
  

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE DIREITO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

 

 

 

 

NATÁLIA MICHELON RESZKA 

 

 

 

 

 

O CONTROLE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS NAS RELAÇÕES 

CONTRATUAIS DE CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre 

2017 



 

NATÁLIA MICHELON RESZKA 

 

 

 

 

 

 

O CONTROLE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS NAS RELAÇÕES 

CONTRATUAIS DE CONSUMO 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado como pré-requisito para 

obtenção do título de Pós-graduada no 

Curso de Especialização em Direito do 

Consumidor e Direitos Fundamentais da 

Faculdade de Direito da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 

 

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Bonatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto Alegre  

2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu orientador,  

Dr. Cláudio Bonatto, em agradecimento pelos 

ensinamentos, atenção e incentivo. 

 

Aos meus pais, 

Estevão e Zelita,  

e à minha irmã, Marina, 

pelo amor e apoio incondicional. 



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho aborda o tema da inserção das cláusulas abusivas nas relações 

contratuais de consumo, ou seja, analisa a inserção das cláusulas abusivas nos 

contratos celebrados entre fornecedores e consumidores e suas consequências 

jurídicas. Em especial, aborda o modo como se dá, atualmente, o controle das 

referidas cláusulas abusivas, em sua dimensão judicial e extrajudicial. O julgamento 

e controle de tais cláusulas, segundo os princípios da boa-fé, da equidade e outros, 

exigirá, por parte do intérprete, a integração das normas elencadas no Código de 

Defesa do Consumidor, Código Civil, Constituição Federal e outras legislações 

esparsas, com o fito de (re)estabelecer o equilíbrio nas relações de consumo e 

proporcionar ao consumidor, parte vulnerável da relação, a segurança prevista como 

seu direito nos diplomas mencionados. 

 

Palavras-chave: Código de Defesa do Consumidor. Relações de Consumo. 

Cláusulas Abusivas. Controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work deals with the insertion of unfair terms in contractual relations of 

consumption, that is, it analyzes the insertion of unfair terms in the contracts 

concluded between suppliers and consumers and their legal consequences. In 

particular, it addresses the way in which the abusive clauses are currently controlled, 

in their judicial and extrajudicial dimension. The judgment and control of such 

clauses, according to the principles of good faith, equity and others, will require, on 

the part of the interpreter, the integration of the standards listed in the Consumer 

Defense Code, Civil Code, Federal Constitution and other sparse legislations, with 

the view of (re)establishing a balance in consumer relations and providing the 

consumer, the vulnerable part of the relationship, the security envisaged as his right 

in the mentioned diplomas. 

 

Keywords: Consumer Protection Code. Consumer Relations. Abusive Clauses. 

Control. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A emergência e expansão da globalização e do mercado de consumo 

alterou as estruturas tradicionais dos contratos, exigindo que tais negócios jurídicos 

impulsionassem a economia, de forma a agilizar a prestação de bens e serviços 

para atender o crescente consumismo. Os negócios massificaram-se e deixaram de 

ser objeto de contratos com igualdade entre as partes, que livremente conformavam 

o seu conteúdo, pois as empresas buscaram um modelo contratual capaz de 

atender à aceleração das operações, introduzindo, assim, os contratos celebrados 

mediante adesão a condições gerais pré-elaboradas e pré-dispostas, não 

precedidas de qualquer fase de negociação. Esse modelo se impôs no mercado de 

consumo de tal sorte que a autonomia privada, com o poder das partes contratantes 

de auto regulamentarem seus interesses pessoais, foi mitigado. 

Portanto, o que passou a ocorrer foi o sistemático prejuízo dos 

consumidores que, a fim de poder obter produtos e serviços, se viram obrigados a 

aderir a tais contratos elaborados pelo fornecedor, cujas cláusulas, não raro, são 

abusivas e prejudiciais ao consumidor, sujeito vulnerável da relação. 

Paralelamente a essas grandes transformações econômicas, o Estado 

sentiu a necessidade de intervir no domínio econômico e no âmbito dos contratos, 

em busca do equilíbrio nas relações contratuais, que já são, de forma expressiva, 

representadas por contratos em série ou de massa, que surgiram à sombra da 

liberdade contratual. 

Nesse diapasão e a fim de proibir abusos de direitos dos consumidores, a 

Constituição Federal de 1988 elencou a defesa do consumidor como um direito e 

uma garantia fundamental, bem como um princípio da ordem econômica, conforme 

preconizam os artigos 5º, inciso XXXII e artigo 170, inciso V, ambos da Carta 

Magna.  

Indo mais além, o legislador criou o Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990), garantindo que as normas 

de proteção e defesa do consumidor sejam de ordem pública e interesse social, 

mitigando, inclusive, o princípio pacta sunt servanda (o contrato obriga as partes) e 

operando de modo que as cláusulas abusivas passaram a ser combatidas de uma 

forma mais rígida, célere e eficaz.  
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Objetivando a defesa ao consumidor, parte vulnerável da relação de 

consumo, se busca e se deve aplicar o controle das ditas cláusulas abusivas 

inseridas nos contratos de consumo. Tal controle deve se dar de forma 

administrativa e também judicial, o que será conceituado e exemplificado no 

decorrer do presente trabalho, com o fito de demonstrar como o ordenamento 

jurídico e os órgãos de proteção à defesa dos consumidores têm lutado contra os 

abusos das grandes empresas que empregam contratos abusivos. 

