano difuso então produzido. 

A finalidade desta cláusula-mandato, vedada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, é fazer com que o mandatário, o preposto ou pessoa a ele 

ligada ( contratado-fornecedor, que vier a se tornar credor) atue em nome do 

mandante (contratante-consumidor, que vier a se tornar devedor), mas no 

exclusivo interesse do mandatário. Interesse esse que no mais das vezes, será 

conflitante, considerando-se a contraposição de interesses que presumivelmente 

existe entre o devedor e o credor na relação jurídica de consumo. 

0 art. 51, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, veda a 

inserção da cláusula-mandato nos contratos de consumo, dispondo que são nulas 

de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fomecimento 

de produtos e serviços que: 

"imponham representante para concluir ou realizar outro negócio 

jurídico pelo consumidor". 

O dispositivo se funda na impossibilidade de haver representante em 

contrato por adesão, em razão da própria natureza desse contrato. 

Entende-se que todo o representante que vier a figurar em contrato 

por adesão será um representante imposto para realizar ou concluir outro negócio 

jurídico pelo consumidor. 

Destarte, a cláusula-mandato vedada pelo CDC tem como 

característica principal a conclusão 'de outro negócio que não aquele inicialmente 

contratado no contrato por adesão, firmado entre 0 consumidor e o fornecedor. 

Como explicita Nelson Nery Júnior: 

" ~ g o  se trata do mesmo negbcio jurídico de consumo, que j& foi 

celebrado entre as partes; mas de c/dusu/a prevendo a futura 

conclus80 de outro negócio juridico. Se se tratasse do mesmo 

jurídico, a c/8usula não operaria: restaria i n b c ~ a . " ~  

Insere-se no conceito de outro negócio jurídico os títulos de crédito, 

os quais são negócio jurídico unilateral não recepticio, distintos do negócio 

258 Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 5 16. 



jurídico subjacente. 259 

Conforme Gerson Luiz Carlos Branco "diferentemente da execução de 

um contrato, a de um título de crédito emitido com base na cláusula -mandato 

não permite discussão sobre o valor do débito"2w, daí ser considerada uma 

espécie de "cláusula surpresa" a qual 0 consumidor só tomará conhecimento no 

momento em que for executado. 

Entende-se portanto que o CDC veda a cláusula-mandato em todo e 

qualquer contrato de consumo, observados 0s limites da abusividade traçados 

pela lei. 

É considerada abusiva, portanto. a cláusula-mandato em que 

fornecedor atue em seu próprio e exclusivo interesse celebrando outro negócio 

jurídico pelo consumidor. 

Alberto do Amara1 Júnior arrola alguns exemplos dessa estipulação, 

informando que serão consideradas abusivas as seguintes cláusulas-mandato: 

"a) A cláusula geral contratua1 na qual o mutuário constitui sua 

bastante procuradora a instituição financeira, a quem confere, de 

forma irrevogável, poderes para ao fim de, caso necessário e a 

qualquer tempo, emitir promissória relativa a divida principal e 

encargos, ou correskndente ao valor de qualquer das parcelas 

ou débitos em razão do contrato, podendo, inclusive, 

substabelecer no todo ou em parte. 

d) A cláusula em que 0 titular de um cartkio de crgdito outorga 2, 

administradora mandato especial Para representá-lo junto a toda e 

qualquer instituição financeira, incluindo nesse mandato 0s 

259 cf. Nelson Nery Júnior, Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do 
anteprojeto, p. 5 17. 

260 O sistema contratua1 do cartão de crédito, p. 145. 



poderes para obter, em nome e por conta do outorgante, 

financiamento por valor não excedente ao saldo devedor apurado 

em conta, podendo a administradora para tanto negociar e ajustar 

prazos, acertar as condiç6es e o custo do financiamento e demais 

encargos da dívida cobrados pelas instituiç6es financeiras e 

assinar contratos de abertura de crédito ou instrumento de 

qualquer natureza necessários para o financiamento."261 

Pode-se citar ainda as cláusulas inseridas em contrato de alienação 

fiduciária, em que o consumidor-contratante ou aderente constitui o fornecedor- 

contratado ou proponente como seu representante, conferindo-lhe poderes para 

emissão de nota promissória. 

Nesse sentido já decidiu o segundo Tribunal de Alçada de São Paulo, 

in verbis: 

"Alienaç%o fiduciária - busca e apreensão - emissao de titulo 

de credito pelo credor - Mandatário contra o devedor. 

Mesmo que o devedor, firmando contrato de adesão, tenha 

autorizado o credor, como mandatário, a emitir em seu nome titulo 

de crédito representativo da dívida contraída, tal cláusula na0 

pode prevalecer, pois trata-se de cláusula 'contra legem' e, 

portanto, nula de pleno direito. I ,  262 

Importante ressaltar que há entendimento de que as cláusulas- 

mandato inseridas em contratos de cartão de crédito, não são abusivas seja qual 

for o conteúdo nelas inserido. 

261 -A Ltbusivi&de da c]husula maldato nos contratos fillanceiros, b~nchrios e de cartões de crédito" in RT 
719. p. 13. 

262 2' TACIVIL. 2" CSm. - Ap. c/ Rev. 479.502. Rel. Juiz Felipc Ferreira. J. 19.05.1997, in Boletim AASP 
n. 20471 I .  



É mister nesta oportunidade caracterizar-se o contrato de cartão de 

No contrato de cartão de crédito figuram: o consumidor - titular do 

cartão, o fornecedor de bens e produtos e a administradora de cartão de créditos 

também considerada fornecedora. 

Gerson Luiz Carlos Branco entendendo o referido contrato como uma 

espécie de sistema explica que: 

"O contrato de carfão de crédito 6 um negbcio jurídico novo, 

complexo, afípico e nãÒ legislado. (. . .) A administradora assume 

o débito, liberando o titular perante o fornecedor. Este, por sua 

vez, transfere os riscos do seu negócio para aquela, que, no caso 

de inadimplemento, não poderá voltar-se contra o fornecedor. De 

outra parte, ao concluir o contrato de associação ( filiação), a 

administradora seleciona os fornecedores e gera no titular a 

confiança de poder contar com a seriedade daqueles que 

possuem o seu logofip0. (. . .) 0 sistema do cartiso de crddito, em 

visfa de ser uma figura afípica, sem legislação que determine 0s 

deveres das partes, tem como fonte normativa principal as 

cláusulas estipuladas unilateralmente pela empresa 

263 A d o u h ~  tradicional propôs várias teorias Para conceit~ar-~e o contrato de cmo de cré&o, quais 
scjain: 

1) a pnmcin corrcritc conceitua o car(ão dc crédito como ui~ i  titulo de crédito - essa proposiçdo se 
mostrou ltlsuficieiite porque "se por um lado, O curtflo de crddito Ie@tiitui O titular a exercer scu direito de 
crédito, esta legitimidade n8o depende unicamente do documento, sendo vinculada a uma relaçâo contratua] 
anterior, Nesse sentido. enquanto todas as h t e ~ e n ç k s  nos tihùos de cr&to são unilatenis, pelo que 
abstntas e autônoms, no cartâo de crédito cada operaçao e realizada através de um negócio jufihco 
bilateral. que tem como auça um contrato anterior" . Cf. Gerson Luiz Carlos Branco, O siatcma contramal 
do cirrtilo de credito. p.42 

2) a seguiida corrente conccitua o C ~ O  de crédito como uin manuidato - essa poposiGo Q ~ M ~ ~  
não é a mais correta, pois "a ideia de que ha mndato entre administradora e portador d o  se sustenta, em 
função de que aquela assume riscos, como se fosse sua a perante o fornecedor. bem como realiza tal 
pagamento no seu interesse e não do titular. em dever que assumiu Com seu fornecedor. Aldm disso. ao 
resolve problemas, como a oponibilidadc de e ~ ~ C $ k s  e as inlplicaçks referentes u r~sponsabili&de por fato 
e vício do produto ou serviço, consistindo numa explicaçao ex'emamente redutivista. Cf. Gerson ~k~ 
Carlos Branco. O sistema contratual do cartfio de crédito, p.44. 

3) a terceira corrente conceitua 0 c a d 0  de crédito como uma cessão de crédito - essa teoria se 
mostra mais çatisfalófia que as outras duas primeiras, pois resolve 0 problema objeiivo da libcraçao do titular 
da ob,-jgação de pagar o preço. Todavia não resolve a questão da oponibilidade das exceções, direito que 
naturalmente decorre da cesdo de crédito, inop~nível por cláusula inserida no contrato entre titular e 
administradora. 0 direito A oposiçrlo de exceçdcs é garantido pelo ar[. 1.072 do Código Civil, que é explícito 
ao determinar que o "devedor pode opor tanto a0 ~ess i~náno com0 ao cedentc as excqôes que lhe 
competircm, das caractcrísti~as csscncisis da ccssifo dc crédito Cf Gorson L u i ~  Carlos Bruiico, O 
eisticma contratuai do cartiio de crddito, P. 46. 



administradora. Estas cláusulas condicionam tanto o titular como 

o fornecedor, fixando prazos. formas de pagamento e demais 

deveres para o funcionamento do sisteman. 264 

O entendimento, segundo o qual as cláusulas-mandato seriam 

admissíveis no contrato de cartão de crédito, busca justificativa na interpretação 

gramatical do inciso VIII do art. 51, do CDC e no fato de que o sistema de cartão 

de crédito sempre constituirá um negócio jurídico único, permitindo que a 

administradora atue como representante do consumidor-devedor e emita nota 

promissória de dívidas pendentes. 

Nesse sentido, Luiz Antônio Nunes entende que o contrato de cartão 

de crédito é um negócio jurídico único e que, interpretando-se gramaticalmente o 

inciso VIII, do art. 51, do CDC, verifica-se que os verbos concluir e realizar 

referem-se a outro negócio jurídico e, que no contrato de cartão de crédito 

haveria um só negócio jurídico.= 

Conclui o referido autor que 0 Código não proíbe que haja cláusula 

determinando que o representante conclua O negócio, desde que seja o mesmo 

negócio. O contrato de cartão de crédito seria um negócio só.266 

NO que se refere a emissão do título de crédito argumenta-se que 

", . .sem outra alternativa. a administradora do cattão se v6 compelida 

a emiti-la. A administradora exerce, portanto seu direito. obrigada 

pelo consumidor que não pagou sua dívida. Lembremos que quando 

o consumidor niio paga a dívida, a respons8vel pelo pagamento é a 

administradora (. . .) Ela (nota promissória) é apenas instrumento 

formal emitido para que a administradora quite a divida do 

consumidor junto ao banco financiador da divida e. sob-rogando-se 

nos direitos deste, como credora que se torna. passe a cobrar o 

devedor. c..) a nota promissória - que é emitida por procuração do 

264 O sistema contratual do cartso de crédito, P. 47/48 - 0 autor emprega a palavra sistema em sentido 
estrito ou seja com o simcado do complexo de atos que se Cksenvolvem no contrato de cartão crédito. 
265 

"A cláusula-mandato e o Código de Defesa do Consumidor", RT 673, p. 29 
266 "A cláusula mandato e o Código de Defesa do Consumidor", RT 673, p. 29 



próprio consumidor - é emitida apenas para 'formalizar' uma 

situação 'de fato: uma situação concreta preexistente: a dívida J J  a267 

A argumentação do autor citado não tem uma base sólida porque 

desconsidera a atuação da administradora que, por certo, se dar& sempre em seu 

exclusivo interesse e não no interesse do consumidor, fato que por si só já 

ensejaria o desequilibrio contratual, vedado especificamente pelo art. 51, 

parágrafo 1' , I , o qual presume vantagem exagerada a que rest~nge direitos ou 

obrigações fundamentais inerentes t i .  natureza do contrato, de tal modo a 

ameaçar seu objeto e o equilíbrio contratual. 

Ademais o autor desconsidera a autonomia dos negdcios jurídicos 

que se realizam no contrato de cartão de crédito, por sua própria natureza 

complexa, confundindo a unidade das relações jurídicas oriundas do contrato com 

a complexidade do contrato. 

Na verdade, não se pode admitir que todas as relações jurídicas, 

provenientes do contrato de cartão de crédito, sejam tidas validamente como 

integrantes de um só contrato, pois trata-se de relações distintas, apesar de 

conexas. 

Conforme observa Gerson Luiz Carlos Branco 

" para nascer o contrato de mútuo, ou crédito rotativo, com a 

instituição financeira 6 necessária uma declaração de vontade, 

válida para aquela finalidade, não bastando apenas a ligação ao 

sistema. Embora haja conexão entre os contratos, que forma o 

próprio sistema, a dependência está somente no plano da 

eficácia, exigindo cada contrato a presença autonoma dos 

requisitos de validade. " 

Com relação a nota promissória, reitera-se aqui o que já foi dito 

acima, de forma genérica aos contratos por adesão, posto que o contrato de 

cartão de crédito é uma espécie de contrato por adesão. Aplica-se a ele portanto, 

0 art. 51, inciso VIII da mesma forma. 

Assim, o argumento trazido pelo entendimento supra também deve 

ser afastado pois "a nota promissória, apesar de representar um débito anterior, 

267 
A cláusula mandato e o Código de Defesa do Consumidor", RT 673, p. 29 



sua emissão é negócio jurídico distinto, inclusive com caracterí, =as próprias dos 

títulos de crédito, com sua autonomia, abstração e possibilidade de livre 

circulação 91 268 

Destarte, fica excluída qualquer possibili+r'o se interpretar a lei no 

sentido de permitir-se a legalidade da cláusula e.- ,:ame, sendo certo que a 

cláusula-mandato em sua forma abusiva e espCP!a, pois amplia juridicamente o 

poderio econômico da administradora. Introduzir I? em letras impressas de tipo 

microscópico, capitula o devedor em face do ~ r e d c r . ~ ~  

3.2 Possibilidades de licitude da cláusula-mandato 

Não se configurando a abusividade nos limites delineados acima, a 

cláusula-mandato será lícita e, por isso, tem sido utilizada frequentemente nos 

contratos de consumo. 

Aqui se faz alusão a cláusula-mandato que não enseja a realização 

de outro negócio jurídico, mas sim a ~ 0 n ~ f e t i ~ a ~ ã 0  do contrato firmado pelas 

partes ( fornecedor e consumidor) sem que haja conflito de interesses. 

NOS contratos bancários serão lícitas as seguintes cláusulas- 

mandato: 

"A  cláusula pela qual o COrrenfista autoriza o banco a debitar em 

sua conta-corrente todos 0s custos e despesas oriundos da 

emissão e utilização do cartão de crédito; A cláusula pela qual o 

correntista autoriza O banco a direcionar os recursos disponíveis 

em sua conta-corrente Para aplicação no mercado financeiro, 

a exclusivo critério da instituição financeira, respeitados o 

valor do saldo médio minimo exigido em conta e o valor mínimo 

de aplicação definido pelo banco. (. . .)"270 

Nestes casos pode-se considerar que há representação sem 

mandato, ou seja, uma espécie de representação que se dá em razão do negócio 

jurídico de consurrio e, que só pode ser exercida nos limites fixados no contrato. 

Cf. Cf. Gerson Luiz Carlos Branco, O sistema contratua1 do cartão de crédito, p. 147. 
'" Cf. Gerson Luiz Carlos Branco. O sistema ~ontratual do cartão de crédito, p. 142. 
270 Cf. ~ ] b ~ ~ t o  Amara1 Jhior, "A abusividade da cláusula mandato nos contratos financeiros. bancários e de 

cartões de crédito" in RT 719, p. 15. 



Nos demais contratos por adesão também pode. haver cláusulas- 

mandato lícitas, desde que se observe que não há a possibilidade de conflito de 

interesses entre fornecedor e consumidor. 

Dessa forma é possível identificar-se na ii!vkprudência a corrente que 

sustenta a validade da cláusula mandato, de sua . .o para emissão e aceite 

de títulos de crédito e a inaplicabilidade da 01 ~tação sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça e do Código de Defes; do Consumidor, quando não 

estiverem presentes todos os requisitos exigido para amoldar-se completamente 

ao caso posto sub judice. 

Impõe-se pois, em determinados c~sos ,  uma análise mais 

aprofundada sobre a existência ou inexistência da abusividade. 

0 s  julgados abaixo relacionados enfocam com maior clareza essa 

análise particularizada dos casos apreciados pelo Poder Judiciário: 

"MUTUO. CAMBIAL. MANDATO. - Confrato bancário - Cláusula 

mandato. O contrato é lei entre as partes, quando define os direitos e 

as obrigações correspondentes a cada parfe, impondo o cumprimento 

fiel das cláusulas que constituem a avença. A cláusula mandafo 

inserfa em contrato bancário, outorgando poderes de representação a 

mandatário do mesmo grupo bancário contratador, vem sendo 

admitida pela jurisprudência com a ressalva de que cabe examinar a 

extensão dos poderes definidos ao mandatário e o desempenho do 

mandato sem a prática de abuso contra O mandante. Para exame 

adequado do desempenho, impõe-se, sempre que for exigido, 

venham aos autos todos 0s e~~f7'Ienfos neces~ános para dimensionar 

o fie/ desempenho sob pena de entender-se que houve abuso no 

desempenho do mandato. O Judiciário, quando examina a questão do 

desempenho do mandato que gera obrigações tão-somente para o 

mandatario, que se obriga a exercer poderes que lhe são conferidos, 

cumpre ordenamento constitucional e não pode abster-se sob pena 

de desservk a justiça. "" 

271 Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul - AC 189.086.430 - 2" CCiv. - Rel. Juk Guido Waldemar 
Welter - j. 30.1 1.1985, - Juris Síntese - ~erbete 102 1458 - 1. 



Neste caso os julgadores levaram em consideração todos os atos 

praticados pelo mandatário de forma a verificar se realmente houve abuso a luz 

da lei e da Constituição Federal vigente. 

Um outro caso do primeiro Tribunal de Alçada de São Paulo 

demonstra que os julgadores procuraram verificar especificamente os limites da 

atuação da contratada para fundamentarem sua decisão. 

"É hoje questão pacificada no seio deste E. Tribunal, que a nota 

promissória pode ser emitida e avalizada por procuração lançada em 

contrato havido entre as partes. Tal procuraçdo é perfeitamente válida 

desde que, evidentemente, seja utilizada em consonância com os 

termos da avença. NO caso concreto verifica-se que a mandatária 

exercitou regularmente o mandato que lhe foi conferido, máxime 

quando se nota que a cobrança está em linha com os termos do 

contrato, registrando-se, ainda, que os juros cobrados encontram 

respaldo na Súmula no. 596 da jurisprudencia dominante do Egrégio 

Supremo Tribunal Federal. rr 272 

Nesse outro julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina admitiu- 

se a cláusula mandato por ausência de alegação do conflito de interesses e da 

abusividade. 

"MANDA TO - EMISSÃO DE CAMBIAL POR MANDATARIO. 

- Admissibilidade, em princípio, da emissão de titulos por mandatário 

do grupo econdmico beneficiario. Ausentes, no caso, sem ser sequer 

alegados, conflifo de interesses entre as partes e abusos de 
11 273 mandato . 

O Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo por 

outro lado 

272 
l0  TACi\lSP - Ac. unh. da 6" Câm. Cív., de 08-1 1-88 - Ap. 396.337-9- Rcl. Pinheiro Franco - publ. no 

Informativo Semanal de Jurisprudência ADVICOAD - Boletim no 51/90 - p. 813, verbete no 42143 
273 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina - Ac. unân. da 2' Câm. Cív., publ em 11.09.91 - Ap. 34.554 - Rel. 
&S. Eduardo Luz. In Boletim de Jurisprudência no 06 - ADVICOAD, expedido em 09.02.92. pág. 090; 
verbete no 57253. 



pronunciou-se sobre a cláusula mandato, atestando-lhe a validade e afastando a 

alegação de ofensa ao disposto no artigo 115 do Código Civil, com a seguinte 

fundamentação: 

"CONTRATO DE FINANCIAIWNTO - Cláusula de outorga de 

mandato - Procuração do mutuário a e esa do grupo financeiro do 

mutuante autorizando a emissão de cambial a favor deste - Validade - 
Vínculos jurídicos entre credor e m. ndatário que não prejudicam a 

natureza fiduciária do mandato - Condição potestativa, vedada pelo 

ad. 1 7 5 do CC, inexisfente - Atas pi niicados pelo mandatário que s6 

vinculam o mandante se enquadrados nos limites dos poderes 

conferidos - Título de crédito formalmente perfeito - Inafastabilidade 

da obrigação dele fesulfanfe, não assistindo ao devedor ação para 

anulá-lo, conquanto lhe assista direito a reparação, caso excedidos 0s 

poderes recebidos - Aplicação dos arfs. 1.301 e 1.313 do CC - Voto 

vencido. 

- perfeitamente válido mandato outorgado por mutuário, no p r w o  

contrato de financiamento, a empresa componente do grupo 

econômico do m~fuanfe para emitir, aceitar e avalizar títulos cambiais. 

Irrelevante a validade do mandato examinar os vínculos jurídicos 

entre o credor e o mandatário, a quem o devedor investe nos poderes 

à prática de atos especificas, no interesse de ambos. Tais vínculos 

não prejudicam a natureza fiduciária do mandato e, sobretudo, não o 

nulificam. 

Tampouco se há de olvidar que 0 mandatário 6 obrigado a prestar 

contas de sua gerência (arfa 1.307 do CC), enquanto os atos 

praticados só vincularão 0 mandante se enquadrados nos limites do 

mandato (art. 1.313 CC)... 
Assim, assentada a legalidade do tít~lo, formalmente perfeito, mesmo 

com a participação de mandatário, a obrigação daí resultante é 

ínafast&el. O devedor não tem ação para anulá-lo, conquanto lhe 



assista direito à reparação contra aquele que se locupletou à sua 

custa': 274 

Considerou-se neste julgado que se o mutuário pactuou uma 

determinada obrigação, e constituiu mandatário para emitir ou avalizar titulo de 

crédito representativo dessa mesma obrigação que ele próprio assumiu, nenhuma 

nulidade haverá. Ressalvou-se todavia o direito a reparação no caso de eventual 

abuso por parte do mandatário. 

Outro caso que deve ser visto de forma diferenciada é o das 

associaçóes cooperativas as quais de acordo com o mandamento constitucional 

podem efetuar contratos que não são equiparadas aos contratos de consumo. 

Aqui é necessário observar que a Constituição Federal reconhece 

as sociedades cooperativas dando-lhes tratamento diferenciado conforme 0s 

dispositivos do artigo 146, 111, "c" o qual prevê que O ato cooperativo praticado 

por sociedades cooperativas receberá adequado tratamento tributário e, do artigo 

174, g 20 , o qual dispõe que a lei apoiara e incentivará o cooperativismo e 

outras formas de associativismo. 

Neste sentido a lei 5.764ffI que trata' sobre a política nacional do 

cooperativismo, dispõe em Seu art. 79 que: 

~ r t .  79 - Denominam-se atas cooperativos os praticados entre as 

cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre 

si, quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais. 

Parágrafo único. 0 ato co6perativo não implica operação de mercado, 

nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.. 

Destarte, a relação jurídica que se opera no âmbito cooperativo 

recebe tratamento diferenciado daquele que se dá as instituições financeiras, que 

em nada se equiparam as cooperativas, quer no objetivo social, quer no 

tratamento jurídico-tributário que receberam do legislador. 