Na primeira parte do trabalho, subdivido em três subtítulos, é feita uma 

abordagem conceitual e explicativa dos conceitos de consumidor, dos contratos de 

consumo, das cláusulas abusivas e dos princípios que norteiam a matéria, com foco 

no princípio da boa-fé e diálogo das fontes, bem como a legislação e doutrina sobre 

o tema em debate, a fim de dar substrato ao ponto específico do controle das 

cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo. 

A segunda parte do trabalho foca no controle em si das cláusulas abusivas 

inseridas nas relações contratuais de consumo, explicando-se sua abrangência e 

possibilidade legislativa de aplicação, com o fito de demonstrar que o controle das 

cláusulas abusivas, seja na esfera judicial ou administrativa, possibilita uma efetiva 

proteção ao consumidor, conforme determina a Constituição Federal. 

O desenvolvimento do trabalho é feito à luz da doutrina nacional, além de 

trazer o posicionamento jurisprudencial de parte dos assuntos tratados. Também 

recorreu-se à legislação nacional, naquilo que permite comparação com o 

tratamento dispensado ao tema das cláusulas abusivas. Utilizou-se do método 

dedutivo e comparativo. 

Como é cediço, toda pesquisa científica surge da necessidade de responder 

algum anseio do pesquisador sobre um determinado tema (e sua delimitação); 

desse modo, o objetivo principal do presente trabalho é mapear o atual tratamento 

dado ao controle das cláusulas abusivas, visando sempre a proteção dos 

consumidores, com a pretensão de contribuir para o debate sobre o tema e 

ampliação de seu estudo.   
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2 O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, OS CONTRATOS DE CONSUMO E 

AS CLÁUSULAS ABUSIVAS 

 

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, doravante abreviado 

como CDC, Lei nº 8.078 de 1990, firmou-se no ordenamento pátrio o ramo jurídico 

denominado direito do consumidor, disciplina transversal entre o direito privado e o 

direito público que, nas palavras da professora Cláudia de Lima Marques, visa 

proteger um sujeito de direitos, o consumidor, em todas as suas relações jurídicas 

frente ao fornecedor1.  

A criação do novo diploma, por determinação de mandamento constitucional, 

visa seguir a tendência mundial de proteção ao consumidor, parte vulnerável na 

relação de consumo e que, não raras vezes, se vê a mercê dos grandes 

fornecedores. Até o momento da criação do CDC, o consumidor brasileiro detinha 

pouco interesse das autoridades legislativa e judiciária para a proteção de seus 

direitos, o que acarretava uma chancela ineficaz e abusos por parte dos 

fornecedores de produtos e serviços.  

Frente essa situação preocupante, a Constituição Federal de 1988 

reconheceu, então, a proteção ao consumidor como um direito fundamental, 

consoante dispões o artigo 5º, inciso XXXII, e como princípio da ordem econômica, 

conforme artigo 170, inciso V, mandamentos inseridos no aludido Diploma2, o que 

demonstra a relevância do tema para o legislador pátrio.  

O ‘direito do consumidor’, conceitualmente, pode ser entendido como o 

conjunto de regras e princípios que busca promover a defesa dos consumidores em 

todos os âmbitos, sendo um direito subjetivo público geral3. Nesta seara, o direito 

privado, que sempre permeou a relação entre particulares, que abrangeria, 

                                                 
1
 BENJAMIN, Antônio Herman. MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 

Direito do Consumidor: 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 
37. 
2
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
(...) 
XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; 
Art. 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 os 
seguintes princípios:  
(...) 
V – defesa do consumidor. 
3
 Op cit., pg. 42. 



9 

 

obviamente, as relações entre consumidores e fornecedores, vem sofrendo uma 

crescente “publicização”4, ou seja, muitas relações que antes eram deixadas ao 

arbítrio das partes, agora ganham uma relevância jurídica nova e um consequente 

controle estatal, justamente por essa tendência a se proteger o elo mais fraco da 

relação. 

Conforme é explanado em tópico apropriado neste trabalho, a crescente 

preocupação do legislador com a defesa do consumidor e sua efetiva proteção 

acabou por dar origem e força a normas como as inseridas no CDC e, também, 

prestou-se para modificar o entendimento de outras tantas normas contidas em 

outros diplomas, especialmente no Código Civil. Exemplo disso é a mitigação do 

alcance de um princípio consagrado dos contratos, o pacta sunt servanda, que é 

traduzido como “o princípio da força obrigatória dos contratos. É o princípio que 

proclama que o contrato faz lei entre as partes, e deve ser cumprido a qualquer 

custo5”. 

Outro exemplo dessa modificação legislativa e interpretativa com o fito de 

exaltar a necessidade de proteção à parte vulnerável e hipossuficiente em uma 

relação contratual é a evolução do princípio favor debilis, que se traduz na 

superação da ideia, antes tão firme no direito privado, de que bastaria a igualdade 

formal para que todos sejam iguais na sociedade; é o reconhecimento, pois, de que 

alguns são mais fortes ou detém posição jurídica superior do que a outra parte, o 

vulnerável6, ora chamado de consumidor, ao menos quando se trata da relação 

travada entre este e o fornecedor de bens ou serviços. 