0 denominado ato cooperativo, regido por legislação especial é, 

essencialmente, ato jurídico praticado entre a Cooperativa e seu sócio-quotista, 

ou entre Cooperativas entre si. 

274 1" Tribuna] de Alçada Civil de São Pau10 - Ap. 412.213-6 - T C. - Rel. Juiz Vasconcellos Pereira - J. 
12.12.1989 in RT 6501104. 



Diante dessas peculiaridades não há se falar em conflito de 

interesses, nem em cláusula mandato abusiva, nem em arbitrariedade ou 

vedação. 

O mandante que constitui procurador por intermédio da cláusula 

mandato é, na verdade, associado da cooperativa e constitui como mandatário 

um outro associado, em regra Diretor da mesma cooperativa. 

Neste sentido observa-se posição do Tribunal de Alçada do Paraná, 

proferida por sua Quinta Câmara, em processo que teve como relator o juiz 

Waldomiro Namur: 

m ~ ~ ~ ~ ~ ç Á ~  CIVEL - EMBARGOS A EXECUÇÁO - NOTA 

PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE VENDA E 

COMPRA DE PRODUTOS AGR~COLAS COM PACTO DE 

ENTREGA FUTURA - CONTRATO FIRMADO ENTRE COOPERADO 

E COOPERATIVA - VALIDADE DA CAMBIAL EMITIDA POR 

MANDATO - INAPLICABILIDADE DA SUMULA 60 DO STJ E DA 

HIPÓTESE DO ART. 175 CC - APELO PROVIDO PARA AFASTAR 

A NULIDA DE DA NOTA PROMISS~RIA "276, 

275 Tribunal de Alçada do Pamná, Ap. Cível. 110628-3, Ac. unân. 5a. Câm. Cív., n. 7935, j. 01/07/98. DJPR 
14/08/98, p. 103. 



4. O controle da cláusula-mandato 

Delineada e demonstrada a abrangência da abusividade da cláusula- 

mandato, resta enfrentar-se o tema referente ao seu controle. 

O controle das cláusulas abusivas poderá ser: legal, judicial e 

administrativo. 

Quaisquer dos controles supra podem ser abstrato ou concreto. Abstrato se 

da sobre as cláusulas contratuais gerais. O controle concreto é feito sobre o 

contrato por adesão já formalizado. 

O controle legal consiste em que sejam elencados na lei, taxativamente, 

todos os casos de cláusulas abusivas. 

O controle judicial dá ao juiz o poder de individualizar as cláusulas abusivas 

por meio de técnicas e instrumentos legais, como as cláusulas gerais, conceitos 

jurídicos indeterminados ( referindo-se a suportes fáticos indeterminados) e a 

possibilidade de uma livre apreciação dos fatos pelo juiz. 

O controle administrativo, por sua vez, 6 aquele em que se confere ao 

órgão administrativo o poder de realizar O controle das cláusulas abusivas. 

Conforme pondera Fernando Noronha, em rigor é impossível conceber-se 

a existência isolada de cada um desses controles. O que se verifica na verdade, 

pela análise das diversas legislações, é a coexistência de ambos ou a 

prevalência de um ou outro.z76 

No direito brasileiro o controle poderá ser legal, judicial e administrativo. 

O artigo 51, do Código de Defesa do Consumidor, traz um rol taxativo 

referente as cláusulas abusivas como já salientado acima. 

Com relação ao controle administrativo, há de se observar que o projeto 

original do Código de Defesa do Consumidor continha normas prevendo a criação 

de um controle administrativo geral das cláusulas pré-elaboradas unilateralmente 

pelo forriecedor, a ser exercido pelo Ministério Público e cuja decisão teria caráter 

geral. Tal previsão encontrava-se nos arts. 51, parágrafo 3' e 54, parágrafo 5' in 

verbis: 

276 Prjncipios dos contratos e cláusulas abusivas. Tese de Doutoramento a Universidade de São Paulo, p. 
298 



AI?. 51 - (...) 
parágrafo 3' ( vetado) - O Ministério Público, mediante inquérito civil, pode 

efetuar o controle administrativo abstrato e preventivo das cláusulas contratuais 

gerais, cuja decisão terá caráter geral 

Art. 54 (...) 

parágrafo 5' ( vetado) - Cópia do formulário-padrão será remetida ao 

Ministério Público que, mediante inquérito civil, poderá efetuar o controle 

preventivo das cláusulas gerais dos contratos de adesão. 

Conforme Nelson Nery Júnior dois foram os fundamentos do veto: 

"a) somente poderiam ser atribuidas funções ao Ministério Público 

por lei orgânica federal ( art. 128, parágrafo 5 da CF); b) o 

controle dos atos jun'dicos somente poderia ser feito pelo Poder 

Judiciário ( arf. 5', n. XXXV, da CF)"*" 

A despeito do veto presidencial, entende-se que o Ministério Público pode 

efetuar o controle administrativo das cláusulas contratuais gerais por meio da 

instauração do Inquérito Civil, e o controle judicial com o ajuizamento da Ação 

Civil Pública, conforme se verificará mais adiante. 

Destade, o veto presidencial veio impedir: que houvesse decisão por parte 

do Ministério quanto ao controle das cláusulas contratuais gerais e do contrato de 

adesão; que a decisão administrativa do Ministério Público sobre as cláusulas 

submetidas a exame tivesse carater geral, atingindo o universo contratual do 

fornecedor em toda a sua extensão; e que 0s fornecedores estipulantes fossem 

obrigados a remeter ao Ministério Público, cópias do formulário-padrão utilizado 

por eles para contratos de adesão. 

O veto presidencial parece ter impedido a atuação do Ministério Público 

previamente, contudo como se verá a seguir existem meios legais para que o 

referido órgão promova o controle administrativo das cláusulas abusivas. 

Além dos controles supracitados, Fernando Noronha aponta um quarto, o 

controle voluntário, que seria "aquele em que se deixa as organizações de 

- 
"' Cúdigo de defesa do consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, p. 523. 



fornecedores e consumidores a tarefa de regulamentar o conteúdo dos 

contratos.JJ278 

Essa espécie de controle estaria presente na legislação da Inglaterra, no 

conhecidos Codes of practice, os quais estariam sujeitos a aprovação do director 

of the OHce of Fair ~ rad ing .~~ '  

Observa o referido autor que entre nós o Cbdigo de Defesa do 

Consumidor abriu larga porta para uma modalidade de controle voluntário, 

quando instituiu a Convenção Coletiva de Consumo, prevista no art. 107, do CDC. 

A aplicação e evolução da ' referida convenção realmente poderá 

transformar-se em genuíno controle voluntário , posto que "a lei situa a 

convenção como 'meio de regular condições', atribuindo-lhe caráter nitidamente 

obrigacional, tratando-a verdadeiramente como um contrato coletivo. Seu objetivo 

não é obrigação de dar ou de fazer, mas regular abstratamente outros contratos 

Por outro lado, João Bosco Leopoldino da Fonseca traz uma visão 

pessimista, afirmando que "as convenções coletivas de consumo não poderão 

inferir na área contratual, especificamente nos contratos de adesão e, por isso, 

não terão qualquer atuação no sentido de coibir as cláusulas ab~sivas."~~ '  

O último entendimento não parece correto, uma vez que o "caput" do art. 

107 nao faz nenhuma alusão ao impedimento das Convenções Coletivas de 

Consumo atuarem no sentido de coibirem cláusulas abusivas. Por isso, parece 

valido ratificar o'entendimento de Femando Noronha acima citado. 

278 Princípios dos contratos e cláusulas abusivas. Tese de Doutorameiito a Universidade de São Paulo, p. 
300. 

279 Cf. F e m d o  Noronha, Princípios dos contratos e cliiusulas abusivas. Tese de Doutoramento i4 
Universidade de São Paulo. p. 300 

280 Cf. Daniel Roberto Fink, Código de defesa do consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto. 
p., 864. 

Cláusulas abusivas nos contratos. p. 2051206. 



5.1 Controle judicial 

O controle judicial da cláusula-mandato, antes da entrada em vigor 

da lei 8.078190, se dava, as vezes, de forma contrária aos interesses do 

consumidor, pois a cláusula-mandato era prática usual nas relaçoes de 

consumo. 

Considerando tal fato, certos juizes se limitavam a proferir decisões 

fundadas na teoria voluntarista, a qual guiou a pensamento do legislador de 191 6. 

Assim, a interpretação dada por alguns juizes era no sentido de se 

considerar a legalidade da cláusula-mandato sob as seguintes argumentações: 

- que a cláusula-mandato não era potestativa; 

- que havia no contrato por adesão uma autonomia equivalente à 

autonomia dos contratantes dos contratos paritários; 

- que o contrato faz lei entre as partes; 

- e que o direito cambiario era plenamente aplicável a situação. 

Neste sentido foram os julgados que serão a seguir analisados. 

u ~ ~ ~ ~ u ç Ã ~  POR TITULO EXTRAJUDICIAL - Cartão de credito 

- Promissória - financiamento - Inadimplemento do devedor 

- cobrança pela empresa sub-rogada - agravo provido. 

A açgo executiva 6 adequada para a cobrança de débito pago por 

empresa que se tornou solidária com portador de cartão de crédito 

por ela fornecido. 11282 ' 

0 julgado, cuja ementa foi acima transcrita, deu provimento a um 

agravo de instrumento em que uma empresa de carta0 de credito se insurgiu 

contra a decisão de primeira instância, que entendeu não cabível a execução, 

com fundamento no denominado contrato cartão de crédito, do qual resultou a 

promissória emitida por força da cláu~ula-mandato. 

0 s  fundamentos dessa decisão foram os diversos acórdãos que 

haviam sido proferidos no mesmo sentido. Assim ficou consignado que: 

281 Ac. 4' a m  do 1' Tribunal de Alçada CivilISP m.v. 16.03.. 1977, Agr. 23 1.088, Rel. Gonçalves Santana, 
in Revista de direito mercantil, p. 121. 



". . . não obsfante valiosas opiniões em sentido contrário, como 

aquelas inserfas nos Julgados deste Tribunal, publicação interna 

)(XXVfl4, a jurisprudência tem-se orientado no sentido de admitir a 

força executiva ao título apresentado pela agravante. É que o 

contrato assinado no verso do instrumento, dando poderes à 

companhia emitente do cartão de crédito para contrair obrigação 

financeira junto a estabelecimento, é valido, sendo legitima a 

execução. É o que tem entendido este Tribunal, conforme se 

observa nas Aps. 221. 433, 3 14.932 e 226.145. No mesmo sentido 

o Tribunal da antiga Guanabara ( Aps. 52.509 e 59.399). 

"Por outro lado, o brilhante parecer do Prof Alfredo Buzaid junto aos 

autos ( fls.) (siclnão deixa a menor dúvida quanto ci força 

executiva da nota promissória emitida pela empresa em tal sistema 

negocia/. É titulo executivo judicial, pois a Credicard assume perante 

a financeira a obrigação de principal pagadora. E no contrato firmado 

com o agravado consta cldusula expressa da coobrigação da 

agravante. Verificado o inadimplemento do titular junto A financeira, 

a Credicard pode emitir promissória, direito este assegurado por 

procuração. Na promissbria ap8e seu aval e paga o débito. Claro, 

pois, que, se tal ocorre, não se pode negar força executiva a tal 

promissória, pois 0 titulo assim emitido em nada ofende a lei 
r1 283 respectiva.. . 

0 acordão citado está fundado na concepção voluntarista sobre a 

autonomia privada (autonomia da vontade), a qual deixa clara a aplicação 

rigorosa do principio da pacta Sunt semanda, presumindo-se a paridade entre as 

partes e a obrigatofiedade do cumprimento do contrato. 

Num outro acórdão, em data anterior, constata-se a mesma linha de 

pensamento. Observe-se. 

~EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - Cartão de crédito - 
Promissória emitida em nome do devedor - Pagamento pela 

empresa avalista e mandataria - açao de cobrança contra o 

- 
283 ,qc, 4' am do 1' Tnbuna] de Alçada CiviVSP, Ag.  23 1 .o88 m.v. 16.03.. 1977, Andrade Vilhena. pra, 
com voto, vencido - relatar- Gonçalves Santana, in Revista de direito mercantil, p. 121-122. 



emitente - Desnecessidade de registro do titulo - Recurso 

provido para o julgamento do mérito. 

A promissória pode ser emitida por mandatário com poderes 

especiais e o mandato pode ser genérico para a emissão de 

cambiais, sem restriçbes quanto a tempo, lugar e quantia. Não 

está sujeita a regisfro cambial emitida em favor de 

estabelecimento de crédito. 'au 

Cabe ressaltar que, nesse caso, além dos argumentos argüidos no 

acórdão anterior para a fundamentaçãò, arguiu-se que: 

"Vale anotar que, na hipótese em tela, o mandato outorgado pelo 

devedor constituía a garantia nuclear de seu adimplemento, por isso 

que destituidas de senfentia as alusões relativas ao contrato de 

adesão, pois que qualquer interpretação que eliminasse ou 

restringisse o mandato especial para emitir cambiais desfalcaria o 

credor da garantia, desfigurando as características fundamentais do 

contrato a ven~ado"*~~ 

Constata-se assim um total menosprezo pelos direitos do 

consumidor que se encontrava na qualidade de aderente de um contrato de 

adesão. Considerava-se o mandato outorgado pelo consumidor a "garantia 

nuclear". 

Apesar da corrente jurisprudencial que veio se consolidando ao 

longo do tempol vindo posteriormente a originar a Súmuia 60 do STJ já 

mencionada, havia a existência de acórdãos COmo 0s citados acima, os quais 

constituem hoje, na ótica do CDC, verdadeira "aberração jurídica". Com o art. 51, 

inciso Vlll, botou-se uma pedra sobre 0 assunto. 

oportuno transcrever-se uma ementa referente a caso 

semelhante, cujo fundamento e conforme 0 novo dispositivo citado, e contrário às 

teses esposadas nos acórdãos supracitados. 

284 Ac. 1' Câm do lo Tribunal de Alçada CiviuSP, AP. 226.145, V.U. 2 1.09.1976, relatar- Juran& 
Nilson, pres. rclator - Carlos Ortiz. , in Revista de direito mercantil, n. 26 p. 119 

285 Ac. 1' Câm do 1' Tribunal de Alçada CivilISP, AP. 226.145, V.U. 21.09.1976, relator- J-dyr 
Nilson, pres. relator - Carlos Ortiz. , in Revista de direito mercantil, n. 26 p. 120 



"Alienação fiduciária - Busca e apreensão - emissão de título 

de crédito pelo credor - Mandatário contra o devedor. 

Mesmo que o devedor, firmando contrato de adesão, tenha 

autorizado o credor, como mandatário, a emitir em seu nome título 

de crédito representativo da dívida contraída, tal cláusula não pode 

prevalecer, pois trata-se de cláusula "contra legem" e, portanto, nula 

de pleno direito. "' 
A referida ementa sintetiza o pensamento que agora prevalece na 

interpretação da cláusula -mandato. 

4.2 Tutela judicial à luz do Código de Defesa do Consumidor 

AS espécies de ações, pelas quais OS consumidores ou as vítimas 

(de danos decorrentes do contrato de consumo ou práticas de consumo) poderão 

postular seus direitos perante o judiciário, vêm traçadas no capuf do art. 81, da lei 

8.078190, in verbis: 

~ r t .  81 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das 

vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a titulo coletivo. 

A tutela individual dos interesses dos consumidores e das vítimas 

destina-se a tutelar interesses individuais, e é feita na forma comum de acordo 

com os dispositivos da lei processual civil, observadas as disposições especiais 

contidas nos artigos 88, 101, 11, 2' parte e art. 103, parágrafo 3' ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, 0s quais dispõem respectivamente sobre: 

vedação da denunciação da lide; acionabilidade direta do segurador, vedada a 

denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil; e possibilidade de 

liquidação e execução individual das sentenças condenatórias proferidas em 

ações coletivas. 

A ação coletiva se destina a tutelar interesses ou direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. 

2" 2' Tibuna] de Alçada Civil - ap. CíRe\l. 479. 502 - 2' ch.  Rel. Juiz Felipe Ferreira - J. 19.05.1997. in. 
Boletim da ASSP. n. 2017, p. 1 



São legitimados para propor a ação coletiva: o Ministerio Público, a 

União, os Estados, os Municípios, as autarquias, as empresas publicas, as 

fundações, as sociedades de economia mista e as associações que estejam 

constituídas há pelos menos um ano, nos termos da lei civil, e incluam entre suas 

finalidade institucionais a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, a ordem 

econômica, a livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico. 

Essa espécie de ação, antes da vigência do Código de Defesa do 

Consumidor, era denominada ação civil pública, expressão que era utilizada pela 

lei 7.347/85. Notava-se nessa época que havia impropriedade quanto a 
terminologia, posto que o qualificativo "publica" era utilizado por empréstimo do 

direito processual penal, o qual conceitua a ação penal pública como sendo 

aquela que deve ser proposta pelo Ministério Público. Sob o mesmo raciocínio 

falava-se que a ação civil publica era aquela em que só o Ministerio Público seria 

o legitimado para sua propositura. 

Tal raciocínio, contudo, era equivocado porque a própria lei da Ação 

Civil Pública previa a legitimação de outros sujeitos para propor a ação. Destarte, 

o conceito não deveria estar vinculado ao titular da ação, mas sim a natureza do 

direito defendido. 

A expressão ação coletiva, trazida pela lei 8.078/90, parece mais 

técnica para se denominar a a@es que tem por objeto a tutela dos interesses ou 

direitos metaindividuais, seja qual' for O legitimado que irá propor a ação. 

Observe-se que o termo coletivo estaria sendo utilizado em sentido amplo, para 

abranger interesse difuso, coletivo e individual homogêneo. 

Todavia, inclinam-se 0s doutrinadores a denominar a referida açáo 

de ação civil pública, quando tiver sido proposta pelo Ministério Público e a@o 

coletiva, quando tiver sido proposta Por qualquer outro ~o-legi t imado.~~~ 

Constatou-se na pesquisa realizada que na prática realmente a 

terminologia usual para a ação coletiva proposta pelo Ministério Público é ação 

civil pública. 

287 Cf. Hugo Nigro Mazzilli, A defesa dos interesses difusos em juizo, p. 13. 



No que diz respeito especificamente a tutela da cláusula mandato, 

foram encontradas pouquíssimas decisões a respeito, o que pode ser um bom 

sinal ou um mau sinal, na medida em que é difícil verificar-se a incidência desta 

cláusula abusiva, sendo que, no mais das vezes, o consumidor ou não a percebe 

ou não tem consciência da abusividade da disposição. 

As decisões que serão a seguir analisadas referem-se a ações civis 

publicas propostas pelo Ministério Público. Nenhum material foi encontrado tendo 

como parte quaisquer dos outros legitimados para a ação coletiva. 

A primeira ação se refere a uma ação civil pública, promovida pelo 

Ministério Público, objetivando a declaração de nulidade cláusula-mandato 

inserida em instrumentos contratuais de promessa de compra e venda de lotes 

formuladas pela empresa MOMENTUN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA. 

A referida cláusula abusiva rezava o seguinte: 

t l c~Ausu~~  DÉCIMA OITA VA - PROCURA ÇÃO: O COMPRADOR, 

em caráter irrevogável, constitui a 'MEI' sua bastante procuradora, a 

quem confere os mais amplos e gerais poderes para emitir notas 

promiss6rias representativas dos valores devidos pelo 

COMPRADOR como decorrência do estabelecido nesta escritura, a 

título de prestação de amortização do preço contratado, taxa de 

conservação, melhoramentos diversos, encargos fiscais, multa 

contra tual, taxa de cobrança d0micil;ar e taxa de coleta domiciliar de 

lixo" 

~ostulou o órgão ministerial a condenação da ré na abstenção do 

uso, em seus contratos padrão, da cláusula pela qual Os compradores de imóveis 

haviam constituído procurador para realização de outro negócio jurídico, qual 

seja a emissão de notas promissórias representativas do preço ou respectivas 

parcelas do contrato, diante da expressa proibição contida no art. 51, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. 

Nesse processo houve a declaração da nulidade da cláusula 

mandato, sob o fundamento de que houve violação a0 art. 1 15, do Código Civil de 

191 6, ao dispositivo do art. 51, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

de que a referida cláusula conflita com o instituto do mandato. 



Invocou-se ainda a Sumula 60 do STJ. 

Finalizou o Juiz Relator afirmando que: 

"(...) por quaisquer dos ângulos em que se examine a questho, 
bem se vê que a cláusula em apreço é írrita, posto que nula de 
pleno direito. "2m 

Essa decisão demonstra que, diante da realidade jurídica atual, não 

há mais argumentos para que seja mantida a cláusula mandato em sua forma 

abusiva. O corpo do acórdão traz diversas citações de vários autores, deixando 

clara a impossibilidade de qualquer entendimento contrário. 

No último caso aqui relacionado, a cláusula-mandato foi questionada 

por meio de ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de 

São Paulo, 

perante a décima terceira Vara Civel do Foro Central, Comarca da Capital, em 

face da CREDICARD SIA - ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, 

para fins de, liminarmente, obter a sustação dos efeitos da cláusula-mandato 

inserida nos contratos de prestação de serviços de Cartão de Crbdito Credicard e 

Diners Club internacional, para ao final obter a declaração de nulidade e 

ineficácia da cláusula-mandato inserta nos mesmos contratos, com a condenação 

da ré em abster-se de inserir nos contrat0S futuros a aludida cláusula, sob pena 
de pagamento de multa de Cr$ 1.000.000,00 ( um milhtio de cruzeiros) por cada 

contrato celebrado com a inserção da mesma ciausula. 

A questionada rezava o seguinte: 

10.1- a nBo liquidaçdo integral do saldo devedor indicado no 
extrato ou fatura mensal significará o exercicio, pelo TITULAR, da 

sua opç8o de obter financiamento para o saldo, e com esse fim o 

TITULAR nomeia a CREDICARD sua mandatária com poderes 

para: 

a) negociar e obter crédito junto a instituições financeiras 

escolhidas pela CR EDICARD; 

b) assinar os Contratos de financiamento a essas instituições 
financeiras; 

2x8 Tribunal de Justiia de São Paulo, 8' Câmarí Civil - ap  235.555-115. V.U. - Relator: Felipe Femird - J. 

21.12.1994. 



c) abrir conta corrente em bancos para movimentar, 

exclusivamente, os valores dos financiamentos obtidos; 

d) assinar títulos representativos de débito, inclusive Notas 

Promissórias e outros documentos exigidos pelas práticas 

financeiras vigentes; 

e) ajustar prazos, pactuar taxas, acedar juros, comissões, 

encargos e despesas financeiras, cláusula penal e demais 

encargos da divida. " 

Concedida a liminar para sustaçao dos efeitos da cláusula questionada, 

posteriormente foi firmado termo de compromisso de ajustamento de conduta 

pela empresa demandada. 

Passa-se a transcrever os principais itens desse termo a seguir: 

" (...) 