Na atual concepção do direito privado brasileiro, só existe possibilidade de 

igualdade perante a lei se existir uma distinção entre fortes e fracos, entre 

consumidor e fornecedor, pois, na realidade, existe a vulnerabilidade do primeiro em 

relação ao segundo.  

Justamente por isso é que não basta mais a igualdade pura e simplesmente 

formal; ela deve, também, ser material e se moldar ao caso concreto, uma vez que 

                                                 
4
 BENJAMIN, Antônio Herman. MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 

Direito do Consumidor: 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pg. 
45. 
5
 Disponível em: http://blog.editorajuspodivm.com.br/post/109401019674/conceito-pacta-sunt-

servanda. Acesso em 14 de abril de 2017. 
6
 MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 

2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 155. 

http://blog.editorajuspodivm.com.br/post/109401019674/conceito-pacta-sunt-servanda
http://blog.editorajuspodivm.com.br/post/109401019674/conceito-pacta-sunt-servanda
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ter os mesmos direitos do que uma grande empresa, por exemplo, não é o suficiente 

para dar igualdade ao consumidor que com ela contrata. 

Portanto, com a edição do CDC, firmou-se o entendimento que o consumidor 

é parte vulnerável da relação e, por este motivo, merece especial atenção e 

proteção. 

Para melhor compreensão da temática, se pode falar em três tipos de 

vulnerabilidade do consumidor: a técnica, a jurídica e a fática.  

Na vulnerabilidade técnica, o consumidor não possui conhecimentos 

específicos sobre o produto que está adquirindo ou o bem que está contratando e, 

portanto, é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à 

sua utilidade. A vulnerabilidade jurídica ou científica pode ser entendida como a falta 

de conhecimentos jurídicos específicos (desconhecimento da lei e dos seus direitos), 

desconhecimentos em matéria de economia ou contabilidade. Já a vulnerabilidade 

fática ou socioeconômica pode ser compreendida como a discrepância com o 

parceiro contratual, o fornecedor que, por sua posição de monopólio, fático ou 

jurídico, por seu grande poder econômico ou em razão da essencialidade do serviço, 

impõe sua superioridade a todos que com ele contrata7, fazendo valer apenas os 

seus interesses. 

Esses aspectos da vulnerabilidade indicam que o consumidor, como regra, 

opera em posição de inferioridade perante o fornecedor. 

Nesse diapasão, se percebe a importância do reconhecimento da igualdade 

material dos consumidores frente às relações de consumo, a fim de que estas 

relações sejam, de fato, justas, não se aceitando mais a mera igualdade formal, 

dissociada da averiguação do que de fato permeia a relação contratual de consumo.  

A relação contratual de consumo não pode mais ser vista como um contrato 

padrão privado, pois o ordenamento legal vigente especificou a matéria ao introduzir 

a proteção do consumidor como parte vulnerável e merecedora de especial guarida 

Estatal. 

Assim, com o fito de introduzir a matéria e melhor explanar a real dimensão 

da proteção conferida ao consumidor e os desafios que ainda se apresentam, se 

passa a abordar a legislação que envolve a matéria e, especificamente, a defesa do 

                                                 
7
 Op. Cit., p. 210. 
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consumidor como um todo para, após, focar na proteção e controle junto aos 

contratos de consumo. 

 

2.1 A DEFESA DO CONSUMIDOR SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

 

O Código de Defesa do Consumidor, há mais de 25 anos vigente, 

estabeleceu um novo patamar de boa-fé e qualidade nas relações privadas no 

Brasil, especialmente no que se refere à proteção dos vulneráveis nas relações de 

consumo. 

O CDC pode ser entendido como um agrupamento de normas e preceitos, 

organizado na forma de um Código com função social. As normas ali inseridas são 

uma miscelânea de direito privado e de direito público, ambas inseridas, contudo, 

em dimensão de ordem pública, pois mesmo as relações eminentemente privadas 

tratam, nesse caso, de um direito privado indisponível, que não pode ser disposto ou 

modificado por contrato ou vontade das partes. Além disso, as normas contidas no 

CDC são de interesse social, uma vez que possuem origem constitucional, conforme 

antes mencionado. 

Assim sendo, pode-se falar que o CDC é um microssistema, expressão 

trazida pelo escritor Natalino Irti, em seu livro ‘L’età della decodificazione’, que 

justamente assim chama o CDC por entender que o Código é “um sistema, um 

contexto construído, codificado e organizado com a identificação clara do sujeito 

beneficiado8”. 

Ademais, o CDC veio suprir uma carência legislativa sobre a matéria, até 

então relegada ao Código Civil e que não era tratada com o cuidado e 

peculiaridades que lhe são atinentes, de modo que a criação do diploma específico 

surgiu em boa hora, a fim de atender uma necessidade de proteger a parte 

vulnerável da relação de consumo, largada ao arbítrio das grandes empresas e 

subjugada na relação contratual. 

No Brasil, a efetiva proteção do sujeito mais fraco na sociedade de consumo 

massificada, o consumidor, começa com a Constituição Federal de 1988, que serve 

                                                 
8
 MARQUES, Cláudia Lima; MIRAGEM, Bruno. O novo direito privado e a proteção dos vulneráveis. 

2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 271. 
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de arcabouço ao posterior sistema legal protetivo daquele frente ao mais forte, o 

fornecedor, nas relações de consumo. 