I. A Ré se compromete, a partir desta data, a não aplicar a 

cláusula 70.7, letra "d" dos contratos em vigor, em que o 

consumidor titular de cartão de crédito a nomeia e constitui sua 

mandatária com poderes para assinar títulos representativos & 

seu débito, inclusive notas promissórias e outros documentos 

exigidos pelas práticas financeiras vigentes, para efeito de 

cobrança do saldo devedor; 

2. A Ré se compromete, também, a não inserir, nos contratos 

que doravante celebrar, cláusula de igual teor e finalidade da 

10. I ,  letra "d; 

3. Compromete-se, ainda, a Ré, a mandar imprimir novos 

contratos para todos os associados já pertencentes ao sistema e 

para os que vierem a pertencer, Com a nova cl6usula décima, cuja 

redação é a seguinte: 

"Cláusula décima: Mandato 

10. f - Pelo presente instrumento o TITULAR outorga à 

CREDICARD mandato especial para representá-la junto a toda e 

qualquer Instituição financeira, incluídos nesse mandato os 

poderes para obter, em nome e por conta do outorgante, 



financiamento por valor não excedente ao saldo devedor apurado 

à conta do TITULAR, podendo a CREDICARD, para tanto, 

negociar e ajustar prazos, e acertar condições e CUSTO 

FINANCEIRO e demais encargos da dívida cobrados pelas 

Instituições financeiras, abrir contas correntes em Bancos e 

assinar contratos de abertura de crédito ou instrumentos de 

qualquer natureza, necessários para o financiamento que será 

utilizado Única e excl~~ivamente para os fins e na forma prevista 

neste contrato. 

70.2 - O custo do financiamento é negociado através dos 

melhores esforps pela CREDICARD, segundo regras do 

mercado financeiro, e seu percentual, correspondendo a média 

das taxas obtidas junto BS INSTITU~Ç~ES FINANCEIRAS, ser4 

repassado ao TITULAR, acrescido das remunerações previstas 

na cláusula 70.4. 

70.2 - O presente mandato tem prazo de duração igual ao prazo 

de vigência deste contrato, sendo nesse prazo irrevogável e 

irretratá vel. A CREDICARD estará automaticamente autorizada a 

utilizar os poderes de  andato to se e quando o TITULAR exercer 

opção de financiamento, ao efet~ar o pagamento de pelo menos o 

valor mínimo indicado no EXTRA TO. Se o TITULAR pagar valor 

inferior ao minimo, a' CREDCARD considerará esse ato como 

opção de financiamento e decidirá, a seu exclusivo critgrio, dentro 

das normas regulamentares a~lic4veis usar ou não o mandato 

para obtenção do financiamento do saldo remanescente. Nesta 

hipótese, o TITULAR torna-se inadimplente pela parcela devida e 

na0 paga e fica sujeito às penalidades contratuais previs-s nas 

cláusu~as Décima Primeira e Décima Segunda. Se O TITULAR 

nada pagar, a CREDICARD observará a orientaçdo traçada pelas 

monetárias. 

10.4 - A CREDICARD intervirá nos contratos de financiamento 

referidos no item 70.7 Com0 fiadora, avalista e principal pagadora 

das obrigações do TITULAR e cobrará, de acordo com 0s 



parámetros vigentes no mercado, remuneração pela garantia 

prestada e pelos serviços de administração do financiamento. 

70.5 - A CREDICARD informará, mensalmente ou sempre que 

necessário, através de EXTRATO, o permntual máximo dos 

ENCARGOS CONTRATUAIS a ser cobrado do TITULAR, os 

quais se comp8em de parte fixa e determinada pela CREDICARD 

( remuneração pela garantia prestada e pelos serviços de 

administração do finaflciamento) e parte variável representada 

pelo CUSTO DO FINANCIAMENTO. 

4. Para a soiução dos casos judiciais em curso, obriga-se a R8 a 

desistir das ações de execução fundadas em títulos de débito 

emitidos com fulcro na cláusula 10.1, letra tiJ, na vigéncia da lei n. 

8.078/90, resguardando o direito de cobrar seus créditos por 

outras vias judiciais. $1289 

Com se nota, buscou-se nesse caso a adequação da cláusula- 

mandato aos parâmetros da lei substituindo-se a cláusula considerada abusiva 

para 0s contratos já realizados e para 0s contratos futuros. 

Observe-se que foi firmado termo de ajustamento de conduta o qual 

constitui uma forma de composição da lide que se assemelha a transação como 

se verá a seguir. 

4.3 Controle administrativo e atuaçao do Ministério Público 

AO Ministério Publico compete exercer 0 controle administrativo das 

cláusulas abusivas. 
O controle administrativo será feito com fundamento no ad. 8' , 

parágrafo 1' da lei 7.347/85 e ad. 90 do COC1 0s quais dispõem respectivamente 

que: 
~ d .  8', Parágrafo 1' - O Ministério Público poderá instaurar, sob sua 

presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo publico ou 

particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o 

qual não poderá ser inferior a 10 ( dez) dias úteis. 

2H9 Civil m b l i ~ â  - ~ i i l o S / p r ~ ~ e ~ ~ ~ :  41 1/92 13' Vârd Cível do foro Central Comarca Capi~l . .  Juiz 
Edgard Silva Rosa, julgado em 0910611992. 



Art. 90 - Aplicam-se as açbes previstas neste Titulo as nonas do 

Código de Processo Civil e da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que 

respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. 

A instauração do inquérito civil é atribuição institucional exclusiva do 

Ministério Público, e tem por fim colher provas, indícios, declarações ou quaisquer 

informações que sirvam de base para a propositura da ação civil publica. 

No Estado de São Paulo a lei complementar 734193, art. 107, 

parágrafo I , criou a figura do procedimento preparatório. 

Conforme explica Hugo ~ i g r o  Mazilli, tal criação se deu pelo fato de 

certos investigados argumentarem que O inquérito civil era "constrangedor e seria 

necessário criar um procedimento preparatbrio para assegurar os direitos 
JJ 290 individuais, a dignidade, a intimidade e a vida pfivíiciâ 0 indivíduo . 

Contudo, tal procedimento faria as vezes do inquérito civil, posto que 

uma lei estadual nao poderia alterar o sistema da lei federal. 

Uma vez instaurado o inquérito civil e findas e$ invest~geç(jes, o 
Ministério Público poderá propor a açao civil pública ou promover o arquivamento 
do inquerito civil ou de peças de informaç80, sem intervenção judicial. Tal 
arquivamento estar8 sujeito revisa0 ~onselho Superior do Ministerio P ú b l i ~ ~ ,  

No curso do inqubrito civil, podera sobrevir compromisso de 

ajustamento de conduta, conforme perrniseivo legal do parhgrafo 6' , do art 5* da 

lei 7.347/85, in verbis. 

Art. 51 (...) , 

Parágrafo 6' - Os Órgãos públicos legitimados poder80 tornar dos 

íntgreeeidoe compromisso de aju@timgnto de Sua conduta &a exigQncias legais, 

mediante cominaçbes, que teri efichcia de titulo 8~8~u t i vo  extr~judicial, 
Esse artigo foi introduzido lei 7.347185 pelo art. 113 do Código de 

Defesa do Consumidor. 

Por têm permissão para tomar o compromisso de 
ajustamento de conduta: a União, 0s Estados, 0s Municípios, as autarquias, as 

fundaç6eç de direito público e O MinistBrio Público. 

2m A defesa dos interesses difusos em juizo, ( @os do - Cf. consideranda do ato. N. 19/94- CPJ- 
SP) p. 127 
291 Cf. Hugo Nigo Maziiii. A defesa dos interesses difusos em juizo, p. 127. 



A finalidade desse instrumento é evitar o dano referente a interesses 

metaindividuais, repará-lo adequadamente ou impedir a continuidade da 

permanência de cláusulas abusivas nos negócios jurídicos de consumo, 

Poderá o compromisso ter como objeto tanto a obrigação de fazer 

ou não fazer, como a imposição de cominações pecuniárias (a~treintes).~'~ 

A natureza jurídica do compromisso de ajustamento de conduta não 

é a de uma transação, posto que , conforme salienta José dos Santos Carvalho 

Filho: 

"(...) O compromiss~' de ajustamento de conduta n80 traduz 

nenhuma tfansação, uma vez que o legitimado ativamente não 

abdica de nada, apenas e tão somente aceita da parte uma 

espécie de promessa de que dali por diante modificará seu 

comportamento. (. . . ) Vale dizer que existe reconhecimento 

implícito da ilegalidade da conduta e promessa de que esta se 

adequará à lei"?93 

Assim, o compromisso não impedirá a propositura da ação civil 

pública pelos legitimados ativos, se assim 0 fosse os interesses metaindividuais 

ficariam sem possibilidade de defesa em juizo.m 
NO âmbito das cláusulas abusivas, O termo de ajustamento de 

conduta poderá determinar a exclusão da cláusula abusiva ou a sua 

modificação, para que se amolde as exigências legais. 

O Ministério Público paulista tem realizado essa espécie de controle 

abstrato nas clá~sulas-mandato inseridas nos contratos por adesao. 

O desfecho de cada inquérito e de cada aÇao que foram 

pesquisados, demonstram soluções que as vezes tendem a aplicação rigorosa do 

dispositivo legal, desconsiderando a cláusula-mandato e determinando a sua 

*'* Cf. José dos Santos Carvalho Filho: 
"Ao con&o do que poderá Parecer Primafacie a cominação Pecunihia, em caso de im&mplência. 
será feita por meio das "a~trelnte~". e d o  de IIIulta. Aquelas, conceitualmente &versas desta ( Dec, n. 
22.626133, art. 8: Lei da Usura, traduzem pressão econômica irresistivel. obrigando ao cumprimento, 
pois o valor acumulado da cominação PecUnifia, &verso da multa, não tem o beneplácito do w. 920 
do código Civil" A Ç ~ O  civil publica, enfoques trabalhistas, passim. 

293 A Ç ~ Q  cilril pública, enfoques trabalhistas, pp. 137 / 188, item 16.4. 
*94 cf. ~ " ~ 0  Nigo  Mazilli, A defesa dos interesses difusos em juím, p. 112 e Celso Antônio Fiori]lo. 
Marcelo Abelha e Rosa Maria Andrade Nery. Direito pr~essual ambienta1 brasileiro, p. 178. 



exclusão. AS vezes tendem a uma forma de adequação ao dispositivo legal, 

determinando a modificação da cláusula. 

O primeiro caso refere-se ao um termo de compromisso de 

ajustamento de conduta, no qual se investigava a nulidade de cláusulas 

contratuais referentes aos contratos por adesSo formulados pela MAISON DU 

VERSAILLES. Dentre as c~áusulas apontadas como abusivas havia a cláusula- 

mandato. Transcreve-se abaixo as principais cláusulas do termo: 

" (...) 

assumiu o seguinte Compromisso de ajustamento de conduta à lei, 

com natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do 

parágrafo 6' do art. 5' da lei 7.347. de 24 de julho de 1985: 

1. obriga-se a não inserir, nos contratos de prestação de 

serviços em que figura como contratada, cláusula penal em 

percentual superior a 70 (dez) por cento, quando o aviso de 

cancelamento de evento contratado for feito em prazo igual ou 

superior a 60 (sessenta) dias da data do evento e cláusuIa penal 

com percentual superior a 20 (vinte) por cento, quando o aviso de 

cancelamento do evento for feito em prazo inferior a 60 (sessenta) 

dias da data do evento; 

2. também se obriga a não inserir, nos futuros contratos, e a não 

utilizar, nos contratos celebrados, clá~sula que autorize o contratado 

a emitir, em nome do contratante, títulos de crddito representativos 

do débito relativo aos serviços prestados; 

3. a compromissária incidirá em multa de R$2.000,00 ( dois mil 

reais), a cada contrato celebrado em desacordo com a obrigaçso ora 

assumida; 

4. a multa prevista no item "2"supra reverterá ao Fundo Especial 

de Despesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados, previsto 

no art. 13 da lei n. 7.347/85 e regulamentado pela Lei 

Estadual n. 6.536, de 13 de novembro de 1989, sem prejuízo da 

execução especifica da mesma obrigação; 



5. o presente compromisso produzirá efeitos legais a contar da 
data de homologação de promoção de arquivamento do respectivo 

procedimento administrativo pelo Egrdgio conselho superior do 

Minist6rio Público, nos termos do parágrafo único do art. 7 72 da lei 
Complementar n. 734, de 26 de novembm de 7993 ( Lei Organica do 

Ministério Publico do Estado de São Paulo). 

Destarte, neste caso houve o compromisso de a empresa excluir e 

não mais inserir a cláusula-mandato. * 

0 segundo caso versa sobre um termo de ajustamento de conduta 

de contratos formulados pela INPAR INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇ~ES 

LTDA. Houve neste caso uma série de alterações de diversas cláusulas que 

estavam em descompasso com O CDC. A cláusula-mandato se destinava a 

conferir ao fornecedor poderes para abertura de conta corrente em nome do 

consumidor. 

Vale transcrever parte do termo onde se verifica que a referida 

cláusula foi suprimida: 

1.4 fica suprimida a outorga de poderes d construtora para 

abertura da conta coffente, em nome do adquirente, que constava 

na cláusula 10.6 e que ora nâo mais consta ou passará a constar 

nos contratos em tela. ,* 

~m caso de descumprimento do item anterior , o compromiscifio 

arcará com cláusula penal de natureza moratdria equivalente a dez 

por cento do valor do bem contratado, em cada instrumento negocia/ 

pela construtora em quest80 com os interessados, sem 

pr@u;~o de eventuais medidas extrajudiciais ou judiciais de proteçso 

a interesses individuais, individuais homogêneos, coletivos e difusos. 

(. . .) 

295 Romotora Parisim Lopes Zeigler. 3' Promotoria de Justiça do Consumidor, Terno de &mpromisso dc 
Ajustamento n. 09/99,  rotoc colado n. 253198 - PJC da Capital. São Paulo, Ficha R n. 321189 - 
CENACON., 1 110311 999. 
2% Promotor Roberto Senise Lisboa, Promotoria de Justiça do Consumidor & Capital, Termo de 

compromisso de Ajustamento n. 14/98, Prottxolado n. 169197 - PJC da Capital, Ficha R n. 027197 - 
CEN ACON, 2810411 998. 



O terceiro caso trata de um compromisso de ajustamento de 

conduta, firmado pelo Banco Panamericano SIA, referente a cláusulas abusivas 

inseridas em contratos de cartão de crédito. 

Nesse caso é possível verificar-se as duas espécies de cláusulas- 

mandato existentes, as quais sejam, a cláusula-mandato permitida e a cláusula- 

mandato abusiva. A primeira foi incluída e a segunda foi excluída, como se verá a 

seguir. 

" (...) 

1. Modificar as "Condições Gerais do contrato de Utilização do 

Cartão Panamericano - Termo de Adesão, na forma a seguir 

estabelecida: 

(...I 
d. CLÁUSULA 8 - Visando a obtenção dos recursos necessários 

para o 

pagamento de suas compras, o TITULAR, por este instrumento e na 

melhor forma de direito, constitui sua bastante procuradora a 

CONSTEC - PRESTADORA DE SERVIÇOS SIC LTDA., CGCIMF n. 

4i'.434.37810001-67, com sede na cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na rua Libero Badaró, 425, 33' andar, outorgando-lhe 

poderes especiais para, em seu nome e por conta dele TITULAR, 

promover a contratação de financiamento perante o próprio BANCO 

ou qualquer outra entidade financeira, ajustando prazos, condições e 

encargos financeiros, recebendo e dando quitação, mandato esse 

que poderá ser substabelecido pela outorgada, no todo ou em parte, 

ficando explícito que 0s recursos financeiros a serem obtidos com a 

contratação de financiamento deverão ser idênticos aos valores 

restritos das compras efetuadas pelo TITULAR, constantes dos 

MPRO VANTES DE COMPRA modelo 0 1.0068-P assinado pelo 

mesmo, e os encargos financeiros conseqüentes do financiamento 

contratado na forma desta Cláusula, que serão repassados ao 

TITULAR, serão idênticos aos exigidos pelo BANCO financiador, 



2. Não se aplicar8 a CLAUSULA DE MANDATO (cl8usula 17) 

dos contratos celebrados, em virtude do qual o TITULAR nomeia e 

constitui o BANCO ( OU outra entidade) seu bastante procurador, 

para fim especial de aceitar as letras de c6mbio que vierem a ser 

sacadas contra o próprio TITULAR, em razão do descumprimento de 

suas obrigaç6es confrafuais; ( grifo nosso) 

O item d, da cldusula 1, do termo de ajustamento supracitado, traz 

um exemplo de cláusula-mandato permitida pelo sistema de direito privado. 

O fornecedor é denominado "Banco" e o consumidor é denominado 

"Titular". 

Verifica-se que esse o compromisso foi firmado por uma empresa 

prestadora de serviços ao consumidor. Esta empresa de acordo com os atos que 

se comprometeu a realizar, em face do termo de ajustamento, passaria a agir no 

exclusivo interesse do consumidor. 

por outro lado, a cláusula 2 do citado termo de ajustamento é um 

exemplo de cláusula-mandato abusiva, posto que e imposta diretamente pelo 

fornecedor no contrato por adesão, sem nenhuma ressalva com relaçao aos 

interesses que seriam eventualmente protegidos ou desprotegidos. 

Percebe-se ademais que o termo "em razão do descumprimento de 

suas obrigações" deixa claro que 0 fornecedor estaria agindo em seu próprio 

interesse, posto'que, nestes casos, raramente os interesses sáo convergentes. 

O quarto caso refere-se a contratos por adesão de cartão de crédito 

e traz um compromisso de ajustamento de conduta da empresa TEMPO 8 CIA 

CARTÃO SOLLO. Assim, figuraram nos contratos: como consumidor o TITULAR 

DO CARTÃO e como fornecedor a TEMPO & CIA CARTAO SOLLO. 

Verifica-se aqui a modificação da cláusula-mandato para fins de 

beneficiar-se o consumidor, OU seja, alterou-se a redação para que fornecedor 

passasse a agir no interesse do consumidor, conforme se verificar8 pela 

transcriçao abaixo: 

'" Proniotor Marco Antônio Zanellato. Promotoria dc Justiça do Consumidor da Capital, Tcrino dc 
comproiiiisso de Ajuslamenlo n. 001193. Proccdiineiilo n. 291192 - PJC da Capital. Ficha R n. 051193 - 
CENACON, 15/02/93. 



" (...) 

2. Em relação B cláusula Décima-Quinta, pela qual é conferido à 

empresa, pelo titular do cartão, mandato especial para a obtenção 

de financiamento em seu nome, por sua conta e no seu próprio 

interesse, a empresa adotará a seguinte redação: 

'15 - Para a obtenção de financiamento das Despesas do TITULAR 

DO CARTÃO ou dos ADICIONAIS, referido na cláusula 13 supra, o 

TI TULAR DO CA RTÃO nomeia a TEMPO sua bastante procuradora 

com poderes especiais para, em seu nome e por sua conta, negociar 

e obter crédito junto a instituições financeiras, outorgando-lhe 

poderes especiais para assinar contratos de financiamento, abrir 

conta para movimentar os valores financiados, acertar prazos, juros 

e encargos da dívida, repactuar taxas de juros, emitir títulos 

representativos do débito perante as instituições financeiras, ou, 

ainda, substabelecer em todo ou em parte o mandafo outorgado. O 

TITULAR DO CARTÃO que optar pelo financiamento de suas 

despesas será cobrado exclusivamente pelo valor do bem e/ou 

serviço adquirido, acrescido dos mesmos encargos financeiros e 

moratórias debitados pelas instituições financeiras, observada a taxa 

média de captação sempre que os recursos do financiamento forem 

obtidos em mais de uma instituição financeira. Além desses 

encargos incidird a remuneração de garantia estabelecida na 

Cláusula 16 deste Contrato. ' 

3. NO prazo de até 90 ( noventa) dias, mandará imprimir novos 

contratos para todos OS associados já pertencentes ao sistema e 

para os que a eles vierem a pertencer, com a eliminação da cláusula 

22 dos contratos em vigor e com a nova redação da cláusula f5, no 

mesmo prazo, apresentar cópia do novo contrato a esta Promotoria. 

''' Promotor Marco Antonio Zanellato, Promotoria de Justiça do Consumidor da Capiial. Temo de 
compromisso de Ajustamento n. 243192, Procedimento n. 243192 - PJC da Capital, Ficha R n. 126192 - 
CENACON, 29/07/92. 



Nesse caso a empresa contratada mantinha inicialmente a redação 

das cláusulas-mandato abusiva, a qual estabelece a outorga de poderes ao 

fornecedor para agir em seu próprio interesse, podendo emitir títulos de crédito 

em nome do consumidor ou negociar financiamentos em nome do consumidor. 

Com a alteração da redação da referida cláusula, delimitou-se 

quando, como, e em que condições o fornecedor poderá agir. 

Assim considerou-se que o fornecedor estaria legitimado a agir 

como procurador do consumidor, na hipótese de haver opção por parte deste pelo 

financiamento de suas despesas. 

Explicitou-se que os poderes do fornecedor se restringiriam a obter 

crédito junto a instituições financeiras em prol do consumidor. 

Por fim estabeleceu-se minuciosamente os valores que seriam 

cobrados, caso o consumidor optasse pelo financiamento. 

Destarte, houve neste caso uma adequação da cláusula-mandato 

as normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, extirpando-se a 

abusividade e transformando-se a em cláusula permitida pela autonomia privada. 

O controle efetuado pelo Ministério Público nestes contratos é 

importantíssimo posto que o consumidor, habituado a utilizar-se deles na vida 

cotidiana, dificilmente tomará conhecimento de que está aderindo a um contrato 

com cláusula abusiva, diante da dificuldade em se interpretar todas as cláusulas 

do contrato a ser realizado e da rapidez que tais contratos se realizam. 

Assim é que o controle abstrato administrativo exerce a função de 

impedir previamente que consumidores venham a aderir contratos com cláusulas 

eivadas de nulidade. 



6. A cláusula mandato e o compromisso arbitral 

É sabido que o compromisso arbitral constitui hoje um negócio jurídico 

hábil para a solução de litígios entre particulares. 

Por isso necessário se faz perquirir sobre a possibilidade de incidência do 

compromisso arbitral nos contratos por adesão. A pergunta que se faz é a 

seguinte: a cláusula mandato inserida em um contrato por adesão poderá ser 

questionada no juizo arbitral ? 

Aqui convém fazer-se uma digressão para conceituar-se cláusula 

compromissória e compromisso arbitra!, bem como para se perscrutar se é 

cabível a aplicação do compromisso arbitral nos contratos por adesão, e se é 

cabível o controle da cláusula-mandato nos contratos por adesão, por meio de 

compromisso arbitral. 

A cláusula compromissória ou arbitral "constitui estipulação inserida em 

contrato qualquer, afravés da qual as partes se comprometem a submeter à 

arbitragem a solução de eventuais controvérsias surgidas na interpretação e 

aplicação daquele contrato. Pelo que Se nofa, a obrigação pactuada é tipicamente 

de fazer, não instituindo desde logo o juízo arbitrarm 

O compromisso arbitral "é O acordo de vontades pelo qual as partes 

instituem efetivamente o juízo arbitra/, indicando e delimitando o conflito, 

nomeando os árbitros e fixando as condições em que a arbifragem deverá se 

processar" 303 

Destarte, enquanto a cláusula compromissória é uma simples estipulação, 

que se limita a submeter a juizo arbitra1 uma controvérsia futura e eventual, o 

compromisso pressupõe um negócio jurídico, que submete a juizo arbitral uma 

controvérsia certa e já existente. 