Conforme mencionado anteriormente, a Constituição Federal de 1988, na 

procura de ampliar e dar força aos direitos e interesses individuais e coletivos, alçou 

a defesa do consumidor à categoria de direito fundamental,  no artigo 5º, inciso 

XXXII, que, expressamente, determina: “O Estado promoverá a defesa do 

consumidor.” Igualmente, inclui a defesa do consumidor entre os princípios da 

ordem econômica, no artigo 170, inciso V, ao determinar que: “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 os seguintes princípios da (...) defesa do consumidor.”  

A Carta Magna, para dar concretude ao direito fundamental de defesa do 

consumidor, determinou, no artigo 48 dos Atos das Disposições Constitucionais 

Transitórias, que Congresso Nacional elaborasse “código de defesa do consumidor”, 

diploma específico que tratasse da matéria, em complemento às normas inseridas 

na lei maior, conforme mencionado anteriormente. 

Foi nessa concepção, em cumprimento ao mandamento constitucional, que 

dois anos após a vigência da Constituição de 1988 o legislador aprovou e foi 

promulgada, em 11 de setembro de 1990, a Lei nº 8.078, o Código de Defesa do 

Consumidor.  

Esse importante diploma legal, com suas normas de ordem pública9 e 

interesse social (art. 1º do CDC), visa garantir o equilíbrio contratual baseado na 

boa-fé, equidade e função social do contrato. Cria um sistema de proteção amplo, 

pondo em destaque o problema das cláusulas abusivas em contratos de adesão 

relacionados com o universo consumerista, cujo controle é o tema central do 

presente trabalho. 

                                                 
9
 Bruno Miragem afirma que “a ordem pública indicada ao Código, em primeiro, determina o seu 

caráter de lei cogente, o que se pode observar claramente na hipótese da nulidade das cláusulas 
abusivas determinada pelo art. 51, ou, antes, quando refere as práticas comercias abusivas (arts. 39 
a 41), o que manifesta a limitação da autonomia das partes, sua liberdade de contratar, aos estritos 
limites determinantes em lei. [...] A ordem pública indicada ao Código, em primeiro, determina o seu 
caráter de lei cogente, o que se pode observar claramente na hipótese da nulidade das cláusulas 
abusivas determinada pelo art. 51, ou, antes, quando refere   as práticas comercias abusivas (arts. 39 
a 41), o que manifesta a limitação da autonomia das partes, sua liberdade de contratar, aos estritos 
limites determinantes em lei.” (MIRAGEM, Bruno. O direito do consumidor como direito fundamental: 
consequências jurídicas de um conceito. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 43, p. 110-
132, jul./set. 2002, p. 126-127). 
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O CDC é, formalmente, uma lei ordinária; materialmente, entretanto, é lei de 

origem mandamental constitucional e de função social, além de suas disposições 

serem indisponíveis e inafastáveis através de contratos. É ordenado por títulos e 

capítulos, iniciando com a conceituação de seus termos básicos, conforme análise 

que se passa a fazer. 

 

 

2.1.1 Conceitos de consumidor e fornecedor, integrantes da relação de 

consumo  

 

O Código de Defesa do Consumidor inicia com o título referente aos ‘Direitos 

do Consumidor’ e, já nos primeiros artigos, no capítulo referente às disposições 

gerais, elucida o conceito de consumidor, a saber: 

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, 

ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

 

O conceito previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor é o 

que os doutrinadores chamam de conceito standart ou stricto sensu10 de 

consumidor, este sendo toda pessoa física ou jurídica adquirente ou usuária de um 

produto ou serviço como destinatário final. Contrário disso seria, conforme 

ensinamento dos mestres Claudio Bonatto e Paulo Valério Dal Pai Moraes, os 

chamados insumidores11, ou seja, aqueles que adquirem o bem da vida, o consome 

durante sua atividade produtiva e repassam os custos adiante, como um elo 

intermediário na cadeira de mercado. 

Na doutrina pátria, são reconhecidas duas correntes que divergem 

especificamente na conceituação de consumidor e, consequentemente, no campo 

de abrangência e aplicação do CDC ao caso em concreto. 

A primeira corrente de pensamento é denominada corrente finalista, em que 

seus adeptos optam por interpretar restritivamente e objetivamente a expressão 

                                                 
10

 BONATTO, Cláudio. Código de Defesa do consumidor: cláusulas abusivas nas relações contratuais 
de consumo. 2ª. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, pg. 19.  
11

 BONATTO, Cláudio e MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Questões Controvertidas no Código de 

Defesa do Consumidor, 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, pg. 79. 
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destinatário final contida no artigo 2º, estabelecendo, assim, que consumidor é 

apenas aquele que fática e economicamente retira do mercado de consumo 

determinado bem ou serviço e o utiliza, ou seja, não o revende ou utiliza em seu 

ramo profissional, alegando que, se assim o fosse, o bem ou serviço seria um 

instrumento de produção/insumo cujo preço seria repassado ao mercado de 

consumo posteriormente. Logo, segundo uma interpretação teleológica, destinatário 

final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ela pessoa 

física ou jurídica12. 

Portanto, é necessário ser o destinatário final econômico do bem e não 

adquiri-lo para revenda ou uso profissional, pois desse modo o bem seria novamente 

um instrumento de produção e cujo preço será incluído no preço final do profissional 

que o adquiriu.  

A segunda corrente, por seu turno, é chamada de maximalista, e considera o 

CDC como um código geral de consumo, que deve ser analisado sob a ótica mais 

abrangente possível e, deste modo, não importa se a pessoa física ou jurídica tem 

ou não finalidade de lucro quando adquire um produto ou utiliza um serviço. 

Destinatário final seria, pois, todas as pessoas jurídicas e profissionais liberais, 

mesmo que adquiram bens ou serviços e os empreguem em suas atividades 

profissionais, dando sequência à cadeira de mercado. A vulnerabilidade ou não da 

parte consumidora, na corrente maximalista, não seria tão relevante.  

Atualmente, o entendimento que tem prevalecido na doutrina e na 

jurisprudência pátrios é o firmado pela corrente finalista, com um novo enfoque, 

atrelado ao princípio da vulnerabilidade, no que se chama de finalismo 

aprofundado13. 

O finalismo aprofundado, que ganhou força com a atuação do Superior 

Tribunal de Justiça, possui uma visão mais madura da ideia da corrente finalista 

pura, sendo utilizada nas decisões de casos mais complexos envolvendo pequenas 

empresas que utilizam insumos para a sua produção, mas não em sua área de 

expertise (especialmente para prestar posteriores serviços), e provam a 

vulnerabilidade no caso em concreto, de modo que se tem concluído pelo 

reconhecimento de tais empresas que adquiriram bens de outras empresas e as 

                                                 
12

 BENJAMIN, Antônio Herman. MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor: 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 
103. 
13

 Idem, pg. 107. 
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colocaram na sua linha de produção ou para agregar em serviços prestados (sem 

fim econômico do bem adquirido), como consumidores com chancela do CDC. 

Um exemplo de aplicação da corrente do finalismo aprofundado seria um 

hotel que adquire gás de outra empresa e o utiliza na manutenção do 

estabelecimento. 

Ensina Alberto do Amaral Júnior14:  

 

“... o consumidor é vulnerável porque não dispõe dos conhecimentos 

técnicos necessários para elaboração dos produtos ou para a prestação dos 

serviços no mercado. Por esta razão, o consumidor não está com condições 

de avaliar, corretamente, o grau de perfeição dos produtos e serviços”. 

 

Por esta razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende, por 

exemplo, ser vulnerável o agricultor que compra maquinário para execução de sua 

atividade profissional: “É de consumo a relação entre o vendedor de máquina 

agrícola e compradora que a destina a sua atividade no campo. Pelo vício de 

qualidade do produto respondem solidariamente o fabricante e o revendedor”15.  

Existem, ainda, os chamados consumidores equiparados, que são, ex vi o 

parágrafo único do artigo 2º do CDC, a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo; ex vi o artigo 17 do 

CDC, todas as pessoas vítimas dos fatos do serviço ou produto; ex vi o artigo 29 do 

CDC, são consumidores equiparados todas as pessoas determináveis ou não, 

expostas às práticas comerciais de oferta, de contratos de adesão, de publicidade, 

de cobrança de dívidas, de bancos de dados, sempre que vulneráveis no caso em 

concreto. 

Ou seja, se pode observar que onde há vulnerabilidade, há a tendência de 

se aplicar os ditames do CDC. 

Em sequência, traz o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 3º, o 

conceito strictu sensu da outra parte componente da relação contratual de consumo, 

o fornecedor, bem como conceito de produto e serviço: 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

                                                 
14

 ALMEIDA JR., Alberto do. A boa-fé e o controle das cláusulas contratuais abusivas nas relações de 
consumo. Revista de Direito do Consumidor, v. 6, p. 27-33.  
15

 REsp 142.042-RS, j. 11.11.1997, Min Ruy Rosado de Aguiar. 
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desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 
transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 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 relações de caráter 
trabalhista. 

Nesse sentido, atividade, segundo conceituação mais acurada, é “a 

qualidade ou estado de ativo, ação, de modo de vida ou profissão”16. 

É por conta da definição de atividade inserida no conceito de fornecedor que 

atos isolados não constituem atividade e, por conseguinte, não configuram uma 

relação de consumo. 

Neste interim, conhecedores dos conceitos básicos inseridos no Código de 

Defesa do Consumidor, pertinente se faz, à luz do presente trabalho, elencar os 

principais princípios orientadores do tema, como especial foco nos contratos de 

consumo.  

 

2.1.2 Principais princípios aplicáveis à defesa do consumidor no controle das 

cláusulas contratuais abusivas: da boa-fé ao diálogo das fontes 

 

Introduzindo o tópico, de modo bastante sucinto, se faz necessário 

conceituar o que são princípios, em especial no aprendizado do direito. Nesse 

sentido, assim Miguel Reale17 conceitua princípios: 

 

Princípios são enunciações normativas de valor genérico, que condicionam 

e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, a aplicação e 

integração ou mesmo para a elaboração de novas normas.São verdades 

fundantes de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem 

evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos de 

ordem prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos 

pelas necessidades da pesquisa e da práxis. 

 

                                                 
16

 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI, 11ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2009. 
17

 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p 37. 
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Logo, genericamente falando, podemos entender princípios como os 

fundamentos de uma norma jurídica, inspirando a criação da norma, com a função 

de instruir o legislador ou outro agente sobre os seus motivos.  

Diversos são os princípios aceitos e aplicáveis ao direito atualmente, alguns 

inseridos de modo expresso nas leis vigentes, outros servindo como base de 

interpretação no caso em concreto. 