A arbitragem era disciplinada pelos arts. 101 e 1 .O72 a 1.102, do Código 

de Processo Civil e arts. 1037 a 1048, do Código Civil. 

- - - - - 

299 Cf. Celso Bmbi Filho, "Execução específica de cláusula arbitrai", RT 732, p. 65. 
'O0 Cf. Celso Barbi Filho, "Execuçiío específica de cláusula arbiíral". RT 732, p. 65, 



Contudo, a lei 9.307196 passou a regular inteiramente a matéria. Assim, 

revogou os artigos supramencionados e alterou a redação de certos incisos dos 

arts. 267, 301, 584, do CPC e acrescentou um inciso ao art. 520, do C ~ C . ~ '  

É importante destacar-se os principais caracteres do compromisso arbitral 

regulado pela nova lei. De acordo com a lei de arbitragem: 

- somente pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem 

para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis (cf art. 1' - grifo 

nosso); 

- sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos 

indisponíveis e verificando-se que Sua existência, ou não, dependerá o 

julgamento, o árbitro ou o tribunal remeterá as partes a autoridade competente do 

Poder Judiciário, suspendendo o procedimento arbitral ( art. 25 - grifo nosso) ; 

- a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes 

(cf. art. 2' ); 

- a parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário 

competente a decretação da nulidade da sentenM arbitral, em diversos casos, 

como por exemplo, no caso de haver desrespeito aos princípios do contraditório, 

da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre 

convencimento (cf. arts. 33; 32 e 21, parágrafo 2' ) ; 

- se houver execução judicial da sentença arbitral, a nulidade poderá ser 

arguida mediante ação de embargos do devedor (cf. parágrafo 3' , do art. 33); 

- a sentença arbitral estrangeira está sujeita a homologa@o do Supremo 

Tribunal Federal ( art. 35); 

- com relação a cláusula compromissória dispõe o parágrafo 2' do art. 4' 

que: 

301 Art. 41, & lei 9.307196 - " 0 s  267, inciso WI; 301, inciso IX e 584, inciso 111. do de 
Processo Civil passam a ter a seguinte redação: 

"art. 267 .......................................................................................................................................................... 
i - pela convenção da arbitragem." 

"ad, 301 .......................................................................................................................... ............................... 
IX - convenção de arbitragem; " 

............................................................................................. "art. 584 ................. ........................................... 
UI - a sentença arbitra1 e a sentença homologatória de transação ou de conciliaçâo; 

&. 42, da lei 9.307196 - "O ari. 520 do cÓ&30 de Processo civil passa a ter mis um inciso, com a 
seguinte redação: 

"M, 520.. .......................................................................................................... ........................................... 
Julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem." 





quantidade de demandas. ( É suficiente que se tenha em conta que a 

imensa maioria das relações de consumo é regulada por condições 

negociais gerais, cujo conteúdo é estabelecido pelo fornecedor, no seu 

próprio interesse). 

. . . a institucionaliza~ã~ da hegemonia do poder econdmico resultante da 

faculdade instituída pela lei 9.307.96 é, como se vê, um preço 

demasiadamente alto a pagar pela celeddade na solução dos conflitos. O 

bem jurídico sacrificado - princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional - possui valor infinitivamenfe maior do que a aludida 

celeridade. A paz social resultante da atuação de árbitros impostos por 

quem detém o poder econbmico Seria algo como a paz dos cemitérios, se 

comparada à que resulta da aplicação da justiça por juízes t ~ g a d ~ ~ " ~  

josé Geraldo Brito Filomeno entende que o art. 4' parágrafo 2' da lei de 

arbitragem e o art. 51, inciso Vil, do CDC, sã0 incompatíveis, justificando seu 

entendimento no principio da vulnerabilidade. Explica o referido autor que: 

" A  nova 'lei do juízo arbitral', ao par de não ter revogado o inciso VI], do 

ad. 51, do CDC, é com ele em princípio incompatível, porquanto induz à 

aceitação de sua instituição em contratos de adesão, ifringindo 0s 

principias da vulnerabilidade, boa-fé e equidade que devem presidir as 

relações de consumo, jd Que compulsória essa insfif~ição, se pactuada em 

c/&su/a compromissória sendo exigjvel, inclusive judicialmente" 304 

Argumenta ainda O autor que,admitir-se a cláusula compromissória em 

contratos de consumo ensejaria a ir-~viabilidade do COmpromi~so arbitra[, uma vez 

que "a sua validade ficaria sujeita a revisão dos Órgãos judiciários, já que não 

deixam de ser pactos adjetivos de outros contratos, sofrendo, dessarte, as 

mesmas injunçóes e lit??ita~Ões gerais dos contratos, instituídas pelo a& 30, do 

CDC' '~~.  
Por outro lado, Nelson N e r ~  Júnior entende que os dois artigos são 

plenamente compatíveis e conciliáveis, sendo possível tanto a instituição da 

cláusula compromissória quanto a instituição de compromisso arbitra1 nos 

303 A nova lei de arbitragem e os contratos de adesão", in Revista de direito do consumidor, n. 2 1, p. 53, 
304 "Conflitos de consumo e juízo arbitrar Revista do direito do consumidor n. 2 1, p. 49 
305 Conflitos de consumo e juizo arbitral" Revista do direito do consumidor n. 21, p. 50 



contratos de adesão, fundamentando seu entendimento no fato de que o art. 4' , 

parágrafo 2' da lei de arbitragem exige que a cláusula seja negociada de forma 

paritária .3-6 

Assim afirma o referido autor que 

"( ...) 6 possível, nos contratos de consumo, a instituiçgo de cláusula de 

arbitragem, desde que obedecida, efetivamente, a bilateralidade na 

contratação e a forma da manifestação da vontade, ou seja, de comum 

acordo (gré 9 gréJ." 307 

0 entendimento da inconstitucionalidade do art. 4' , parágrafo 2' da Lei de 

Arbitragem parece exagerado Porque, na verdade, 0 compromisso arbitral, apesar 

de atuar no lugar da jurisdição, não Constitui uma parcela de jurisdiçáo 

propriamente dita. 

Neste sentido, convém não olvidar que "um árbitro, contrariamente ao um 

juiz de qualquer instância, não faz a Justiça, na0 cria jurisprudência e nem expede 

mandados imperativos. Cabe-lhe apenas, preferencialmente: pacificar''308 

O segundo entendimento parece correto pois a cláusula compromissória 

não pode ser estendida aos contratos de consumo, restringindo-se a regra do art. 

4' , parágrafo 2' da Lei de Arbitragem aos contratos de adesão realizados por 

não-consumidores. 

O terceiro entendimento Parece perigoso, uma vez que abre espaço para 

que sejam inseridas cláusulas com~romissórias em contratos por adesão de 

forma indiscrimiriada, vez que dificilmente 0 consumidor terá consciência de que 

tal cláusula deverá ser negociada de COrnum acordo, limitando-se a assinar o 

contrato, independentemente se tal cláusula estiver em documento separado do 

contrato e escrita em negrito. 

Destarle, tal entendimento só poderia Prosperar numa sociedade em que 

todos 0s consumidores entendessem e compreendessem profundamente o 

mecanismo e funcionamento da cláusula compromissória e do compromisso 

3""ódigo brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 512. 

307 Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do =teprojeto, p. 512, 

308 cf. A&jano Perácio de Paula. "Da arbitragem nas r e l a ~ k s  de consumo" Revista de direito do 
consumidor" n. 32, p. 56. 



arbitral, para que, dessa forma, quando se deparassem com essa espécie de 

estipulação, já tivessem um árbitro para indicar ou condições reais de negociar 

de forma paritária com o fornecedor. 

NO entanto o que se verifica em nossa sociedade e que o consumidor, ao 

assinar um contrato, tem como única pretensão adquirir um bem e, por vezes, 

sequer lê ou busca compreender o conteúdo das cláusulas contratuais do 

contrato por adesão. 

Essa consciência e conhecimento que Seriam exigidos, por parte do 

consumidor para negociar a cláusula compromissória de forma paritária, somente 

virá na medida em que a maioria da população for ao menos alfabetizada, posto 

que se verifica na sociedade brasileira que uma grande parte de consumidores 

não lê as cláusulas do contrato, porque na0 sabem ler (ou são analfabetos ou 

semi-analfabetos).= 

Diante desse contexto, parece mais Correto o entendimento de Antônio 

Junqueira Azevedo, o qual expõe a seguinte argumentação: 

y,.) o compromisso entre o consumidor e fornecedor, desde que sem 

abuso deste sobre aquele, 6 permitido; a cláusula compromiss~a, 

inversamente, tem presunção absoluta de abusividade é proibida ( art. 51, 

VI/). No compromisso, O abuso 6 uma possibilidade, a ser examinada caso 

a caso; na C I ~ U S U I ~  com~romissóda, 6 uma certeza, legalmente 

determinada."310 

Esclarece 'o referido autor que a expressão "utilização compulsória de 

arbitragem", parece supor uma permissão de cláusula de arbitragem facultativa, 

309 Nesse con\rém transcrever a distinção entre as diversas classes de consumidores trazi& por o 
Débora Go~zo. "... o consumidor médio representa uma fra@o da sociedade para quem o produto ou o 
senriço d o  0fertad0.q e destinados. Não se pode, pois negar que numa sociedade de consumo há diferentes 
tipos de consumidores. Há. por exemplo, 0 c~nsumidor que possui uma grande fortuna e, aquele que do 
pode dispor de muito do seu palrimônio V adquirir um bem ou serviço, bem Como aquele que nada pode 
colpjumir e que desta feita, esth excluído, ainda que temporariamente. do rol de consumidores. A &fercnça de 
poder aquisiti\~o entre eles também se mostra liga&, as mais das no grau de instrução. Com isso se 
quer dizer que quanto mais dinlieiro, maior é a possibilidade de o consumidor ter frequentado boas escolas, o 
que já 1hc poderia garantir uma boa base de conheci~ncnto, 0 que não seria o caso daquele que &o te\re 
opomni&dc de ir à eçcola. Aquele, pois, teria menos chances, teoricamente, de ser levado a contratar algo 
que não quisesse,m -A ~~e\lisão constitucional de defesa do consumidor" In constituição Fedml  de 1986: 
- Dez anos de ( 1988-1998) , coord. Antônio Carl0S Mathias C01tr0, p. 153. 
310 < C  A arbitragem e o direito do consumidor" , Revista de direito do consumidor, n, 23-24 

junldez, passim. 



contudo, na realidade "a cláusula compromissória só tem sentido prático quando 

prevê a arbitragem como obrigatoriedade, portanto o adjetivo do texto legal 

parece ter sido fruto de excesso de preocupação do legislador, para deixar claro 

que não estava incluindo, na proibição, o compromisso. Eis que este, de fato, 

embora não seja cláusula, pertence ao gênero 'convenção de arbitragem' e não é 

compulsório." 

Alerta o autor para o cuidado que se deve ter ao aplicar as regras da Lei de 

Arbitragem, em se tratando de negócio jurídico de consumo, informando que: 

"(...) as regras da Lei de Arbitragem, sobre o compromisso - e estamos 

pensando exatamente nas que dão maior abertura para a decisão, como a 

possibilidade de decidir por equidade - , podem se aplicar mas sempre 

dentro do limite das normas Cogentes do Código de Defesa do 

~onsumidor" .31 

O alerta do autor é importante pois a possibilidade de escolha da forma de 

julgamento por equidade, ou de escolha de direito aplicável ao caso, pode 

transformar-se numa forma de vir a se permitir por via oblíqua, a cláusula- 

mandato em sua forma abusiva nos contratos por adesão, posto que essa 

cláusula sempre constituiu, historicamente, uma forma usual de garantia nos 

contratos de consumo, conforme ficou claro pelo entendimento anterior ao CDC, 

explicitado nos acordãos citados anteriormente, n80 constituindo contrariedade 

aos bons costumes e a ordem pública: 

A equidade significa a justiça aplicada ao caso Concreto e, no direito atual, 

corresponde a um modo de decidir extra-sistemático, prescindindo, em regra, de 

proposição j ~ s ~ o s i t i v a . ~ ' ~  

Por esse ponto de vista entende-se que. Para que haja uma conciliação 

dos dispositivos do CDC e a Lei de Arbitragem, é necessária a análise preliminar, 

pelo árbitro que irá julgar O caso concreto, das normas cogentes estatuídas no 

CDC. 

311 "A arbitragem e o direito do consumidor", Revista de direito do consumidor, n. 23-24, p, 38. 
312 Cf. Menezes Cordeiro, Da boa-fd no direito civil, v.2, p. 1.205. 



Por isso, o julgamento num litígio em que se questione a nulidade da 

cláusula-mandato perante um juízo arbitral, dever-se-á observar, antes de mais 

nada, a norma cogente do art. 51, inciso VIII, do CDC, a qual constitui verdadeira 

limitação imposta de forma rígida pela lei de defesa do consumidor. 

Nesse sentido observou Carlos Alberto Etcheverry, que: 

"Parece claro que não pode ser afastada a incidência de regras imperativas 

ou de ordem pública, com0 seriam, Por exemplo, as que disciplinam a 

proteção contratual no Código de Defesa do Consumidor. Estando em 

discussão, por exemplo, a validade de obrigação contraida com o uso de 

c/&~sula mandato, em hipótese alguma poderia o árbitro afastar a nulidade 

cominada no ad. 51, inc. VIII, do CDC. De outra forma estaria sendo criada 

uma forma oblíqua de contornar a regra contida no art. 146, pardgrafo 

único. do CC, que veda ao juiz suprir as nulidades absolutas. ainda que a 

requerimento das partes. entendimento. alids, que encontra ressonancia 

no art. 2' , parágrafo 2' da lei 9.307. que permite ds partes "escolher, 

livremente , as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde 

que rido ha,a violaçao aos bons costumes e d ordem 

Destarte, diferentemente do que acontece no controle judicial e no controle 

administrativo da cláusula-mandato, no juizo arbitra1 não haverá possibilidade de 

o árbitro efetuar quaisquer modificações na redação da clausula, restando-lhe 

exclui-la, por ser incompatível com 0 Código de Defesa do Consumidor. 

3'3 Revista de direito do consumidor, n. 21, p. 58. 







A norma que veda a instituição da cl8usula-mandato em sua forma abusiva 

é norma cogente, devendo ser declarada nula a referida cláusula, se for inserida 

em contrato por adesão, salvo possibilidade de adequação aos termos da lei. 

Apesar de ser possível a instituiçao de compromisso arbitral em contrato 

por adesão, se vier a ser suscitada a nulidade da cláusula-mandato em tal 

contrato, e se não houver consenso no sentido de se excluí-Ia do contrato, deverá 

o árbitro remeter os autos ao juiz, posto que Se trata de cláusula inquinada de 

nulidade de pleno direito e, portanto, só 0 juiz Ou O Órgão do Ministério Público 

poderão eventualmente modificá-la adequando-a aos parhmetros da lei, 

Dessa forma a instituição do C O ~ ~ ~ O ~ ~ S S O  arbitral para a solu@o desça 

espécie de litígio somente poderá ser de direito, com a rigorosa observância das 

normas cogentes que regem o contrato por adesão. 



LEI no 8.884, de 11 de junho de 1994 (LEI ANTITRUSTE) 

Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econ6mica - CADE em 
Autarquia, dispõe sobre a preven~ão e a rePress60 4s infraç6es contra a ordem 
econômica e dá outras providências. 

TITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAP~TULO I 
DA FINALIDADE 

Art. qO. Esta Lei dispõe sobre a prevençáo e a repressão e as infrações contra a 
ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de 
iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos 
consumidores e repressão ao abuso do poder econômico. 
Parágrafo único. A coletividade é a titular dos bens jurídicos protegidos por esta 
Lei. 

CAP~TULO II 
DA TERRITORIALIDADE 

~ r t .  2'. Aplica-se esta Lei, sem prejuízo de convenções e tratados de que seja 
signatário o Brasil.; as práticas cometidas no todo OU em parte no território 
nacional ou que nele produzam OU possam produzir efeitos. 
Parágrafo único. Reputa-se situada no Território Nacional a empresa estrangeira 
que opere ou tenha no Brasil filial, agência, sucur~al, escritório, estabelecimento, 
agente ou representante. 

TITULO 11 
DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMICA - CADE 

CAB~TULO I 
DA AUTARQUIA 

~ r t .  30. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, órgáo judicante 
com jurisdição em todo O território nacional, criado pela Lei no 4.1 37, de 10 de 
setembro de 1962, passa a se constituir em autarquia federal, vinculada ao 
Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, e atribuições previstas 
nesta Lei. 
CAP~TULO 11 
DA COMPOSIÇAO DO CONSELHO 
~ r t ,  40. O Plenário do CADE é composto Por um Presidente e seis Conselheiros, 
escolhidos dentre cidadãos Com mais de trinta anos de idade, de notório saber 
jurídico ou econômico e reputa@o ilibada, nomeados pelo Presidente da 
República, depois de aprovados pelo Senado Federal. (Redação dada pela Lei no 
9.021, de 30.03.95) 
fi 10, O mandato do Presidente e dos Conselheiros é de dois anos, permitida uma 
recondução. 





V - ordenar providências que conduzam a cessação de infração a ordem 
econômica, dentro do prazo que determinar; 
VI - aprovar os termos do compromisso de cessação de pratica e do compromisso 
de desempenho, bem como determinar a SDE que fiscalize seu cumprimento; 
VI1 - apreciar em grau de recurso as medidas preventivas adotadas pela SDE ou 
pelo Conselheiro-Relator; 
VIII - intimar os interessados de suas decisões; 
IX - requisitar informações de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades 
públicas ou privadas, respeitando e mantendo o sigilo legal quando for o caso, 
bem como determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercício das 
suas funções; 
X - requisitar dos órgãos do Poder Executivo Federal e solicitar das autoridades 
dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios as medidas necessárias ao 
cumprimento desta Lei; 
XI - contratar a realização de exames, vistorias e estudos, aprovando, em cada 
caso, os respectivos honorários profissionais e demais despesas de processo, 
que deverão ser pagas pela empresa, se vier a ser punida nos termos desta Lei; 
XII - apreciar os atos ou condutas, sob qualquer forma manifestados, sujeitos a 
aprovação nos termos do art. 54, fixando compromisso de desempenho, quando 
for o caso; 
XIII - requerer ao Poder Judiciário a execuçso de suas decisões, nos termos 
desta Lei; 
XIV - requisitar serviços e pessoal de quaisquer Órgãos e entidades do Poder 
Público Federal; 
XV - determinar" a Procuradoria do CADE a adoção de providências 
administrativas e judiciais; 
XVI - firmar contratos e convênios com órgãos ou entidades nacionais e 
submeter, previamente, ao Ministro de Estado da Justiça os que devam ser 
celebrados com organismos estrangeiros ou internacionais; 
XVII - responder a consultas sobre matéria de sua competência; 
XVIII - instruir o público sobre as formas de infração da ordem econômica; 
XIX - elaborar. e aprovar seu regimento interno, dispondo sobre seu 
funcionamento, forma das deliberações, normas de procedimento e organização 
de seus serviços internos, inclusive estabelecendo férias coletivas do colegiado e 
do Procurador-Geral, durante o qual não correrão os prazos processuais nem 
aquele referido no parágrafo 6' do art. 54 desta Lei; (Redaçáo dada ao inciso pela 
Lei n0'9.069, de 29.06.95) 
Xx - propor a estrutura do quadro de pessoal da Autarquia, observado o disposto 
no inciso 11 do art. 37 da Constituição Federal; 
)eXI - elaborar proposta orçamentária nos termos desta Lei. 
MII - indicar o substituto eventual do Procurador-Geral nos casos de faltas, 

afastamento ou impedimento. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.069, de 29.06.95) 

CAPITULO IV 
DA COMPET~NCIA DO PRESIDENTE DO CADE 

Art. 8 O .  Compete ao Presidente do CADE: 
I - representar legalmente a Autarquia, em juízo e fora dele; 
II - presidir, com direito a voto, inclusive o de qualidade, as reuniões do Plenário; 
111 - distribuir os processos, por sorteio, nas reuniões do Plenário; 





para atuar por prazo não superior a 90 (noventa) dias, dispensada a aprovação 

pelo Senado Federal, fazendo ele jus a remuneração do cargo enquanto durar a 

substituição. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.069. de 20.06.95) 

TITULO III 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PERANTE O CADE 

Art. 12. O Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, designara 
membro do Ministério Público Federal para, nesta qualidade, oficiar nos 
processos sujeitos a apreciação do CADE. 
Parágrafo único. O CADE poderá requerer ao Ministério Público Federal que 
promova a execuçáo de seus julgados- ou do compromisso de cessação, bem 
como a adoção de medidas judiciais, no exercicio da atribuição estabelecida pela 
alínea b do inciso XIV do art. 6O da Lei complementar no 75, de 20 de maio de 
1993. 

T~TULO IV 
DA SECRETARIA DE DIREITO ECONOMICO 

Art. 13. A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça - SDE, com a 

estrutura que lhe confere a lei, será dirigida por um Secretário, indicado pelo 

Ministro de Estado de Justiça, dentre brasileiros de notório saber jurídico ou 

econômico, e ilibadâ reputação, nomeado pelo Presidente da República. 

Art. 14. Compete a SDE: 
I .- zelar pelo cumprimento desta Lei, monitorando e acompanhando as práticas de 
mercado; 
11 - acompanhar, permanentemente, as atividades e práticas comerciais de 
pessoas físicas ou jurídicas que detiverem posição dominante em mercado 
relevante de bens ou serviços, Para Prevenir infrações da ordem económica, 
podendo, para .tanto, requisitar as informações e documentos necessários, 
mantendo o sigilo legal, quando for 0 caso; 
111 - proceder em face de indícios de infraç80 da ordem econômica, a 
averiguações preliminares para instauração de processo administrativo; 
\V - decidir pala insubsistência dos indícios, arquivando os autos de averiguações 
preliminares; 
V - requisitar inf0~ma~8es de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades 
públicas ou privadas, mantendo 0 sigilo legal quando for o caso, bem como 
determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercício de suas 
funções; 
VI - instaurar processo administrativo Para apuração e repressão de infrações da 
ordem econômica; 
VI1 - recorrer de ofício ao CADE, quando decidir pelo arquivamento das 
averiguações preliminares OU do processo administrativo; 
v111 - remeter ao CADE, Para julgamento, 0s Processos que instaurar, quando 
entender configurada infraçáo da ordem económica; 
I)( - celebrar, nas Condições que estabelecer, compromi~~o de cessaçáo, 
submetendo-o ao CADE, e fiscalizar 0 seu cumprimento; 



X - sugerir ao CADE condições para a celebração de compromisso de 
desempenho, e fiscalizar o seu cumprimento; 
XI - adotar medidas preventivas que conduzam a cessação de prática que 
constitua infração da ordem econômica, fixando prazo para seu cumprimento e o 
valor da multa diária a ser aplicada, no caso de descumprimento; 
XII - receber e instruir os processos a serem julgados pelo CADE, inclusive 
consultas, e fiscalizar o cumprimento das decisões do CADE; 
XIII - orientar os órgãos da administração pública quanto a adoção de medidas 
necessárias ao cumprimento desta Lei; 
XIV - desenvolver estudos e pesquisas objetivando orientar a política de 
prevenção de infrações da ordem econômica; 
XV - instruir o público sobre as diversas formas de infração da ordem econômica, 
e os modos de sua prevenção e repressão; 
XVI - exercer outras atribuições prevista em lei. 

TITULO V 
DAS INFRAÇÕES DA ORDEM ECONOMICA 

CAP~TULO I 
DAS DISPOSIÇ~ES GERAIS 

Art. 15. Esta Lei aplica-se as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 

privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, 

constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com OU sem 

personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio 

legal. 

Art. 16. As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a 
responsabilidade da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes 
ou administradores, solidariamente. 
Art. 17. Serão solidariamente responsáveis as empresas ou entidades integrantes 
de grupo econômico, de fato ou de -direito, que praticarem infração da ordem 
econômica. 
Art. 18. A personalidade jurídica do res~onsável por infração da ordem economia 
poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, 
excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou 
contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver 
falência, estado de insolvência, encerramento Ou inatividade da pessoa jurídica 
provocados por má administração. 
~ r t .  19. A repressão das infrações da ordem econômica não exclui a punição de 

outros ilícitos previstos em lei. 

CAP~TULO II 
DAS INFRAÇÕES 

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, 
os atas sob qualquer forma manifestados, que teriham por objeto ou possam 
produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: 



I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre 
iniciativa; 
i1 - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 
111 - aumentar arbitrariamente os lucros; 
IV - exercer de forma abusiva posição dominante. 
§ 1°. A conquista de mercado resultante de Processo natural fundado na maior 
eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza 
o ilícito previsto no inciso li. 
§ 2O. Ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas 
controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, 
intermediário, adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a 
ele relativa. 
1 3O. A posição dominante a que Ser refere 0 parhgrafo anterior 6 presumida 
quando a empresa, ou grupo de empresas, controla 20% (vinte por cento) de 
mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CADE para setores 
específicos da economia. (Redaçáo dada ao § 3' pela Lei no 9.069, de 29.06.95). 
Art. 21. AS seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem 
hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem 
econômica: 
I - fixar ou praticar, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e 
condiNeç de venda de bens ou de prestação de serviços; 
11 - obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada 
entre concorrentes; 
111 - dividir os mercados de serviços Ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou 
as fontes de abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários; 
IV - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; 
V - criar dificuldades a con~titui~ão, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de 
empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou 
serviços; 
VI - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, 
equipamentos ou tecnologia, bem COmo aos canais de distribuição; 
VI1 - exigir ou conceder exclusividade Para divulgação de publicidade nos meios 
de comunicação de massa; 
VIII - combinar previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência pública 
ou administrativa; 
IX - utilizar meios enganosos Para Provocar a oscilação de preços de terceiros; 
X - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou 
controlar a pesquisa e O desenvolvimento tecnol6gicoI a produção de bens ou 
prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de 
bens ou serviços ou a sua distribuição; 
XI - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e 
representantes, preços de revenda, descontos1 condições de pagamento, 
quantidades mínimas Ou máximas, margem de lucro OU quaisquer outras 
condiç0es de comerc ia l iza~~~ relativos a negócios destes com terceiros; 
)(li - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens OU Serviços por meio da 
fixa@o diferenciada de preços, OU de condições operacionais de venda ou 
prestação de serviços; 
XIII - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições 
de pagamento normais aos USOS e costumes comerciais; 



XIV - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relaçbes 
comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa de outra parte em 
submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou 
anticoncorrenciais; 
XV - destruir, inutilizar ou açambarcar matbrias-primas, produtos intermedihrios OU 
acabados, assim como destruir, inutilizar Ou dificultar a operação de 
equipamentos destinados a produzi-los, distribui-los ou transportá-los; 
XVI - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial OU 

intelectual ou de tecnologia; 
XVII - abandonar, fazer abandonar ou destruir lavoutas ou plantações, sem justa 
causa comprovada; 
XVIII - vender injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo; 
XIX - importar quaisquer bens abaixo do'uisto no pais exportador, que não seja 
signathrio dos C6digos Antidumping e de Subsídios do GATT; 
xx - interromper ou reduzir em grande escala a produçeo, sem justa causa 
comprovada; 
)()(I - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa 
comprovada; 
XXII - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura 
dos custos de produção; 
XXIII - subordinar a venda de um bem 61 aquisiçdo de Outro ou B utilizeç80 de um 
serviço, ou subordinar a prestação um serviço th utilizaç60 de outro ou 13 equisiç&o 
de um bem; 
)()(Iv - impor preços~excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou 
serviço. 

único. Na  caracterizaçao da imposiçso de preços excessivos OU do 
aumento injustificado de preços, alem de outras circunstâncias econômicas e 
mercadológicas relevantes, considerar-se-á: 
I - o prego do produto ou servi~o, ou sua elevaç80, n8o justificados pelo 
comportamento do custo dos respectivos insumos, ou pela introducho de 
melhorias de qualidade; 
11 - o preço de produto anteri~mente Produzido, quando se tratar de sucedhneo 
resultante de altsreç6ea nCSo substanciais; 
111 - o pwqo de proelutse 8@fVi9ea ~ i ~ i l ~ r ~ ~ ,  Ou Sua evsluç&io, em mercados 
competitivos comparáveis; 
IV - a. existência de ajuste ou acordo, sob qualquer forma, que resulte em 
majoraçho do preço de bem OU servi~o Ou dos respectivos custos. 
Art. 22. (VETADO) 
Parhgrafo Linico. (VETADO) 

CAPITULO 111 
DAS PENAS 

Art. 23. A prática de infração da ordem econômica sujeita os responsáveis hs 
seguintes penas: 
I - no caso de empresa, multa de um a trinta por cento do valor do faturamento 
bruto no seu último exercicio, excluídos 0s impostos, a qual nunca será inferior a 
vantagem auferida, quando quantifichvel; 
11 - no caso de direta ou indiretamente responsável pela infração 
cometida por empresa, multa de dez a cinquenta por cento do valor daquela 
aplic&vel à empresa, de responsabilidade pessoal e exclusiva ao administrador. 





V - o grau de lesão, ou perigo de lesão, a livre concorrência, a economia nacional, 
aos consumidores, ou a terceiros; 
VI - os efeitos econômicos negativos produzidos no mercado; 
VI1 - a situação econômica do infrator; 
VIII - a reincidência. 

CAP~TULO IV 
DA PRESCRIÇÃO 

Art. 28. Prescrevem em cinco anos as infrações da ordem econômica, contados 

da data da prática do ilícito ou, no caso de infração permanente ou continuada, do 

dia em que tiver cessado. 

§ 1 O. Interrompe a prescrição qualquer ata administrativo ou judicial que tenha por 
objeto a apuração de infração contra a ordem econbmica. 
§ 20. Suspende-se a prescrição durante a vigência do compromisso de cessação 

ou de desempenho. 

CAPITULO V 
DO DIREITO DE AÇÃO 

Art. 29. 0 s  prejudicados, por si ou pelos legitimados do art. 82 da Lei no 8.078, de 

11 de setembro de 1990, poderão ingressar em juiz0 para, em defesa de seus 

interesses individuais ou individuais homogêneos, obter a cessação de práticas 

que constituam infração da ordem econbmica, bem como o recebimento de 

indenização por perdas e danos sofridos, independentemente do processo 

administrativo, que não será Suspenso em virtude do ajuizamento de ação, 

TITULO VI 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO I 
DAS AVERIGUAÇ~ES PRELIMINARES 

~ r t .  30, A SDE promoverá averiguaçAes preliminares. de oficio ou à vista de 
representação escrita e fundamental de qualquer interessado, das quais não se 
fará qualquer divulgaçá~. quando 0s indícios de infração da ordem econômica 
não forem suficientes para instauração imediata do processo administrativo. 
§ 10. Nas preliminares 0 Secretário da SDE poderá adotar quaisquer 
das providências previstas no art. 35, inclusive requerer esclarecimentos do 
representado. 
1 20. A de Comissão do Congresso Nacional, ou de qualquer de 
suas Casas, independe de averiguações preliminares, instaurando-se desde logo 
o processo administrativo. 
~ r t .  31. Concluídas, dentro de sessenta dias, as averiguações preliminares, o 

Secretário da SDE determinará a instauração do processo administrativo ou o seu 

arquivamento, recorrendo de oficio ao CADE neste último caso. 



CAPITULO II 
DA INSTAURAÇÃO E INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Art. 32. O processo administrativo será instaurado em prazo não superior a oito 
dias, contado do conhecimento do fato, da representação, ou do encerramento 
das averiguaç6es preliminares, por despacho fundamentado do Secrethrio da 
SDE, que especificará os fatos a serem apurados. 
Art. 33. O representado será notificado para apresentar defesa no prazo de 
quinze dias. 
g 1°. A notificação inicial conterá inteiro teor do despacho de instauração do 
processo administrativo e da representação, se for o caso. 
3 2 O .  A notificação inicial do representado será feita pelo correio, com aviso de 
recebimento em nome próprio, ou, não tendo êxito a n0tifiMçá0 postal, por edita1 
publicado no Diário Oficial da União e em*jornal de grande cirwla@o no Estado 
em que resida ou tenha sede, contando-se os prazos da juntada do Aviso de 
Recebimento, ou da publicaMo, conforme o caso. 
g 3O. A intimaçao dos demais atos processuais seri feita mediante pub l i~@o no 
Diário Oficial da União, da qual deverão constar O nome do representado e de seu 
advogado. 
g 40. O representado poder8 acompanhar 0 processo administrativo por seu titular 
e seus diretores ou gerentes, ou por advogado legalmente habilitado, 
assegurando-se-lhes amplo acesso ao processo na SDE e no CADE. 
Art. 34. considerar-se-á revel O representado que, notificado, não apresentar 
defesa no prazo legal, incorrendo em C O ~ ~ ~ S S ~ O  quanto B materia de fato, contra 
ele correndo os demais prazos, independentemente de notificaçao. Qualquer que 
seja a fase em que se encontre o processo, nele poderá intervir o revel, sem 
direito 4 repetiçao de qualquer ato praticado. 
Art. 35. Decorrido o prazo de apresentação da defesa, o SDE determinará a 
realizaçao de diliggncias e a produç80 de Provas de interesse da Secretaria, 
sendo-lhe facultado requisitar do representado, de quaisquer pessoas físicas ou 
jurídicas, órgãos ou entidades públicas, informações, esclarecimentos ou 
documentos, a serem apresentados no prazo de quinze dias, mantendo-se o 
sigilo legal, quando for o caso. 
Parhgrafo único. As diligbncias e Provas determinadas pelo Secretdrio da SDE, 
inclusive inquirição de testemunha, serao concluídas no prazo de quarenta e 
cinco dias, prorrogável por igual período em caso de justificada necessidade. 
~ r t .  36: AS autoridades federais, 0s diretores de autarquia, fundação, empresa 
pública e sociedade de economia mista federais são obrigados a prestar, sob 
pena de responsabilidade, toda a assistência e colaboração que Ihes for solicitada 
pelo CADE ou SDE, inclusive elaborando pareceres técnicos sobre as matérias 
de sua competência. 
~ r t .  37. O apresentará as provas de seu interesse no prazo máximo 
de quarenta e cinco dias contado da apresentação da defesa, podendo 
apresentar novos documentos a qualquer momento, antes de encerrada a 

.. instruçáo processual. 
Parágrafo único. O representado poderá requerer a0 Secretário da SDE que 
designe dia, hora e local para 0itiva de testemunhas, em número não superior a 
três. 









§ 5O. A inobservância dos prazos de apresentação previstos no parágrafo anterior 
será punida com multa pecuniaria, de valor não inferior a 60.000 (sessenta mil) 
UFIR nem superior a 6.000.000 (seis milhões) de UFIR a ser aplicada pelo CADE, 
sem prejuízo da abertura de processo administrativo, nos termos do art. 32. 
§ 6O. Após receber o parecer técnico da SEAE, que será emitido em até trinta 
dias, a SDE manifestar-se-á em igual prazo, e em seguida encaminhará o 
processo devidamente instruído ao Plenário do CADE, que deliberará no prazo de 
trinta dias. (Redação dada ao parágrafo pela Lei no 9.021, de 30.03.95) 
3 70. A eficácia dos atos de que trata este artigo condiciona-se a sua aprovação, 
caso em que retroagirá a data de sua realização; não tendo sido apreciados pelo 
CADE no prazo estabelecido no parágrafo anterior, serão automaticamente 
considerados aprovados. (Redação dada ao parágrafo pela Lei no 9.021, de 
30.03.95) 
§ 8'. OS prazos estabelecidos nos §§ 6' e 7' ficarão suspensos enquanto não 
forem apresentados esclarecimentos e documentos imprescindíveis a análise do 
processo, solicitados pelo CADE, SDE ou SPE. 

9O. Se OS atos especificados neste artigo não forem realizados sob condição 
suspensiva ou deles já tiverem decorrido efeitos perante terceiros, inclusive de 
natureza fiscal, o Plenário do CADE, se concluir pela sua não aprovação, 
determinará as providências cabíveis no sentido de que sejam desconstituídos, 
total ou parcialmente, seja através de distrato, cisão de sociedade, venda de 
ativos, cessação parcial de atividades ou qualquer outro ato ou providência que 
elimine os efeitos nocivos à ordem econômica, independentemente da 
responsabilidade civil. por perdas e danos eventualmente causados a terceiros. 
§ 10. AS mudanças de controle acionário de companhias abertas e os registro de 
fusão, sem prejuizo da obrigação das Partes envolvidas, devem ser comunicados 
à SDE, pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pelo Departamento 
Nacional de Registro Comercial do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo - 
DNRCIMICT, respectivamente, no prazo de cinco dias úteis para, se for o caso, 
serem examinados. 
Art. 55. A aprovação de que trata 0 artigo anterior poderá ser revista pelo CADE, 
de ofício ou mediante provocação da SDE, se a decisão for baseada em 
informações falsas ou enganosas prestadas pelo interessado, se ocorrer o 
descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas ou não forem 
alcançados os benefícios visados. 
~ r t .  56: AS Juntas Comerciais ou bgãos correspondentes nos Estados não 
poderão arquivar quaisquer atas relativos a constituição, transformação, fusão, 
incorporação ou agrupamento de empresas, bem como quaisquer alteraçõesl nos 
respectivos atas constitutivos, sem que dos mesmos conste: 
I - a declaração precisa e detalhada do seu objeto; 
11 - o capital de cada sócio e a forma e prazo de sua realização; 
111 - o nome por extenso e qualificação de cada Um dos sócios acionistas; 
IV - o local da sede e respectivo endereço, inclusive das filiais declaradas; 
V - os nomes dos diretores por extenso e respectiva qualificação; 
VI - o prazo de duração da sociedade; 
v11 - o número, espécie e valor das ações. 
~ r t .  57. NOS instrumentos de distrato, além da declaração da importância repartida 
entre 0s sócios e a referência Pessoa ou Pessoas que assumirem o ativo e 
passivo da empresa, deverão ser indicados 0s motivos da dissolução. 









Art. 84. O valor das multas previstas nesta Lei será convertido em moeda corrente 
na data do efetivo pagamento e recolhido ao Fundo de quem trata a Lei no 7.347, 
de 24 de julho de 1985. 
Art. 85. O inciso VI1 do art. 4' da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 4O .................... 
VI1 - elevar sem justa causa o preço de bem ou serviço, valendo-se de posição 
dominante no mercado." 
Art. 86. O art. 312 do Código de Processo Penal passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
' ~ ~ r t .  312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para 
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e 
indício suficiente de autoria". 
AI?. 87. O art. 39 da Lei no 8.078, de I I de setembro de 1990, passa a vigorar 
com a seguinte redação, acrescendo-se-lhe os seguintes incisos: 
" ~ r t .  39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 
abusivas: 
IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se 
disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de 
intermediação regulados em leis especiais; 
X - elevar sem-justa causa o preço de produtos ou serviços". 
Art. 88. O art. l0 da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vigorar com a 
seguinte redação e a $clusão de novo inciso: 
" ~ r t .  10. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da açao popular, as 
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: 
V - por jnfração da ordem econômica". 
Parágrafo único. O inciso 11 do art. 5' da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985 
passa a ter a seguinte redação: 
" Art. 5O. ................S... 

I1 - inclua entre suas finalidades institucionais a proteçáo ao meio ambiente, ao 
consumidor, a ordem econômica, a livre.conc~rrência, ou ao patrimbnio artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico;" 
Art. 89. Nos processos judiciais em que se discuta a apliCaç80 desta Lei, 0 CADE 
deverá ser intimado para, querendo, intervir no feito na qualidade de assistente. 
Art. 90. ,Ficam interrompidos 0s Prazos relativos aos processos de consulta 
formulados com base no art. 74 da Lei no 4.1 37, de 10 de setembro de 1962, com 
a redaçáo dada pelo art. 13 da Lei no 8.1 58. de 08 de janeiro de 1991, aplicando- 
se aos mesmos o disposto no Título VII, Capítulo I, desta Lei. 
Art. 91. 0 disposto nesta Lei não se aplica aos casos de dumping e subsídios de 
que tratam 0s Acordos Relativos à Im~lementa~ão do Artigo VI do Acordo Geral 
sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio, promulgados pelos Decretos no 93.944 e no 
93.962, de 16 e 22 de janeiro de 1987, respectivamente. 
Art. 92. Revogam-se as disposições em contrário, assim como as Leis nos 4.1 37, 

- de 10 de setembro de 1962, 8.158, de 08 de Janeiro de 1991, e 8.002, de 14 de 
março de 1990, mantido o disposto no art. 36 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 
1994. 

93. Esta Lei entra em vigor na data de Sua publicação. 





Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito 
Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor. 

Capítulo I I  
Da Competência dos órg8os Integrantes do SNDC 

Art. 30 Compete ao DPDC, a coordenação da política do Sistema Nacional 
de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: 

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de 
proteção e defesa do consumidor; 

I1 - receber, analisar, avaliar e apurar Consultas e denúncias apresentadas 
por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado 
ou por consumidores individuais; 

111 - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e 
garantias; 

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos 
diferentes meios de comunicação; 

V - solicitar a polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de 
delito contra o consumidor, nos termos da legislação vigente; 

VI - representar ao Ministério Públim competente, para fins de adoça0 de 
medidas processuais, penais e civis, no âmbito de suas atribuições; 

VI1 - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infraçbes de ordem 
administrativa que vidarem OS interesses difusos, coletivos ou individuais dos 
consumidores; 

v111 - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, bem como auxiliar na fiscalizapo de preços, 
abastecimento, quantidade e segurança de produtos e serviços; 

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas 
especiais, a criação de órgãos públicos estaduais e municipais de defesa do 
consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse mesmo 
objetivo; 

x - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, 
de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor; 

XI - solicitar o concurso de Órgãos e entidades de notória especialização 
técnim-científica para a consecução de seus objetivos; 

XII - provocar a Secretaria de Direito Econômico para celebrar convênios a 
termos de ajustamento de conduta, na forma do § 60 do art. 50 da Lei no 7.347, 
de 24 de julho de 1985; 

XIII - elaborar e divulgar 0 cadastro nacional de reclama~ões 
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o art. 
44 da Lei no 8.078, de 1990; 

XIV - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. 
~ r t  40 NO âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão 

estadual, do Distrito Federal e municipal de prote@o e defesa do consumidor, 
criado, na forma da lei, especificamente Para este fim, exercitar as atividades 
contidas nos incisos II a XII do art. 30 deste decreto e, ainda: 



I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do 
Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas 
respectivas áreas de atuação; 

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as 
reclamações fundamentadas; 

111 - fiscalizar as relações de consumo; 
IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e 

julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei no 
8.078, de I 990, pela legislação complementar e por este decreto; 

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o 
cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e 
serviços, de que trata o art. 44 da Lei no 8.078, de 1990, e remeter cópia ao 
DPDC; 

VI - desenvolver outras atividades Compatíveis com suas finalidades, 
~ r t .  50 Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, 

estadual e municipal, destinado a defesa dos interesses e direitos do consumidor, 
tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir 
infrações a este decreto e a legislação das relações de consumo. 

Parágrafo único. Se instaurado mais de um processo administrativo por 
pessoas juridicas de direito publico distintas, para apuração de infrapao 
decorrente de um mesmo fato imputado ao mesmo fornecedor, eventual conflito 
de competência será dirimido pelo DPDC, que poderá ouvir a Comissao Nacional 
Permanente de Defesa do Consumidor - CNPDC, levando sempre em 
consideração a competência federativa Para legislar sobre a respectiva atividade 
econômica. 

~ r t .  60 As entidades e órgãos da Administração Publica destinados 
defesa dos interesses e direitos protegidos Pelo Código de Defesa do Consumidor 
poderão celebrar compromissos de ajustamento de conduta às exigências legais, 
nos termos do § 60 do art. 50 da Lei no 7.347, de 1985, na órbita de suas 
respectivas competências. 

§ 10 A celebração de termo de ajustamento de conduta n8o impede que 
outro, desde que mais vantajoso Para o consumidor, seja lavrado por quaisquer 
das pessoas jurídicas de direito público integrantes do SNDC. 

5 20 A qualquer tempo, 0 órgão subscritor poderá, diante de novas 
informações ou se assim as circunstâncias 0 exigirem, retificar ou complementar o 
acordo firmado, determinando outras providências que se fizerem necessárias, 
sob pena de invalidade imediata do ato, dando-se Seguimento ao procedimento 
administrativo eventualmente arquivado- 

g 30 O de ajustamento conterá, entre outras, cláusulas que 
estipulem condições sobre: 

I - obrigação do fornecedor de adequar sua conduta as exigências legais, 
no prazo ajustado; 

11 - pena pecuniária, diária, pelo descumprimento do ajustado, levando-se 
em conta 0s seguintes critérios: 

a) o valor global da operação investigada; 
b) o valor do produto ou serviço em questão; 
C) OS antecedentes do infrator; 
d) a situação econômica do infrator; 



111 - ressarcimento das despesas de investigação da infração e instrução 
do procedimento administrativo. 

Cj 40 A celebração do compromisso de ajustamento suspender8 o curso do 
processo administrativo, se instaurado, que somente será arquivado após 
atendidas todas as condições estabelecidas no respectivo termo. 

~ r t .  70 Compete aos demais órgãos públicos federais, estaduais, do 
Distrito Federal e municipais que passarem a integrar o SNDC fiscalizar as 
relações de consumo, no âmbito de sua competência, e autuar, na forma da 
legislação, os responsáveis por práticas que violem os direitos do consumidor. 