Em se tratando especificamente do Código de Defesa do Consumidor, 

diversos são os princípios aplicáveis, sendo importante mencionar que o art. 4º do 

CDC estabelece diversos deles, que se destinam a orientar o legislador na 

elaboração da política nacional de proteção ao consumidor. 

Nesse diapasão, uma das grandes novidades trazidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor foi a inserção do princípio da boa-fé que, nos ensinamentos 

de Cláudia de Lima Marques, é “o princípio máximo orientador do CDC18”, 

ressaltando que o referido Código preocupa-se tanto com os aspectos pré-

contratuais como os de formação e execução dos contratos de consumo. 

O Ministro Ruy Rosado esclarece que, no texto do art. 4º, inciso III, do 

CDC, a boa-fé aparece como um princípio orientador da interpretação19, ou seja, o 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. O 

princípio da boa-fé está também mencionado no texto como critério auxiliar para a 

viabilização dos ditames constitucionais sobre a ordem econômica, com referência 

expressa ao art. 170 da CF. 

O Superior Tribunal de Justiça20 possui entendimento de que a aplicação 

da boa-fé pressupõe ações recíprocas de lealdade na relação contratual, 

enfatizando a importância do instituto: 

 

                                                 
18

 BENJAMIN, Antônio Herman. MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor: 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 
83. 
19

 Para aplicação da cláusula de boa-fé, ressalta o Ministro que o juiz parte do princípio de que toda 
“a inter-relação humana deve pautar-se por um padrão ético de confiança e lealdade, indispensável 
para o próprio desenvolvimento normal da convivência social. A expectativa de um comportamento 
adequado por parte do outro é um componente indissociável da vida de relação, sem o qual ela 
mesma seria inviável. Isso significa que as pessoas devem adotar um comportamento leal em toda a 
fase prévia à constituição de relações (diligência in contrahendo); e que devem também comportar-se 
lealmente no desenvolvimento das relações jurídicas já constituídas entre eles. Este dever de 
comportar-se segundo a boa-fé se projeta a sua vez nas direções em que se diversificam todas as 
relações jurídicas: direitos e deveres. Os direitos devem exercitar-se de boa-fé; as obrigações têm de 
cumprir-se de boa-fé.” (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. A boa-fé na relação de consumo. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR, 2., Brasília, 1994. Brasília, 1994). 
20

 REsp 595.631-SC, reator Ministro Nancy Andrighi, DJ 02.08.2004. Disponível em www.stj.jus.br. 
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“O princípio da boa-fé se aplica às relações contratuais regidas pelo CDC, 

impondo, por conseguinte, a obediência aos deveres anexos ao contrato, 

que são decorrência lógica deste princípio. – O dever anexo de cooperação 

pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual. – A 

violação a qualquer dos deveres anexos implica em inadimplemento 

contratual de quem lhe tenha dado causa.” 

 

Como é cediço, o princípio da boa-fé no CDC é tratado como de cunho 

objetivo – ou seja, é uma regra de conduta que impõe ás partes determinado 

comportamento. Assim referem os mestres Cláudio Bonatto e Paulo Valério Dal Pai 

Moraes21: 

 

(...) traduz a necessidade de que as condutas sociais estejam adequadas a 

padrões aceitáveis de procedimento que não induzam a qualquer resultado 

danoso para o indivíduo, não sendo perquirida a existência de culpa ou de 

dolo, pois o relevante na abordagem do tema é a absoluta ausência de 

artifícios, atitudes comissivas ou omissivas que possam alterar a justa e 

perfeita manifestação da vontade dos envolvidos em um negócio jurídico 

ou dos que sofram reflexos advindos de uma relação de consumo. 

 

Nesse prisma, os contratos de consumo não podem mais ser aceitos como 

uma manifestação isolada do contexto social, onde as partes contratantes executam 

um negócio jurídico do qual dispõem plenamente: o massificado mercado de 

consumo atual exige um novo modo de percepção e atuação dos envolvidos e dos 

operadores do direito, a fim de que se realize a justiça social e se protejam os 

vulneráveis da relação.  

Não são mais aceitos, portanto, os argumentos de que o Estado não pode 

intervir nos contratos e que estes ficam ao bel prazer das partes contratantes. 

Um ponto importante de ser explorado é a inter-relação entre o princípio da 

cláusula geral da boa-fé objetiva, do equilíbrio econômico e da função social do 

contrato. Para alguns autores, a ideia de equilíbrio contratual está inserida na boa-fé 

objetiva. Outros sustentam que se trata de princípio autônomo e, ainda, parte da 

doutrina aproxima a função social do contrato da boa-fé objetiva, embora o próprio 

                                                 
21

 BONATTO, Cláudio. MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Questões controvertidas no Código de 
Defesa do Consumidor: principiologia, conceitos, contratos. 2ª ed. rev. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1999, pg. 37.   
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Código Civil trate os institutos de maneira diversa, em que pese integrantes de uma 

mesma nova teoria contatual. 

Sobre o tema, bem ensinam Gustavo Tepedino22 e Rogério Zuel Gomes23: 

 

“A boa-fé objetiva está prevista nos arts. 113, 187 e 422 do Código Civil. A 

função social do contrato, de outro lado, no art. 421: ‘A liberdade de 

contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato’. 