Art. 80 As entidades civis de proteção e defesa do consumidor, legalmente 
constituídas, poderão: 

I - encaminhar denúncias aos órgãos públicos de proteção e defesa do 
consumidor, para as providências legais cabíveis; 

11 - representar o consumidor em juizo, observado o disposto no inciso IV 
do art. 82 da Lei no 8.078, de 1990; 

111 - exercer outras atividades correlatas 

Capitulo I11 

Da Fiscalização, das Práticas Infrativas 
e das Penalidades Administrativas 

Seção I 
Da Fiscalização 

~ r t .  90 ~~ f i sca l i zaçá~  das relações de consumo de que tratam a Lei 

no 8.078, de 1990, este decreto e as demais normas de defesa do consumidor 
será exercida em todo o território nacional pela Secretaria de Direito Econômico 

do Ministbrio da Justiça, por meio do DPDC, pelos Órgãos federais integrantes do 

SNDC, pelos órgãos conveniados Com a Secretaria e pelos brgdos de proteçdo e 

defesa do consumidor criados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, em 

suas respectivas áreas de atuação e competência. 

~ r t ,  10. A fiscalizaçã~ de que trata este decreto ser8 efetuada por agentes 
fiscais, oficialmente designados, vifxulados aos respectivos 6rgBos de protecao e 
defesa do consumidor, no ambito federal, estadual, do Distrito Federal e 
municipal, devidamente ~redenciados mediante Cédula de Fiscal 
admitida a delegaflo mediante convbnio. 

~ d .  11. Sem exclusSo da responsabilidade dos órgaos que comp(jem o 
SNDC, 0s agentes de que trata o artigo anterior responderão pelos atas que 
praticarem quando investidos da ação fiscalizadora. 

Seção I1 
Das Práticas Infrativas 

Art. 12. São consideradas práticas infrativas: 

I - condicionar o fornecimento de produto OU serviço ao fornecimento de 
outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; 



I1 - recusar atendimento as demandas dos consumidores na exata medida 
de sua disponibilidade de estoque e, ainda, de conformidade com os usos e 
costumes; 

111 - recusar, sem motivo justificado, atendimento a demanda dos 
consumidores de serviços; 

IV - enviar ou entregar ao consumidor qualquer produto ou fornecer 
qualquer serviço, sem solicitação prévia; 

V - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista 
sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus 
produtos ou serviços; 

VI - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 
v11 - executar serviços sem a previa elabora@o de orqamento e 

autorizaç&o expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de prdticas 
anteriores entre as partes; 

v111 - repassar informaçao depreciativa referente a ato praticado pelo 
consumidor no exercício de seus direítos; 

IX colocar, no mercado de consumo, qualquer produto OU serviço: 
a) em desacordo com as normas expedidas pelos brgaos oficiais 

competentes, ou, se normas especificas n8o existirem, pela AssociaçBo Brasileira 
de Normas TAcnicas - ABNT ou outra entidade credenciada pelo Conselho 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - CONMETRQ~ 

b) que ecarfet8 t'i8~05 h saBde OU h segurança dos consumidores i sem 
informações ostensivas e adequadas; 

em desacordo com as indicaçbes constantes do recipiente, da 
embalagem, da rotuiagem ou mensagem publicitdria, respeitadas as variaçBes 
decorrentes de sua natureza; 

d) imprbprio OU inadequado ao consumo a que se destina OU que lhe 
diminua o valor; 

x - deixar de reexecutar os serviços, quando cabivel, sem custo adicional; 
xi - deixar de estipular Prazo Para 0 wmprimento de sua obrigação ou 

deixar a fixação ou variação de seu termo inicial a seu exclusivo uitbho. 
~ r t ,  13. Seraò consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos 

dispositivos da Lei no 8.078, de 1990: 
I - ofertar produtos ou serviços sem as informaçdes corretas, claras, 

precisas e ostensivas, em lingua POfluguesa, sobre suas características, 
qualidade, quantidade, c o m ~ o s i ç ~ o ~  PreW, condiçbes de pagamento, juros, 
encargos, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados relevantes; 

11 - deixar de comunicar 6 autoridade competente a periculosidade do 
produto ou serviço, quando do lançamento dos mesmos no mercado de consumo, 
ou quando da verificação posterior da existência do risco; 

111 - deixar de ~omunicar aos consumidores, por meio de anúncios 
publicitários, a periculosidade do produto ou serviço, quando do lançamento dos 
mesmos no mercado de consumo, ou quando da verifi~açao posterior da 
existencia do risco; 

IV - deixar de reparar 0s danos causados aos consumidores por defeitos 
decorrentes de projetos, fabricaçgo, constru@o, montagem, 
apresentação ou acondicionamento de seus Produtos Ou serviços, ou por 
informaç&s insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilizaçao e risco; 



V - deixar de empregar componentes de reposição originais, adequados e 
novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo se 
existir autorização em contrário do consumidor; 

VI - deixar de cumprir a oferta, publicitária ou não, suficientemente precisa, 
ressalvada a incorreção retificada em tempo hábil ou exclusivamente atribuível ao 
veiculo de comunicação, sem prejuizo, inclusive nessas duas hipóteses, do 
cumprimento forçado do anunciado ou do ressarcimento de perdas e danos 
sofridos pelo consumidor, assegurado o direito de regresso do anunciante contra 
seu segurador ou responsável direto; 

v11 - omitir, nas ofertas ou vendas eletrônicas, por telefone ou reembolso 
postal, o nome e endereço do fabricante ou do importador na embalagem, na 
publicidade e nos impressos utilizados na transação comercial; 

v111 - deixar de cumprir, no caso de fornecimento de produtos e serviços, o 
regime de preços tabelados, congelados, administrados, fixados ou controlados 
pelo Poder Público; 

IX - submeter o consumidor inadimplente a ridículo ou a qualquer tipo de 
constrangimento ou ameaça; 

X - impedir ou dificultar O acesso gratuito do consumidor as informações 
existentes em cadastros, fichas, registros de dados pessoais e de consumo, 
arquivados sobre ele, bem como sobre as respectivas fontes; 

XI - elaborar cadastros de consumo com dados irreais ou imprecisos; 
XII - manter çadastros e dados de consumidores com informações 

negativas, divergentes da proteção legal; 
X111 - deixar de comunicar, por escrito, ao consumidor a abertura de 

cadastro, ficha, registro de dados pessoais e de consumo, quando não solicitada 
por ele; 

XIV - deixar de corrigir, imediata e gratuitamente, a inexatidão de dados e 
cadastros, quando solicitado pelo consumidor; 

xv - deixar de comunicar ao consumidor, no prazo de cinco dias úteis, as 
correções &astrais por ele solicitadas; 

)(VI - impedir, dificultar ou negar, sem justa causa, o cumprimento das 
declarações constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos 
concernentes as relações de consumo; 

- omitir em impressos, catálogos ou cOm~ni~açÕes, impedir, dificultar 
ou negar a desistência contratual, no Prazo de a16 sete dias a contar da 
assinatura do contrato OU do ato de recebimento do produto OU serviço, sempre 
que a contrataçáo ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por 
telefone ou a domicílio; 

XVIII - impedir, dificultar ou negar a devolução dos valores pagos, 
monetariamente atualizados, durante 0 Prazo de reflexao, em caso de desistência 
do contrato pelo consumidor; 

XIX - deixar de entregar O termo de garantia, devidamente preenchido com 
as informa~bes previstas no parágrafo Único do art. 50 da Lei no 8.078, de 1990; 

)o( - deixar, em contratos que envolvam vendas a prazo ou com cartão de 
crédito de informar por escrito a0 consumidor, previa e adequadamente, inclusive 
nas co~unicações publicitárias, 0 preço do produto OU do serviço em moeda 









pleitear a resilição do contrato e a retomada do produto alienado, ressalvada a 
cobrança judicial de perdas e danos comprovadamente sofridos; 

XVIII - anunciar, oferecer ou estipular pagamento em moeda estrangeira, 
salvo nos casos previstos em lei; 

XIX - cobrar multas de mora superiores a dois por cento, decorrentes do 
inadimplemento de obrigação no seu termo, conforme o disposto no § 10 do art. 
52 da Lei no 8.078, de 1990, com a redação dada pela Lei no 9.298, de 10 de 
agosto de 1996; 

XX - impedir, dificultar Ou negar ao consumidor a liquidação antecipada do 
dbbito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros, encargos 
e demais acréscimos, inclusive seguro; 

XXI - fizer constar do contrato alguma das cláusulas abusivas a que se 
refere o art. 56 deste decreto; 

)UII - elaborar contrato, inclusive o de adesão, sem utilizar termos claros, 
caracteres ostensivos e legíveis, que permitam sua imediata e fácil compreensão, 
destacando-se as cláusulas que impliquem obrigação ou limitação dos direitos 
contratuais do consumidor, inclusive com a utilização de tipos de letra e cores 
diferenciados, entre outros recursos gráficos e visuais; 

XXIII - que impeça a troca de produto impróprio, inadequado, ou de valor 
diminuído, por outro da mesma especie, em perfeitas condições de uso, ou a 
restituição imediata da quantia paga, devidamente corrigida, ou fazer abatimento 
proporcional do preço, a critério do consumidor. 

Parágrafo único. Dependendo da gravidade da infraÇ80 prevista nos incis~s 
dos arts. 12, 13 e deote 0rtig0, 0 Pena de multa poder4 ser wmulada com as 
demais previstas no art. 18, Sem prejuiZ0 da compet6ncia de outros órg8os 
administrativos. 

AI?. 23. Os serviços prestados e 0s ~rodutos remetidos ou entregues ao 
consumidor, na hipótese prevista no inciso IV do art. 12 deste decreto, equiparam- 
se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. 

Art. 24. Para a imposição da Pena e sua gradação, serão considerados: 
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes; 

11 - 0s antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste decreto. 
~ r t .  25. Consideram-se circunstâncias atenuantes: 
I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consewção do 

fato; 
11 - ser o infrator primhrio; 

111 - ter o infrator adotado as providéncias pertinentes para minimizar ou 
de imediato reparar os efeitos do ato lesivo. 

~ r t .  26. Consideram-se circunstâncias agravantes: 
I - ser o infrator reincidente; 
11 - ter o infrator, comprovadamente, cometido a pr8tica infrativa para obter 

vantagens indevidas; 
111 - trazer a prática infrativa consequências danosas a saúde 0" à 

segurança do consumidor; 
IV - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as 

providências para evitar ou mitigar suas consequ6ncias; 
V - ter o infrator agido com dolo; 
VI - ocasionar a prática infrativa dano coletivo OU ter caráter repetitivo; 



VI1 - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou 
maior de sessenta anos ou de pessoas portadoras de deficiência física, mental ou 
sensorial, interditadas ou não; 

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade; 
IX - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave 

crise econômica. ou da condição cultural, social ou econômica da vítima, ou, 
ainda, por ocasião de calamidade. 

~ f l .  27. Considera-se reincidência a repeti@o de prática infrativa, de 
qualquer natureza, as normas de defesa do consumidor, punida por decisão 
administrativa irrecorrívei. 

Parágrafo único. Para efeito de reincidência, náo prevalece a sanção 
anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e aquela da prática 
posterior houver decorrido período de tempo superior a cinco anos. 

~ f l .  28. Observado o disposto no art. 24 deste decreto pela autoridade 
competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática 
infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida 
com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parametros 
estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei no 8.078, de 1990. 

Capitulo IV 
Da Destinação da Multa e da Administração dos Recursos 

Art. 29. A multa de que trata o incis0 I do art. 56 e caput do art. 57 da 

Lei no 8.078, de 1990, reverterá Para 0 Fundo pertinente a pessoa jurídica de 

direito público que impuser a sanção, gerido pelo respectivo Conselho Gestor. 

Parágrafo Único. AS multas a r ~ ~ ~ d a d a s  pela União e órgãos federais 
reverterão para o Fundo de Direitos Difusos de que tratam a Lei no 7.347, de 
1985, e Lei no 9.008, de 21 de março de 1995, gerido pelo Conselho Federal 
Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos"bifusos - CFDD. 

~ r t .  30. AS multas arrecadadas serão destinadas ao financiamento de 
projetas relacionados Com 0s objetivos da Política Nacional de Relações de 
Consumo, com a defesa dos direitos básicos do consumidor e com a 
moderni;ação administrativa dos Órgãos públicos de defesa do consumidor, após 
aprovação pelo respectivo Conselho Gestor, em cada unidade federativa. 

~ r t .  31. Na ausência de Fundos municipais, 0s recursos serão depositados 
no Fundo do respectivo Estado e, faltando este, no Fundo federal. 

Parágrafo único. O Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos 
Direitos Difusos poderá apreciar e autorizar recursos para projetos especiais de 
órgãos e entidades federais, estaduais e municipais de defesa do consumidor. 

~ r t ,  32. Na hipótese de multa aplicada pelo órgão coordenador do SNDC 
- nos casos previstos pelo art. 15 deste decreto, o Conselho Federal Gestor do 

FDD restituirá aos fundos dos Estados envolvidos o percentual de até oitenta por 
cento do valor arrecadado. 



Capitulo V 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Seção I 
Das Disposições Gerais 

~ r t .  33. As práticas infrativas as normas de proteção e defesa do 

consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante: 

I - ato, por escrito, da autoridade competente; 
I1 - lavratura de auto de infração; 
III - reclamação. 

§ 10 Antecedendo a instauração do processo administrativo, poderá a 
autoridade competente abrir investigação preliminar, cabendo, para tanto, 
requisitar dos fornecedores informações sobre as questdes investigadaS. 
resguardado o segredo industrial, na forma do disposto no § 4O do art. 55 da Lei 
no 8.078, de 1990. 

g 20 A recusa a prestação das informações ou o desrespeito as 
determinações e con~ocaçbes dos Órgãos do SNDC caracterizam dêsobediência, 
na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com 
poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das 
sanções administrativas e civis cabíveis. 

Seção ll . , 
Da Reclamação 
~ r t .  34. O consumidor poderá apresentar sua reclamação pessoalmente, 

ou por telegrama, carta, telex, fac-símile ou qualquer outro meio de comunicação, 
a quaisquer dos órgãos oficiais de proteção e defesa do consumidor. 

Seção III 
DOS Autos de Infração, de Apreensão e do Termo de Depósito 
AI?. 35. 0 s  Autos de Infraçáo, de Apreensão e o Termo de Depósito 

deverão ser impressos, numerados em série e preenchidos de forma clara e 
precisa, sem entrelinhas, rasuras ou emendas, mencionando: 

I - o Auto de Infração: 
a) o local, a data e a hora da lavratura; 
b) o nome, o endereço e a qualificação do autuado; 
c) a descrição do fato OU do ato constitutivo da infração; 
d) o dispositivo legal infringido; 
e) a determinaç80 da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la 

no prazo de dez dias; 
f) a identificação do agente autuante, sua assinatura, a indicação do seu 

cargo ou função e o número de sua matricula; 
g) a designação do Órg80 julgador e O respectivo endereço; 
h) a assinatura do autuado; 
11 - o ~ u t o  de Apreensão e o Termo de Depósito: 
a) o local, a data e a hora da lavratura; 
b) o nome, o endereço e a qualificação do depositário; 
C) a descrição e a quantidade dos produtos apreendidos; 



d) as razões e os fundamentos da apreensão; 
e) o local onde o produto ficará armazenado; 
f) a quantidade de amostra colhida para análise; 
g) a identificação do agente autuante, sua assinatura, a indicação do seu 

cargo ou função e o número de sua matrícula; 
h) a assinatura do depositário; 
i) as proibições contidas no § 10 do art. 21 deste decreto. 
Art. 36. OS Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de Depósito serão 

lavrados pelo agente autuante que houver verificado a prática infrativa, 
preferencialmente no local onde foi comprovada a irregularidade. 

~ r t .  37. 0 s  Autos de Infração, de Apreensão e o Termo de Depósito serão 
lavrados em impresso próprio, c0~Posto de três vias, numeradas 
tipograficamente. 

5 10 Quando necessário, para comprovação de infração, os Autos serão 

acompanhados de laudo pericial. 

§ 20 Quando a verificação do defeito ou vicio relativo a qualidade, oferta e 
apresentação de produtos não depender de perícia, o agente competente 
consignará o fato no respectivo Auto. 

~ r t .  38. A assinatura nos Autos de Infração, de Apreensão e no Termo de 
Depósito, por parte do autuado, ao receber cópias dos mesmos, constitui 
notificação, sem implicar confissão, para OS fins do art. 44 do presente decreto. 

Parágrafo único. Em caso de recusa do autuado em assinar os Autos de 
Infração, de Apreensa,~ e o Termo de Depósito, o Agente competente consignará 
o fato nos Autos e no Termo, remetendo-os ao autuado por via postal, com Aviso 
de Recebimento (AR) ou Outro procedimento equivalente, tendo os mesmos 
efeitos do caput deste artigo. 

Seção IV 
Da Instauração do Processo Administrativo por Ato 

de Autoridade Competente 
Art. 39. O processo administrativo de que trata o art. 33 deste decreto 

poderá ser instaurado mediante reclamação do interessado ou por iniciativa da 

própria autoridade competente. 
parágrafo único. Na hipótese de a investigação preliminar não resultar em 

processo administrativo com base em reclamação apresentada por consumidor, 
deverá este ser informado sobre as razões do arquivamento pela autoridade 
competente. 

~ r t .  40. 0 processo administrativo, na forma deste decreto, deverá, 
obrigatoriamente, conter: 

I - a identificação do infrator; 
11 - a descrição do fato Ou ato constitutivo da infração; 
111 - 0s dispositivos legais infringidos; 
1 - a assinatura da autoridade competente. 
~ r t .  41. A autoridade administrativa poderá determinar, na forma de ato 

prbpria, constataçao preliminar da ocorrbncia de prAtica presumida. 





Seçáo VI1 
Das Nulidades 

Art. 48. A inobservância de forma não acarretará a nulidade do ato, 

se não houver prejuízo para a defesa. 

Parágrafo único. A nulidade prejudica somente os atos posteriores ao ato 
declarado nulo e dele diretamente dependentes ou de que sejam conseqüência, 
cabendo a autoridade que a declarar indicar tais atos e determinar o adequado 
procedimento saneador, se for 0 caso. 

Seção VIII 
Dos Recursos Administrativos 

AI?. 49. Das decisões da autoridade competente do órgão público que 
aplicou a sanção caberá recurso, Sem efeito Suspensivo, no prazo de dez dias, 
contados da data da intimação da decisão, a seu superior hierárquico, que 
proferirá decisão definitiva. 

Parágrafo único. No caso de aplicação de multas, o recurso será recebido, 
com efeito suspensivo, pela autoridade superior. 

~ r t .  50. Quando o processo tramitar no âmbito do DPDC, o julgamento do 
feito será de responsabilidade do Diretor daquele órgão, cabendo recurso ao 
titular da Secretaria de Direito Econômico, no prazo de dez dias, contados da data 
da intimação cia decisão, como segunda e última instância recursal. 

~ r t .  51. Não será conhecido o recurso interposto fora dos prazos e 
condifles estabeleciqps neste decreto. 

~ r t .  52. Sendo julgada insubsistente a infração, a autoridade julgadora 
recorrerá a autoridade imediatamente superior, nos termos fixados nesta Seção, 
mediante declaração na própria decisão. 

~ r t .  53. A decisão é definitiva quando não mais couber recurso, seja de 
ordem formal ou material. 

~ r t .  54, T O ~ O S  os prazos referidos nesta Seção são preciusivos. 
Seção IX 

Da Inscriç$o na Dívida Ativa 
~ r t .  55. ~ ã o  sendo recolhido 0 valor da multa em trinta dias, será o débito 

inscrito em divida ativa do órgão que houver aplicado a sanção, para subsequente 
cobrança executiva. 

Capitulo VI 
DO Elenco de Cláusulas Abusivas e do Cadastro de Fornecedores 
Seção I 
DO Elenco de Cláusulas Abusivas 
~ r t .  56. Na forma do ar?. 51 da Lei no 8.078, de 1990, e com o objetivo de 

orientar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a Secretaria de Direito 
Econômico divulgara, anualmente, elenco complementar de cláusulas contratuais 
consideradas abusivas, flot&Imente Para 0 fim de aplicação do disposto no 
inciso IV do art. 22 deste decreto. 

5 10 Na elaboração do elenco referido no caput e posteriores inclusões, a 
considera~ão sobre a abusividade de cláusulas Contratuais se dará de forma 
genérica e abstrata. 





omitida, devendo a autoridade competente, no prazo de dez dias Úteis, 
pronunciar-se, motivadamente, pela procedência ou improcedência do pedido. 

Parágrafo Único. No caso de acolhimento do pedido, a autoridade 
competente providenciará, no prazo deste artigo, a retificação ou inclusão de 
informação e sua divulgação, nos termos do 5 10 do art. 59 deste decreto. 

A T ~ .  62. Os cadastros específicos de cada órgão público de defesa do 
consumidor serão consolidados em cadastros gerais, nos âmbitos federal e 
estadual, aos quais se aplica o disposto nos artigos desta Seção. 

Capitulo V11 
Das Disposições Gerais 

~ r t .  63. Com base na Lei no 8.078, de 1990, e legislação complementar, a 

Secretaria de Direito Econõmico poderá expedir atos administrativos, visando à 

fiel obse~ância das normas de proteção e defesa do consumidor 

~ r t .  64. Poderão ser lavrados Autos de Comprovação ou Constata~á~, a 
fim de estabelecer a situação real de mercado, em determinado lugar e momento, 
obedecido o procedimento adequado. 

~ r t .  65. Em caso de impedimento à aplicação do presente decreto, ficam as 
autoridades competentes autorizadas a requisitar o emprego de força policial. 

~ r t .  66. Èste decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
~ r t .  67. Fica revogado o Decreto no 861, de 9 de julho de 1993. 
Brasília, 20 de" março de 1997; 1760 da Independência e 1090 da 

República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 





6. Estabeleçam, nos contratos de prestação de serviços educacionais, a 
vinculação a aquisição de outros produtos ou serviços; 

7. Estabeleçam que o consumidor reconheça que o contrato acompanhado do 
extrato demonstrativo da conta corrente bancária constituem titulo executivo 
extrajudicial, para os fins do artigo 585, 11, do Código de Processo Civil; 

8. Estipulem o reconhecimento, pelo consumidor, de que os valores lançados no 
extrato da conta corrente ou na fatura do cartão de credito constituem divida 
líquida, certa e exigivel; 

9. Estabeleçam a cobrança de juros capitalizados mensalmente; 

10. Imponham, em contratos de consórcios, o pagamento de percentual a titulo 
de taxa de administração futura, pelos consorciados desistentes ou excluidos; 

11. Estabeleçam, nos contratos de prestação de serviços educacionais e 
similares, multa moratória superior a 2% (dois por cento); 

12. Exijam a assinatura de duplicatas, letras de câmbio, notas promissórias ou 
quaisquer outros títulos de credito em branco; 

13. Subtraiam ao consumidor, nos contratos de seguro, o recebimento de valor 
inferior ao contratado na, apólice. 

14. Prevejam em contratos de at-rendamento mercantil (leasing) a exigência, a 
título de indenização, do pagamento das parcelas vincendas, no caso de 
restituição do bem; 

15. Estabeleçam, em contrato de arrendamento mercantil (leasing), a exigência 
do pagamento antecipado do Valor Residual Garantido (VRG), sem previsão de 
devoluçáo desse montante, corrigido monetariamente, se não exercida a opção 
de compra do bem; 

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO 
Secretário de Direito Econ6rnico 



DESPACHO DO SECRETARIO 

Em 19 de março de 1999 

No 170. Considerando a deliberação unânime do Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor, na sua 22a Reunião, em Brasilia, DF, nos dias 11 e I 2  do corrente 
mês, e, ainda, a manifestação do Departamento de Proteção e Defesa do 
Consumidor - DPDC, Coordenador da Política do mencionado Sistema, resolvo 
divulgar as notas explicativas, a seguir, relativas aos itens de que trata a Portaria 
no 03, de 19 de março de 1999, desta Secretaria, alusivos as cláusulas 
contratuais consideradas abusivas, para Os fins do art. 56 do Decreto no 2.181, 
de 20 de março de 1997: 

ITEM 1 - Determinem aumentos de prestações nos contratos de planos e 
seguros de saúde, firmados anteriormente a Lei 9.656198, por mudanças de faixas 
etárias sem previsão expressa e definida; NOTA EXPLICATIVA: TORNA-SE 
NECESSÁRIO A INFORMAÇAO ADEQUADA E CLARA SOBRE A PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO CONTRATADO, COM ESPECIFICAÇÃO SOBRE OS MESMOS, 
DE FORMA CLARA E PRECISA. TRATA-SE DE UM DIREITO ASSEGURADO 
AOS CONSUMIDORES. 

ITEM 2 - Imponham, em contratos firmados anteriormente à Lei 9.656198, limites 
ou restriçbes a procedimentos médicos (consultas, exames médicos, laboratoriais 
e internações hospitalares, UTI e similares), contrariando prescrição médica; 
NOTA EXPLICATIVA: AS CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS, 
PROCEDIMENTOS DE ELUCIDAÇ~ES DIAGN~STICAS SOLICITADOS PELO 
MEDICO RESPONSÁVEL, FORA DA INTERNAÇÃO SÃO TAMBÉM DECISIVOS 
PARA O SALVAMENTO DE VIDAS. A INTERNAÇÃO DE ÚLTIMA HORA 
PODEM SER INUTIL E OS SUPOSTOS DIREITOS QUE A ACOMPANHAM 
(AMPLIAÇAO DE COBERTURA) NADA VALERIAM PARA AQUELES 
PACIENTES QUE DEVERIAM TER REALIZADO EXAMES OU CONSULTAS 
PREVENTIVAS. A LIMITAÇAO OU RESTRIÇ~ES COMO AS ENUMERADAS 
CONTRARIAM LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR AO CONTRATAR. 
TAL LIMI~-AÇAO RESTRINGE DIREITOS RNMViENTAIS INERENTES A 
PR&RIA NATUREZA D q  CONTRATO, AMEAçA O SEU OBJETO, E 
EQUIL~BRIO DA RELAÇAO CONTRATUAL E CRIA DESVANTAGEM 
EXAGERADA AO CONSUMIDOR, CONSIDERANDO-SE 0 INTERESSE DAS 
PARTES NO MOMENTO DA CONTRATAÇAO. A JURISPRUDÊNCIA 
PACIFICOU COMO ABUSIVA A EXIGÊNCIA DE LIMITES EM INTERNAÇ~ES. 

ITEM 3 - permitam ao fornecedor de serviço essencial (água, energia elétrica, 
. telefonia) incluir na conta, Sem autorizaM0 expressa do consumidor, a cobrança 

de outros serviços. Excetuam-Se 0s casos em que a prestadora do serviço 
essencial informe e disponibilize gratuitamente a0 Consumidor a opção de 
bloqueio prévio da cobrança OU utilização dos serviços de valor adicionado; 



NOTA EXPLICATIVA: COBRANÇA CASADA. É COMUM AOS ORGÃOS 
PÚBLICOS, POR SI OU SUAS EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS, 
PERMISSIONARIAS, SEM A PREVIA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR, 
INCLUIR EM AVISOSICONTAS DE CONSUMO DE SERVIÇOS POR ELAS 
PRESTADOS, SERVIÇOS OUTROS QUE REFOGEM A SUA FINALIDADE. 
TAL É O CASO DA TELEFONIA, TAXA DE ILUMINAÇÃO NAS CONTAS DE 
ENERGIA ELETRICA, COLETA DE LIXO EM FATURAS DE CONSUMO DE 
ÁGUA ETC. NO CASO DA TELEFONIA, TRATA-SE DE SERVIÇO DE VALOR 
ADICIONADO, COMO POR EXEMPLO, OS SERVIçOS 0900, QUE DEVERA 
SER OFERECIDA A OPÇÁO DO BLOQUEIO DA COBRANÇA, SEMPRE 
GRATUITA. CABERÁ AO ÓRGÃO QUE TEM ATRIBuIÇÃo DE 
REGULAMENTAR A FORMA DO BLOQUEIO E GARANTIR QUE ESSAS 
INFORMAÇ~ES DE COMO PROCEDER, SEJAM PRESTADAS 
SISTEMATICAMENTE AOS CONSUMIDORES. REFERIDAS FORMAS DE 
BLOQUEIO DEVERÃO SER APRIMORADAS DE MODO A PERMITIR AOS 
ASSINANTES ESCOLHEREM OS SERVIÇOS A QUE NÃO QUEIRAM TER 
ACESSO. VALE REALÇAR AINDA, COMUMENTE O SERVIÇO É 
INTERROMPIDO PORQUE NAO É FACULTADO AO CONSUMIDOR 
DESTACAR O VALOR CORRESPONDENTE A FRUIÇÃO DO SERVIÇO 
ESSENCIAL. INCIDENCIA DO ART. 6", 111, ART. 12, 22, 39, 51, XII, DA LEI 
8078190; ART. 67, PAR.ÚNICO, ART. 76, 11, E § 1 O, DA PORT. 466197, DO 
DNAEE, ATUALr' ANEL.  

ITEM 4 - Estabeleçams prazos de carência para cancelamento do contrato de 
cartão de crédito. NOTA EXPLICATIVA: A SOLICITAÇAO FORMAL E 
EXPRESSA DO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, 
DEVE SER ACOLHIDA NO ATO DO RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO. 
NÃO SE JUSTIFICA CONDICIONAR O CANCELAMENTO DO CONTRATO A 
PRAZO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, OU QUALQUER OUTRO PRAZO, PARA 
PROMOVER A RESILIÇAO DO CONTRATO. 0 CANCELAMENTO IMEDIATO 
D o  CONTRATO DE CARTAO DE CREDITO NAO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO 
CONSUMIDOR PERANTE A ADMINISTRADORA DAS DESPESAS ACASO 
EXISTENTES ATÉ A DATA DO CANCELAMENTO. A CARENCIA, NA FORMA 
UTILIZADA, IMPLICA NO Ní'dlENTO SUBSTANCIAL DA DIVIDA E IMPEDE 
QUE O CONSUMIDOR QUITE OU PARCELE O RESPECTIVO DÉBITO. 

ITEM 5 - Imponham o pagamento antecipado referente a períodos superiores a 
30 dias pela prestação de serviços educacionais ou similares; NOTA 
EXPUCATIVA: ESTA PRÁTICA DESENCADEADA NO SETOR PRIVADO DE 
ENSINO, REVELA-SE ABUSIVA NO MOMENTO EM QUE INSTITUIÇ&s 
EXIGEM DO CONTRATANTE PAGAMENTO ANTECIPADO DE 
MENSALIDADES, CUJA PRESTAÇÃO DE SERVIçO NAO SE REALIZOU. ( 
EDUCAÇAO FUNDAMENTAL, ENSINO MEDIO, ENSINO SUPERIOR, E 

L CURSOS LIVRES) 

ITEM 6 - Estabeleçam, nos contratos de prestação de serviços educacionais, a 
vinculaMo a aquisição de outros produtos ou serviços. NOTA EXPLICATIVA: O 
CONSUMIDOR NÁO ESTA OBRIGí4DO A TER QUE SE SUBMETER A 



ADQUIRIR OU CONTRATAR OUTRO PRODUTO OU SERVIÇO OFERTADOS 
PELA CONTRATADA, SOB PENA DE CONFIGURAR PRATICA ABUSIVA, 
CONHECIDA COMO "VENDA CASADA". (EX.: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ESCOLAR E UNIFORME EM FORNECEDOR INDICADO E EXCLUSIVO DA 
CONTRATADA; DE VINCULAR DISCIPLINAS OFERECIDAS NO PROGRAMA 
PEDAGÓGICO A EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE OUTRAS OPCIONAIS), 
BEM COMO NA PRESTAÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR, ALIMENTAÇAO E 
OUTRAS MODALIDADES. 

ITEM 7 - Estabeleçam que o consumidor reconheça que o contrato acompanhado 
do extrato demonstrativo da conta-corrente bancária constituem titulo executivo 
extrajudicial, para os fins do art. 585, inciso 11, do Código de Processo Civil; - 
NOTA EXPLICATIVA: O EXTRATO DEMONSTRATIVO DE CONTA-CORRENTE 
NAO SE INSERE NA CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, E, NO 
CAMPO DE DOCUMENTO PARTICULAR, NÃO COMPORTA AS EXIGENCIAS 
DE ESTAR ASSINADO PELO DEVEDOR OU MESMO ASSINADO PELO 
DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. LOGO, NÃO ATENDE AS EXIGÊNCIAS 
DO SISTEMA JUR~DICO ENFOCADO. ADEMAIS, NÃO HÁ POR QUE 
ESTABELECER QUE O CONSUMIDOR RECONHEÇA QUE O CONTRATO DE 
ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE, AINDA QUE 
ACOMPANHADO DO EXTRATO BANCÁRIO, CONSTITUI TITULO EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL. PACIFICOU A JURISPRUDENCIA NESSE SENTIDO, COMO 
DEMONSTRAM AS DECISÕES SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS - RE 108259, DJU DE 27.10.97, PAG. 54788; 
RE 146298, DJU DE 09.3.98, PÁG.IOO; RE 129563, DJU DE 03.11.97, PAG. 
56281; RE 120135, DJU 03.1 1.97, ~ Á ~ . 5 6 2 7 9 .  

ITEM 8 - Estipulem o reconhecimento, pelo consumidor, de que os valores 
lançados no extrato da conta-corrente ou na fatura do cartão de credito 
constituem divida líquida, certa e exigivel; NOTA EXPLICATIVA: A EXIGÊNCIA 
TEM RESSONANCIA NOS PRINC~PIOS DA BOA-FÉ, DO EQUIL~BRIO 
CONTRATUAL E DA'VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ENCONTRA-SE 
0 CONSUMIDOR AINEIO AOS LANÇAMENTOS DOS VALORES, 
AFASTANDO-LHE QUALQUER POSSIBILIDADE DE CONTESTA-LOS, 
CAUSANDO-LHE PREJU~ZOS DE DIF~CIL. SENÃO DE IMPOSS~VEL 
REPARA~ÁO. 

ITEM g - Estabeleçam a cobrança de juros capitalizados mensalmente; NOTA 
EXpLICATIVA: ESTA PRATICA REVELA-SE NA APLICAÇÃO DE JUROS, 
MAIS MULTA CAMBIAL, MAIS MULTA MORAT~RIA, E EM ALGUNS CASOS, 
MAIS MULTA CONTRATUALI CONHECIDAMENTE COMO "ANATOCISMO 
REPELIDA PELO DIREITO, COMO E lX3SENTE E SUMULADO PELO STJ 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADUZ, ASSIM, PARA ESCLARECER 
SOBRE OUTRA PRÁTICA COMUMENTEMENTE ADOTADA E AFRONTOSA AO 

- DIREITO A APLICAÇAO DA MULTA MORAT~RIA SOBRE O SALDO 
DEVEDOR, QUANDO s6 DEVE SER SOBRE O VALOR DA PARCELA, ISTO 
NOVO ANATOCISMO, OCORRENDO NOS CASOS DE ATRASO NO 
PAGAMENTO DESSA RESPECTIVA PARCELA. A DESPEITO DE VEDAÇÃO 



LEGAL EXPRESSA, DISPOSTA NO ART. 4" DO DEC. 22626133 (LEI DE 
USURA), E NAS SÚMULA 121 DO STJ ("E VEDADA A CAPITALIZAÇÃO DE 
JUROS AINDA QUE EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA"), AINDA É: 
POSS~VEL ENCONTRAR CONTRATOS PREVENDO ESSA FORMA DE 
APLICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. 

ITEM 10 - Imponham, em contratos de consórcios, o pagamento de percentual a 
título de taxa de administração futura, pelos consorciados desistentes e excluídos; 
NOTA EXPLICATIVA: ESTA PRÁTICA REVELA-SE NOS DESCONTOS DOS 
VALORES A SEREM DEVOLVIDOS SOB 0 TITULO DE TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO FUTURA, O QUE NÃO SE ADMITE EM RAZÃ0 DE NÃO 
PODER SER COBRADO POR AQUILO QUE NÃO SE ADMINISTROU. 
SOMBRIAMENTE, SINALIZA-SE UMA CLÁUSULA PENAL INADMISSIVEL, 
PORQUANTO NÃO HOUVE ADMINISTRAÇÃO. 

ITEM 11 - Estabeleçam, nos contratos de prestação de serviços educacionais e 
similares, multa moratória superior a 2% (dois por cento); NOTA EXPLICATIVA: 
A RELAÇAO QUE SE ESTABELECE ENTRE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS E O CONSUMIDOR DE SERVIÇOS ESCOLARES, SAO 
RELAÇÕES DE CONSUMO QUE REGEM PELA LEI DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E SÓ EXCEPCIONALMENTE, NA AUSÊNCIA DE NORMA 
ESPEC~FICA DO CONGUMIDOR, POR LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. POR 
CONSEGUINTE, CONCLUI-SE QUE OS CONTRATOS DE PRESTAÇAO DE 
SERVIÇO EDUCACIONAL SÃO CONTRATOS DE OUTORGA DE CRÉDITO, 
TEM VALOR ANUAL, DIVIS~VEIS EM PRESTACOES MENSAIS, PARCELAS 
IGUAIS OU MENSALIDADES, QUE PODEM SER PAGAS COM MULTAS 
QUANDO OCORRER ATRASO. FINALMENTE, SE O CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR ESTAVA VÁLIDO PARA DEFINIR O PERCENTUAL DE 10% 
(DEZ POR CENTO) E SOBRE ELE SE APOIAVAM TODOS OS CONTRATOS 
INDICADOS, CONCLUI-SE QUE A ALTERACÃO DO FUNDAMENTO LEGAL 
INFLUIU, DIRETAMENTE, SEM QUALQUER SOMBRA DE DÚVIDAS, SOBRE O 
VALOR PERCENTUAL INCIDENTE, REDUZINDO-SE, POR IMPERATIVO, 0 
VALOR PERCENTUAL DE 10% (DEZ) PARA 2% (DOIS POR CENTO). 

ITEM 12 - Exijam a assinatura de duplicatas, letras de cambio, notas promissórias 
ou quaisquer outros títulos de crédito em branco; NOTA EXPLICATIVA: É 
ABUSIVA A EXIGÊNCIA DA ASSINATURA DESSES T~TULOS EM BRANCO 
EM MO DE NAO CONFIGURAR A REGULARIDADE DO D O C U M E ~ ~ Ò  
EXIGIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ALÉM DE CARACTERIZAR 
ABUSO E CONSTRANGIMENTO, SEM DEIXAR DE ASSINALAR POSS~VEL 
COAÇÃO. SINALIZA A FALTA DE EQUIL~BRIO NA RELAÇÃo CONTRATUAL, 
PORQUANTO NÃO OFERECE A PARTE CONTRÁRIA O MESMO 
TRATAMENTO. 





ASSENTARAM O ENTENDIMENTO DE QUE ESSA MODALIDADE DE 
CLAÚSULA, QUE RETIRE DO ARRENDANTE A PREVISÁO DE DEVOLUÇÁO 
DO MONTANTE DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG), CORRIGIDO 
MONETARIAMENTE, SE NAO EXERCIDA A OPÇÃO DE COMPRA DO BEM, 
ADOTADA NOS CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, É 
ABUSIVA, E, PORTANTO, NULA. 

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO 

Secretário de Direito EconGmico 



PORTARIA No 4, DE 13 DE MARÇO DE 1998 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 56 do Decreto no 2.181, de 
20 de março de 1997, e com o objetivo de orientar o Sistema Nacional de Defesa 
do Consumidor, notadamente para o fim de aplicação do disposto no inciso 1V do 
art. 22 deste Decreto; 

CONSIDERANDO que o elenco de Cláusulas Abusivas relativas ao 
fornecimento de produtos e serviços, constantes do art. 51 da Lei no 8.078, de 11 
de setembro de 1990, é de tipo aberto, exemplificativo, permitindo, desta forma a 
sua complementação, e 

CONSIDERANDO, ainda, que decisões terminativas dos diversos 
PROCON'S e Ministérios Públicos, pacificam como abusivas as cláusulas a seguir 
enumeradas, resolve: 

Divulgar, em aditamento ao elenco do art. 51 da Lei no 8.078190, e 
do art. 22 do Decreto no 2.181197, as seguintes cláusulas que, dentre outras, são 
nulas de pleno direito: 

estabeleçam prazos de carência na prestação ou fornecimento de serviços, 
em caso de impontualidade das prestações ou mensalidades; 
imponham, em caso de impontualidade, interrupção de serviço essencial, 
sem aviso prévio; 
não restabeleçam integralmente 0s direitos do consumidor a partir da 
purgação da mora; 
impeçam o consumidor de se beneficiar do evento, constante de termo de 
garantia contratual, que lhe seja mais favorável; 
estabeleçam a perda total ou desproporcionada das prestações pagas pelo 
consumidor, em benefício do credor, que, em razão de desistência ou 
inadimplemento, pleitear a resilição Ou resolução do contrato, ressalvada a 
cobrança judicial de perdas e danos comprovadamente sofridos; 
estabeleçam sanções, em caso de atraso ou descumprimento da obrigação, 
somente em desfavor do consumidor; 
estabeleçam cumulativamente a cobrança de comissão de permanência e 
correção monetária; 
elejam foro para dirimir conflitos decorrentes de relações de consumo diverso 
daquele onde reside o consumidor; 
obriguem o consumidor ao Pagamento de honorários advocaticios sem que 
haja ajuizamento de ação correspondente; 
impeçam, restrinjam OU afastem a aplicação das normas do Código de 
Defesa do Consumidor nos conflitos decorrentes de contratos de transporte 
aéreo; 
atribuam ao fornecedor 0 poder de escolha entre múltiplos índices de 

reajuste, entre os admitidos legalmente; 
permitam ao fornecedor emitir títulos de crédito em branco ou livremente 
circuláveis por meio de endosso na representação de toda e qualquer 
obrigação assumida pelo consumidor; 



13. estabeleçam a devolução de prestações pagas, sem que os valores sejam 
corrigidos monetariamente; 

14. imponham limite ao tempo de internação hospitalar, que não o prescrito pelo 
medico. 

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO 

Secretario de Direito Econi3mico 

SECRETARIA DE DIREITO ECONOMICO 



Despachos do Secretario 

Em, 12 de maio de 1998 

No 132 A Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 
Justiça, ouvido o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, 
considerando que a divulgação da Portaria No 04, de 13.03.98, tem gerado 
dúvidas por parte de segmentos sociais em relação a alguns de seus Itens, e que 
um dos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo e promover a 
educação e a informação de consumidores e fornecedores quanto aos seus 
direitos e deveres visando o apef fe i~~ament~ do mercado de consumo, e, 
finalmente, em conformidade com a decisã~ unânime extraida da lga REUNIAO 
DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, realizada em 
Brasília, DF, de 11 a 13 de maio de 1998, apresenta nota explicativa sobre 0s 
seguintes itens da citada Portaria: 

ITEM 2 - IMPONHAM, EM CASO DE IMPONTUALIDADE, INTERRUPÇÃo DE 
SERVIÇO ESSENCIAL, SEM A VISO PRÉVIO; 
NOTA U(PLICAT1VA: A INTERRUPÇAO DE SERVIÇO ESSENCIAL NO CASO 
DE IMPONTUALIDADE RECIUER AVISO FORMAL (ESCRITO) PARA 
CONFIGURAR A INADIMPLÊNCIA, POSSIBILITANDO, POIS, AO 
CONSUMIDOR (USUARIO) CUMPRIR SUA OBRIGAÇAO EM PRAZO 
RAZOÁVEL. 
INCLUEM-SE OS SERVIÇOS DE TELEFONIA, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, DENTRE OUTROS PREVISTOS EM LEI. 

/TEM 4 - IMPEÇAM O CONSUMIDOR DE SE BENEFICIAR DO EVENTO, 
CONSTANTE DE TERMO DE GARANTIA CONTRATUALI QUE LHE SEJA MAIS 
FA VORA VEL; 
NOTA EXPLICATIVA: SOMENTE O CONSUMIDOR, ENQUANTO 
DESTINATÁRIO FINAL, PODE SE BENEFICIAR DO EVENTO CONSTANTE DO 
TERMO DE GARANTIA QUE LHE FOR MAIS FAVORAVEL, NÃO SE 
APLICANDO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO ADQUIRENTE 
DO PRODUTO QUE SE DESTINE A NEG~CIO OU PRODUÇÁO. 
E)(: VE~CULOS DE USO COMERCIAL. 

ITEM 5 - ESTABELEÇAM A PERDA TOTAL OU DESPROPORCIONADA DAS 
PRESTAÇÕES PAGAS PELO CONSUMIDOR, EM BENEF/CIO DO CREDOR, 
QUE, EM RAZÃO DE DESIST~NCIA OU INADIMPLEMENTO, PLEITEAR A 
RESILIÇÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRA TO, RESSALVADA A COBRANÇA 
JUDICIAL DE PERDAS E DANOS COMPROVADAMENTE SOFRIDOS; 

NOTA. ~pLICATIVA: TEM ASSENTO NOS PRINC~PIOS DA BOA FÉ, DO 
EQUIL~BRIO CONTRATUAL E DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. O 
ROMPIMENTO UNILATERAL DO CONTRATO, QUANDO O CONSUMIDOR 
NÃO HONRAR O PACTUADO, RESTRINGE-SE AOS CASOS PREVISTOS EM 
LEI. 



O ALCANCE DESTE ITEM SE DA MAIS SIGNIFICATIVAMENTE NOS 
CONTRATOS DE TRATO SUCESSIVO E PRESTAÇAO CONTINUADA, COM 
PRAZO DETERMINADO, DE BENS E SERVIÇOS, AFASTANDO-SE, POIS, A 
POSSIBILIDADE DA PERDA TOTAL OU DESPROPORCIONADA DAS 
PRESTAÇ~ES PAGAS A TITULO DE ADIANTAMENTO, BEM COMO A 
IMPOSIÇAO DE OBRIGAÇAO DO PAGAMENTO DA TOTALIDADE OU 
PARCELA DESPROPORCIONADA DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS A 
TITULO COMPENSAT~RIO. 

ITEM 9 - OBRIGUEM O CONSUMIDOR AO PAGAMENTO DE HONORARIOS 
ADVOCAT~CIOS SEM QUE HAJA AJUIZAMENTO DE AÇAO 
CORRESPONDENTE; 
NOTA EXPLICATIVA: O CONSUMIDOR NÃO ESTA OBRIGADO AO 
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DO FORNECEDOR. 
0s SERVIÇOS JUR~DICOS CONTRATADOS DIRETAMENTE ENTRE 0 
ADVOGADO E O CONSUMIDOR NÃO SE ENQUADRAM NESTE ITEM. 