Para autorizada doutrina, a função social do contrato apresenta 

reformulação do princípio da relatividade. É como base na função social do 

contrato que ganha força a ideia de que o contrato não encerra uma relação 

posta entre parênteses, encapsulada, de interesse exclusivo para as partes 

que se encontram vinculadas contratualmente. Os contratantes, a par de 

seus interesses individuais, devem observar interesses extracontratuais 

socialmente relevantes, que se relacionam com o contrato ou são por eles 

atingidos. Esse tipo de abordagem será especialmente relevante nas 

hipóteses de contratos que tenham por objeto obrigações de não 

concorrência, de sigilo e de exclusividade, entre outras, ou naquelas 

relações contratuais que, por sua dimensão econômica, atinjam diretamente 

interesses coletivos. A consagração da função social do contrato impõe ao 

intérprete levar em consideração os interesses gerais coletivos, de forma 

que se conjuguem harmoniosamente todos os princípios que regem a 

ordem econômica.” 

 

Logo, pode ser identificado três funções básicas do princípio da boa-fé 

objetiva, consoante lição do Ministro Ruy Rosado: a de padrão teleológico, 

apresentando critérios para uma melhor interpretação; serve como criador de 

deveres secundários anexos; exerce função limitadora de direitos24. 

Especialmente no que se refere ao tema abordado no presente trabalho, 

qual seja, a possibilidade de controle das cláusulas contratuais abusivas nas 

relações de consumo, temos que o princípio da boa-fé objetiva deve se utilizado 

como um instrumento para o controle das referidas cláusulas, exegese do artigo 51, 

inciso IV, do CDC25, que deve ser analisado à luz dos princípios estabelecidos no 

                                                 
22

 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 3. Ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. 
23

 GOMES, Rogério Zuel. Teoria contratual contemporânea: função social do contrato e boa-fé. Rio 
de Janeiro: Forense, 2004. 
24

 Revista Direito do Consumidor. A boa-fé na relação de consumo. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, volume 14, pg. 25 e 26. 
25

 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento 
de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 
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art. 4º do mesmo diploma legal, conforme mencionado alhures. Pode-se considerar, 

inclusive, que o princípio da boa-fé expresso no inciso IV do art. 51 é 

desdobramento do princípio da boa-fé previsto no art. 4º, III, do CDC. 

Afinal, a utilização do princípio da boa-fé objetiva como instrumento de 

controle das cláusulas abusivas permite a compreensão do nexo de causalidade 

existente entre a boa-fé e o conceito de equilíbrio contratual, sem o qual não se 

pode entender a noção de abusividade indicada no art. 51 do CDC. 

Denota-se que o núcleo do conceito de abusividade das cláusulas 

contratuais indicado no art. 51 do CDC está na existência de cláusulas contratuais 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada perante o fornecedor; a 

desvantagem resulta do desequilíbrio das posições contratuais, de modo que é de 

suma importância a aplicação do princípio da boa-fé a fim de que seja analisado 

caso a caso as aludidas cláusulas abusivas. 

Alberto do Amaral Júnior26 assim indica a função da boa-fé nos contratos de 

consumo: 

 

“A boa-fé ajuda a avaliar, em cada caso concreto, o alcance dos princípios 

estabelecidos pelo CDC. Mais do que verificar o cumprimento dos requisitos 

formais para a validade dos negócios jurídicos, caberá ao intérprete apreciar 

o conteúdo da relação contratual, analisando o equilíbrio entre prestações e 

contra prestações resultantes do contrato”. 

 

Segundo dispõe Leonardo Roscoe Bessa27, a par da preocupação com a 

clareza e transparência, o princípio da boa-fé objetiva está presente em todo o 

Código e gera deveres, como o dever de informar (art. 6º, III, art. 31 e art. 52, caput), 

de promover recall de produtos que apresentarem defeitos (art. 10, § 1º), entre 

outros. 

De todo o exposto, conclui-se que o princípio da boa-fé tem importância 

decisiva como cláusula geral destinada a conferir ao intérprete poderoso instrumento 

                                                                                                                                                         
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 
equidade; 
26

 AMARAL Júnior, Alberto do. Revista Direito do Consumidor. A boa-fé e o controle das cláusulas 
contratuais abusivas nas relações de consumo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, volume 6, 
pg. 27 a 33.  
27

 BENJAMIN, Antônio Herman. MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 

Direito do Consumidor: 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 
391. 
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para avaliar a licitude das cláusulas contratuais e identificar aquelas consideradas 

abusivas, embora não expressamente indicadas em lei. 

Outro princípio fundamental quando se falar no controle das cláusulas 

abusivas nas relações contratuais de consumo é o princípio da vulnerabilidade, 

vulnerabilidade esta presente no consumidor e vista em todas as suas acepções, 

quais sejam, econômica, jurídica, técnico-profissional, etc., conforme já mencionado 

alhures. 

A vulnerabilidade do consumidor está indicada no art. 4º, inciso I, do CDC, 

sendo um conceito de direito material e geral28 que dá o norte para toda a aplicação 

do CDC, sendo de suma importância ao operador do direito, morme nte para que 

identifique, de fato, quem pode ser considerado consumidor para fins de aplicação 

do CDC. 