Brasilia, 13 de maio de 1998. 

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO 
SECRETÁRIO DE DIREITO ECON~MICO 

NELSON FARIA LINS D'ALBUQUERQUE JÚNIOR 
DIRETOR DO DPDCISDEJM 





VIII - outras condições de concessão do crédito, suas garantias ou liquidação, 
obrigações adicionais do emitente ou do terceiro garantidor da obrigação, desde 
que não contrariem as disposições desta Medida Provisória. 
§ 2"empre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu 
saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo 
credor por meio de planilha de cálculo ou dos extratos da conta-corrente, ou de 
ambos, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que: 
I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil 
entendimento e compreensão, o valor principal da divida, seus encargos e 
despesas contratuais devidos, a parcela de juros e 0s critérios de sua incidbncia, 
a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a 
multas e demais penalidades contratuais,. as despesas de cobrança e de 
honorários advocaticios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da 
divida; e 
I1 - a Cédula de Crédito Bancário representativa de divida oriunda de contrato de 
abertura de crédito bancário em conta-corrente será emitida pelo valor total do 
crédito posto a disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste 
parágrafo, discriminar nos extratos da conta-corrente ou nas planilhas de cálculo, 
que serão anexados a Cédula, as parcelas utilizadas do credito aberto, 0s 
aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações 
da divida e a incidência dos encargOS nos vários períodos de utilização do crédito 
aberto. 
~ r t .  4 - O A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos 
essenciais: 
I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"; 
II - a promessa do emitente de pagar a divida em dinheiro, certa, liquida e exigivel 
no seu vencimento ou, no Caso de divida oriunda de contrato de abertura de 
crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a divida em dinheiro, certa, 
liquida e exigivel correspondente ao crédito utilizado; 
111 - a data e o lugar do pagamento da divida e. no caso de pagamento parcelado, 
as datas e os valores de cada prestação, ou 0s critérios para essa determinação; 
IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula b ordem; 
V - a data e o lugar de sua emissão; e 
VI - a assinatura do emitente e, se for 0 caso. do terceiro garantidor da obrigação, 
ou de seus respectivos mandatários. 
5 q Q  A Cédula de Crédito Bancário poderá ser objeto de cessão de acordo com as 
disposições de direito comum, caso em que O ce~~i0nári0, mesmo não sendo 
instituição financeira ou entidade a ela equiparada, ficará sub-rogado em todos 0s 
direitos do cedente, podendo, inclusive, cobrar 0s juros e demais encargos na 
forma pactuada na Cédula. 
5 2e A Cédula de Crédito Bancário será emitida por escrito, em tantas vias 
quantaç forem as partes que nela inte~ierem, assinadas pelo credor, pelo 
emitente e pelo terceiro garantidor, se houver, OU por seus respectivos 
mandatárioç, devendo cada parte receber uma via. 
5 3"omente a via do credor será negociável, devendo constar nas demais vias a 
expressão "não negociável". 
5 4~ A Cédula de Crédito Bancário pode ser aditada, retificada e ratificada 
mediante documento escrito, datado, Com 0s requisitos previstos no parágrafo 
anterior, passando esse documento a integrar a Cédula para todos os fins. 







I - o local e a data de emissão; 
I1 - o nome do depositante das Cédulas de Crédito Bancário; 
111 - o nome da instituição financeira emitente; 
IV - a denominação "Certificado de Cédula de Crédito Bancário - CCB"; 
V - a expressa indicação da respectiva cédula ou cédulas sob as quais tiver sido 
emitido, o valor de principal, os encargos convencionados e a época de 
amortização, total ou parcial, e o vencimento final; 
VI - o nome dos emitentes devedores das Cédulas de Crédito Bancário; e 
VI1 - o lugar e as datas de pagamento do resgate de principal e dos encargos das 
Cédulas de Crédito Bancário. 
§ 5" CCB poderá ser transferido mediante endosso ou termo de cessão, se 
escritural, devendo, em qualquer caso, a transferência ser datada e assinada pelo 
seu titular ou mandatário com poderes especiais e averbada junto instituiçgo 
emitente, no prazo máximo de dois dias. 
§ 6"s despesas e os encargos decorrentes da transferência e averbação do 
CCB serão suportados pelo cessionario, salvo convenção em contrario. 

CAP~TULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 20. Aplica-se as Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o 
disposto nesta Medida Provisória, a legislação cambial, dispensado o protesto 
para garantir o direito de regresso contra endossantes, avalistas e terceiros 
garantidores. 
Art. 21. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 14 de outubro de 1999; 1780 da Independência e 1 1 lcda República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
Reedições da MP 1.925: 
Medida Provisória, 1.925, 15.10.1999, Federal, Brasil. Medida Provisória, 
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LEI DA ARBITRAGEM 
LEI No 9.307, DE 23 DE SETEMBO DE 1996 

Dispõe sobre a arbitragem 
O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

CAP~TULO I 
DISPOSIÇÓES GERAIS 

Art. l0 As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para 
dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 
Ar&. 20 A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. 
5 10 Poderão as partes escolher, livremente, as regras de direito que serão 
aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à 
ordem pública. 
5 20 Poderão, também as partes convencionais que a arbitragem se realize com 
base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras 
internacionais de comércio. 

CA P~TULO 11 
DA CONVENÇAO DE ARBITRAGEM E SEUS EFEITOS 

Ar&. 3 O  As partes interessadas podem submeter a solução de seus litigios ao juizo 
arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula 
compromissória e o compromisso arbitral. 
~ r t .  40 A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em 
um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir 
a surgir, relativamente a tal contrato. 
5 í0  A cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar 
incerta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira. 
g Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o 
aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, 
com a sua instituição,' desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, 
com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula. 
Art. 5O Reportando-se as partes, na clá~sula compromissória, as regras de algum 
órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituida 
e processada de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes 
estabelecer na própria cláusula, OU em outro documento, a forma convencionada 
para a instituição da arbitragem. 
~ r t .  G0 Não havendo acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte 
interessada manifestará a outra parte sua intenção de dar inicio a arbitragem, por 
via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de 
recebimento, convocando-a para, em dia, hora e local certos, firmar o 
compromisso arbitral. 
Pardgrafo único Não comparecendo a parte convocada ou, comparecendo, 
recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a 
demanda de que trata o Art. 7' desta lei, perante O Órgão do Poder Judiciário a 
que, originariamente tocaria o julgamento da causa. 





V - a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários e das 
despesas com a arbitragem; e 
VI - a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros. 
Parágrafo único - Fixando as partes os honorários do árbitro, ou dos árbitros, no 
compromisso arbitral, este constituirá título executivo extrajudicial; não havendo 
tal estipulação, o árbitro requererá ao órgão do Poder Judiciário que será 
competente para julgar, originariamente, a causa que os fixe por sentença. 
Art. 1 2 O  Extingue-se o compromisso arbitral: 
I - escusando-se qualquer dos árbitros, antes de aceitar a nomeação, desde que 
as partes tenham declarado, expressamente, não aceitar substituto; 
II -falecendo ou ficando impossibilitado de dar seu voto algum dos árbitros, desde 
que as partes declarem, expressamente, não aceitar substituto; e 
111 - tendo expirado o prazo a que se refere o art. 11, inciso I I I ,  desde que a parte 
interessada tenha notificado o arbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, 
concedendo-lhe o prazo de dez dias para a prolação e apresentação da sentença 
arbitral. 

CAPÍTULO 111 
DOS ÁRBITROS 

Art. 1 3 O  Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das 
partes. 
9 l0 As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, podendo 
nomear, também os respectivos suplentes. 
g 2 O  Quando as partas nomearem árbitros em número par, estes estão 
autorizados, desde logo, a nomear mais um árbitro. Não havendo acordo, 
requererão as partes ao órgão do Poder Judiciário a que tocaria, originariamente, 
o julgamento da causa a nomeação do árbitro, aplicável, no que couber, o 
procedimento previsto no Art. 7' desta lei. 
Ej 3 O  As partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha 
dos árbitros, ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade 
especializada. 
g 4 O  Sendo nomeados'vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do 
tribunal arbitral. Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso. 
g 5 O  O arbitro ou o presidente do tribunal designará, se julgar conveniente, um 
secretário, que poderá ser um dos árbitros; 
g 6 O  No . desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com 
imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. 
Ej 7 O  Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral determinar as partes o adiantamento de 
verbas para despesas e diligências que julgar necessárias. 
Art. 1 4 O  Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que tenham, com 
as partes ou com o litígio que Ihes for submetido, algumas das relações que 
caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de juizes, aplicando-se-lhes, 
no que couber, os mesmos deveres e responsabilidzdes, conforme previsto no 
Código de Processo Civil. 
'5 l0 As pessoas indicadas para funcionar como árbitro tem o dever de revelar, 
antes da aceitação da função, qualquer fato que denote duvida justificada quanto 
a sua imparcialidade e independência. 



5 2O O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido após sua 
nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior a sua nomeação, 
quando: 

a. não for nomeado, diretamente, pela parte; ou 
b. o motivo para a recusa do árbitro for conhecido posteriormente a sua 

nomeação. 
Art. 15O A parte interessada em arguir a recusa ao árbitro apresentara, nos 
termos ao Art. 20, a respectiva exceção, diretamente ao arbitro ou ao presidente 
do tribunal arbitral, deduzindo suas razões e apresentando as provas pertinentes. 
Parágrafo único - Acolhida a exceção, será afastado o árbitro suspeito ou 
impedido, que será substituido, na forma do Art. 1 6 O  desta lei. 
Art. 1 6 O  Se o árbitro escusar-se antes da aceitação da nomeação, ou, após a 
aceitação, vier a falecer, tornar-se impossibilitado para o exercício da funç80, ou 
for recusado, assumirá seu lugar o substituto indicado no compromisso, se 
houver. 
5 l0 Não havendo substituto indicado para o árbitro, aplicar-se-ão as regras do 
órgão arbitral institucional ou entidade especializada, se as partes as tiverem 
invocado na convenção de arbitragem. 
5 2 O  Nada dispondo a convenção de arbitragem e não chegando as partes a um 
acordo sobre a nomeação do arbitro a ser substituído, procederá a parte 
interessada da forma prevista no Art. 7 O  desta lei, a menos que as partes tenham 
declarado, expressamente, na convenção de arbitragem, não aceitar substituto. 
A1t.17~ Os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão delas, 
ficam equiparadas aos funcionários públicos, para os efeitos da legislação penal. 
Art. 18O O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica 
sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. 

CA P~TULO IV 
DO PROCEDIMENTO ARBITRAL 

Art. 19O Considera-se instituída a arbitragem quando aceita a nomeação pelo 
árbitro, se for único, ou por todos, se forem vários. 
ParBgrafo Único - instituída a arbitragem-e entendendo o árbitro ou o tribunal 
arbitral que há necessidade de explicitar alguma questão disposta na convenção 
de arbitragem, será elaborado, juntamente com as partes, um adendo, firmado 
por todos, que passará a fazer parte integrante da convenção de arbitragem. 
Art. 20' A parte que pretender arguir questões relativas a competência, suspeição 
ou impedimento do arbitro ou dos árbitros, bem como nulidade, invalidade ou 
ineficácia da convenção de arbitragem, deveria fazê-lo na primeira oportunidade 
que tiver de se manifestar, após a instituição da arbitragem. 
5 l0 Acolhida a arguição de suspeição ou impedimento, será o árbitro substituído 
nos termos do Art. 16' desta lei, reconhecida a incompetência do árbitro ou do 
tribunal arbitral, bem como a nulidade, invalidade ou ineficácia da convenção de 
arbitragem, serão as partes remetidas ao órgão do Poder Judiciário. 
5 2O Não sendo acolhida a arguição, terá normal prosseguimento a arbitragem, 
sem prejuízo de vir a ser examinada a decisão pelo órgão do Poder Judiciário 
competente, quando da eventual propositura da demanda de que trata o Art. 33O 
desta lei. 
Art. 210 A arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na 
convenção da arbitragem, que poderá reportar-se as regras de um Órgão arbitral 



institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, as partes delegar ao 
próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento. 
fj l0 Não havendo estipulação acerca do procedimento, caberá ao árbitro ou ao 
tribunal arbitral discipliná-lo. 
fj 2O Serão, sempre, respeitados no procedimento arbitral os principias do 
contraditório, da igualdade das partes, da imparcialidade do árbitro e de seu livre 
convencimento. 
fj  3O As partes poderão postular por intermédio de advogado, respeitada, sempre, 
a faculdade de designar quem as represente ou assista no procedimento arbitral. 
3 4O Competirá ao árbitro ou ao tribunal arbitral, no inicio do procedimento, tentar 
a conciliação das partes, aplicando-se, no que couber, o Art.28 
, desta lei. 
Art. 22O Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, 
ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que 
julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de oficio. 
f j  l0 O depoimento das partes e das testemunhas será tomado em local, dia e 
hora previamente comunicados, por escrito, e reduzido a termo, assinado pelo 
depoente, ou a seu rogo, e pelos árbitros. 
fj 2O Em caso de desatendimento, sem justa causa, da convocação para prestar 
depoimento pessoal, o árbitro ou o tribunal arbitral levará em consideração o 
comportamento da parte faltosa, ao proferir sua sentença; se a ausência for de 
testemunha, nas mesmas circunstâncias, poderá o árbitro ou o presidente do 
tribunal arbitral requerer à autoridade judiciária que conduza a testemunha 
renitente, comprovando a existência da convenção da arbitragem. 
g 3O A revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. 
5 4 O  Ressalvado o disposto no 5 2 O ,  havendo necessidade de medidas coercitivas 
ou cautelares, os árbitros poderão solicitá-las ao órgão do Poder Judiciário que 
seria, originariamente, competente para julgar a causa. 
5 5O Se, durante o procedimento arbitral, um árbitro vier a ser substituído fica a 
critério do substituto repetir as provas já produzidas. 

CAP~TULO v 
DA SENTENÇA ARBITRAL 

Art. 23O A sentença arbitral será proferida no prazo estipulado pelas partes. Nada 
tendo sido convencionado, o prazo para a apresentação da sentença é de 6 (seis) 
meses, contado da instituição da arbitragem ou da substituição do árbitro. 
Pardgrafo Único - As partes e os árbitros, de comum acordo, poderão prorrogar 
o prazo estipulado. 
Art. 24O A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito. 
fj l0 Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Se não 
houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral. 
.) O árbitro que divergir da maioria poderá, querendo, declarar seu voto em 
separado. 
Art. 25O Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos 
indisponíveis e verificando-se que de sua existência, ou não, dependerá o 
julgamento, o árbitro ou o tribunal arbitral remeterá as partes a autoridade 
competente do Poder Judiciário, suspendendo o procedimento arbitral. 



Pardgrafo Único - Resolvida a questão prejudicial e juntada aos autos a 
sentença ou acórdão transitados em julgado, terá normal seguimento a 
arbitragem. 
Art. 26O São requisitos obrigatórios da sentença arbitral: 
I - o relatório, que conterá os nomes das partes e um resumo do litígio; 
II - os fundamentos da decisão, onde serão analisadas as questões de fato e de 
direito, mencionando-se, expressamente, se os árbitros julgaram por equidade; 
111 - o dispositivo, em que os Arbitros resolverão as questões que forem 
submetidas e estabelecerão para o cumprimento da decisão, se for o caso; e 
IV - a data e o lugar em proferida. 
ParBgrafo Único - A sentença arbitral será assinada pelo árbitro, ou por todos os 
árbitros. Caberá ao presidente do tribunal arbitral, na hipótese de um ou alguns 
dos árbitros não poder ou náo querer assinar a sentença, certificar tal fato. 
Art. 27O A sentença arbitral decidirá sobre a responsabilidade das partes acerca 
das custas e despesas com a arbitragem, bem como sobre verba decorrente de 
litigância de má-fé, se for o caso, respeitadas as disposições da convenção de 
arbitragem, se houver. 
Art. 28O Se, no decurso da arbitragem, as partes chegarem a acordo quanto ao 
litígio, o árbitro ou o tribunal arbitral poderá, a pedido das partes, declarar tal fato 
mediante sentença arbitral, que conterá os requisitos do Art. 26O desta lei. 
Art. 29O Proferida a sentença arbitral, dá-se por finda a arbitragem, devendo o 
arbitro, ou o presidente do tribunal arbitral, enviar cópia da decisão às partes, por 
via postal ou por outro meio qualquer de comunicação, mediante comprovação de 
recebimento, ou, ainda, entregando-a diretamente as partes, mediante recibo. 
Art. 30° No prazo de cinco dias, a contar do recebimento da notificação ou da 
ciência pessoal da sentença arbitral, a parte interessada, mediante comunicação 
a outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que: 
I - corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 
II - esclareça alguma obscuridade, duvida ou contradição da sentença arbitral, ou 
se pronuncie sobre ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a 
decisão. 
Parágrafo Único - O arbitro ou o tribunal arbitral decidira, no prazo de dez dias, 
aditando a sentença arbitral e notificando as partes na forma do Art. 2g0. 
Art. 31° A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os 
mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo 
condenatória, constitui titulo executivo. 
Art. 3Z0 É nula a sentença arbitral se: 
I - for nulo o compromisso; 
II - emanou de quem não podia ser árbitro; 
111 - não contiver os requisitos do Art. 2 6 O ,  desta lei; 
IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 
V - não decidir todo o litígio submetido a arbitragem; 
VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção 
passiva; 
VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no Art. 12O, inciso III, desta lei; 
e 
VIII -forem desrespeitados os princípios de que trata o Art. 21° cj 2 2 O ,  desta lei 



Art. 3 3 O  A parte interessada poderá pleitear ao Órgão do Poder Judiciário 
competente a decretação da nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos 
nesta lei. 
5 l0 A demanda para a decretação de nulidade da sentença arbitral seguirá o 
procedimento comum, previsto no Código de Processo Civil, e deverá ser 
proposta no prazo de até noventa dias após o recebimento da notificação da 
sentença arbitral ou de seu aditamento. 
Ej 2 O  A sentença que julgar procedente o pedido; 
I - decretará a nulidade da sentença arbitral, nos casos do Art. 3 2 O  , incisos 
I,II,VI,Vll e VIII; 
II  - determinará que o árbitro ou o tribunal arbitral profira novo laudo, nas demais 
hipóteses. 
g 3 O  A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser arguida 
mediante ação de embargos do devedor, conforme o Art. 741 e seguintes do 
Código de Processo Civil, se houver execução judicial. 

CAP~TULO VI 
DO RECONHECIMENTO E EXECUÇAO DE SENTENÇAS 

ARBITRAIS ESTRANGEIRAS 
Art. 34O A sentença arbitral estrangeira será reconhecida ou executada no Brasil 
de conformidade com os tratados internacionais com eficácia no ordenamento 
interno e, na sua ausência, estritamente de acordo com os termos desta lei. 
Paragrafo Único - Considera-se sentença arbitral estrangeira a que tenha sido 
proferida fora do territórionacional. 
Art. 3 5 O  Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença arbitral 
estrangeira está sujeita, unicamente, a homologação do Supremo Tribunal 
Federal. 
Art. 3 6 O  Aplica-se a homologação para reconhecimento ou execução de sentença 
arbitral estrangeira, no que couber, o disposto nos Arts. 483 e 484 do Código de 
Processo Civil 
Art. 37 O A homologaçã~ de sentença arbitral estrangeira será requerida pela parte 
interessada, devendo a petição inicial conter as indicações da lei processual, 
conforme o Art. 2 8 2  do Código de Processo Civil, e ser instruída, 
necessariamente, com: 
I - o original da sentença arbitral ou uma cópia devidamente certificada, 
autenticada pelo consulado brasileiro e acompanhada de tradução oficial; 
II - o original da convenção de arbitragem ou cópia devidamente certificada, 
acompanhada de tradução oficial. 
Art. 3 8 O  Somente poderá ser negada a homologação para o reconhecimento ou 
execução de sentença arbitral estrangeira, quando o réu demonstrar que: 
I - as partes na conven@o de arbitragem eram incapazes; 
II - a convenção de arbitragem não era válida segundo a lei a qual as partes a 
submeteram, ou, na falta de indicação, em virtude da lei do pais onde a sentença 
qbitral foi Proferida; 
111 - não foi notificado da designação do árbitro ou do procedimento de 
arbitragem, ou tenha sido violado o principio do contraditório, impossibilitando a 
ampla defesa; 
IV - a sentença arbitral foi proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, 
e não foi possível separar a parte excedente daquela submetida a arbitragem; 



V - a instituição da arbitragem não está de acordo com o compromisso arbitrar ou 
cláusula compromissoria; 
VI - a sentença arbitral não se tenha, ainda, tornado obrigatória para as partes, 
tenha sido anulada, ou, ainda, tenha sido suspensa por 6rgBo judicial do país 
onde a sentença arbitral for prolatada. 
Art. 39O Também será denegada a homologação para o reconhecimento ou 
execução da sentença arbitral estrangeira, se o Supremo Tribunal Federal 
constatar que: 
I - segundo a lei brasileira, o objeto do litígio não é suscetível de ser resolvido por 
arbitragem; 
II - a decisão ofende a ordem pública nacional. 
ParBgrafo Único - Não será considerada ofensa a ordem pública nacional a 
efetivação da citação da parte resistente ou domiciliada no Brasil, nos moldes da 
convenção de arbitragem ou da lei processual do país onde se realizou a 
arbitragem , admitindo-se, inclusive, a citação postal com prova inequívoca de 
recebimento, desde que assegure a parte brasileira tempo hábil para o exercício 
do direito da defesa. 
Art. 40° A denegação da homologação para reconhecimento ou execução de 
sentença arbitral estrangeira por vicios formais, não obsta que a parte interessada 
renove o pedido, uma vez sanados os vícios apresentados. 

CAP~TULO v11 
D a  POSIÇ~ES FINAIS 

Art. 41° Os Arts. 267, inciso VII; 301, inciso IX; e 584, inciso III, do Código de 
Processo Civil passam a t'6r a seguinte redação: 

............................................ "Art. 267 
VI1 - pela convenção de arbitragem;" 

............................................. "Art. 301 
IX - convenção de arbitragem;" 

............................................ "Art, 584 
111 - a sentença arbitral e a sentença homologatória de transação ou de 
conciliação;" 
Art. 42' O Art. 520 do Código de Processo civil passa a ter mais um inciso, com 
a seguinte redação: 

.......................................... "Art. 520 
VI -julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem." 
Art. 43O Estalei entrará em vigor sessenta dias após a data de sua publicação 
Art. 44O Ficam revogados os Arts. 1.037 a 1.048 da Lei no 3.071, de 12 de 
janeiro de 1916, Código Civil Brasileiro; os Arts. 101 e 1.072 a 1.102 da Lei 
Código Civil Brasileiro; os Arts. 101 e 1.072 a 1.102 da Lei no 6.869, de II de 
janeiro de 1973, C6digo de Processo Civil; e demais disposiç6es em contrário. 

Brasília, 23 de setembro de 7996, 775' e 708O da República 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Nelson A. Jobim 
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