Ilustre é a decisão do Ministro Herman Benjamin29, que vê o princípio da 

vulnerabilidade como ponto de partida do CDC: 

 

A jurisprudência pátria aceita, hoje, a presunção de vulnerabilidade da 

pessoa física como destinatária final do produto e do serviço: “Tratando-se 

de contrato firmado entre a instituição financeira e pessoa física, é de se 

concluir que o agravado agiu com vistas ao atendimento de uma 

necessidade própria, isto é, atuou como destinatário final. Aplicável, pois, o 

CDC (Ag no AgIn 296.516-SP). Assim como considera a 

hipervulnerabilidade da criança e do idoso consumidor, assim como daquele 

doente ou com necessidades especiais: “O ponto de partida do CDC é a 

afirmação do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que 

visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de 

consumo.” (...) “os Estado social importam não apenas aos vulneráveis, 

mas, sobretudo, os hipervulneráveis, pois são esse que, exatamente por 

serem minoritários e a amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem 

com a massificação do consumo e a ‘pasteurização’ das diferenças que 

caracterizam e enriquecem a sociedade moderna... “Ser diferente ou 

minoria, por doença ou qualquer outra razão, não é ser menor consumidor, 

nem menos cidadão, tão pouco merecer direitos de segunda classe ou 

proteção apenas retórica do legislador”. 

                                                 
28

 BONATTO, Cláudio. MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Questões controvertidas no Código de 
Defesa do Consumidor: principiologia, conceitos, contratos. 2ª ed. rev. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1999, pg. 46.   
29

 REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2007, DJe 
19/03/2009. Disponível em www.stj.jus.br. 
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O CDC adota, ainda, ao lado da boa-fé objetiva, o princípio do equilíbrio 

econômico do contrato, cuja previsão está contida no art. 4º, inciso III, o qual alude à 

“boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores” e também em 

outros dispositivos, como os arts. 6º, V; 39, V e X; e 52, IV, do CDC. 

Outrossim, de se dizer que o equilíbrio nas relações contratuais de consumo 

é princípio que o CDC estabeleceu para primar pela justa estipulação contratual 

entre o fornecedor e a parte vulnerável do contrato, quem seja, o consumidor, com o 

fito de evitar que a predisposição unilateral das cláusulas contratuais degenere em 

abuso, devendo existir a devida proporção entre prestação e contraprestação do 

pactuado. 

Noutro norte, pela pertinência e atualidade, mister se faz mencionar a 

aplicação do princípio do diálogo das fontes às relações e problemáticas envolvendo 

as questões de consumo. 

A aplicação deste princípio surgiu da necessidade de harmonizar os 

sistemas e normas vigentes com relação à matéria consumerista, uma vez que 

inúmeras são as facetas e campos de aplicação, ocorrendo, logicamente, “conflitos” 

de leis e dúvidas sobre a colisão ou a derrogação destas. 

O princípio diálogo das fontes foi trazido ao país pela mestra Claudia Lima 

Marques30, que assim o conceitua: 

 

“(...) conceito de aplicação simultânea e coerente de muitas leis ou fontes 

de direito privado, sob a luz da Constituição Federal de 1988. É o chamado 

‘diálogo das fontes’ (di + a = dois ou mais; logos = lógica ou modo de 

pensar), expressão criada por Erik Jayme, em seu curso de Haia, 

significando a atual aplicação simultânea, coerente e coordenada das 

plúrimas fontes legislativas, leis especiais (como o CDC, alei de seguro-

saúde) e gerais (como o CC/2002), com campos de aplicação 

convergentes, mas não iguais. (...) ‘Diálogo’ porque há aplicação conjunta 

das duas normas ao mesmo tempo e ao mesmo caso, seja 

complementarmente, seja subsidiariamente, seja permitindo a opção pela 

fonte prevalente ou mesmo permitindo uma opção por uma das leis em 

conflito abstrato – uma solução flexível e aberta, de interpenetração, ou 

                                                 
30

 BENJAMIN, Antônio Herman. MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 

Direito do Consumidor: 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 
135/136. 



23 

 

mesmo a solução mais favorável ao mais fraco da relação (tratamento 

diferente dos diferentes)”. 

 

Tal princípio é de suma relevância, sendo utilizado pelo Ministro Joaquim 

Barbosa como fundamento para o julgamento da ADIn 2.59131, que concluiu pela 

constitucionalidade da aplicação do CDC a todas atividades bancárias, bem como 

em outras decisões envolvendo a proteção ao consumidor, como a abaixo indicada: 

 

“O Direito deve ser compreendido, em metáfora às ciências da natureza, 

como um sistema de vasos comunicantes, ou de diálogo das fontes (Erik 

Jayme), que permita a sua interpretação de forma holística. Deve-se buscar, 

sempre, evitar antinomias, ofensivas que são aos princípios da isonomia e 

da segurança jurídica, bem como ao próprio ideal humano de Justiça
32

”. 

 

O ‘diálogo das fontes’ prevê justamente isso: a miscigenação de normas e 

leis a fim de que sejam aplicadas da maneira mais justa e razoável, não tendo que 

se discutir conflitos de leis ou qual prevaleceria sobre a outra norma, mas sim a 

melhor forma de resolver a questão apresentada. 

Na apreciação de questões envolvendo contratos de consumo, a aplicação 

do princípio do diálogo das fontes possibilita, por exemplo, que normas constantes 

no Código de Defesa do Consumidor de 1990 e do Código Civil de 2002 possam 

conviver e se complementar, ao invés de uma prevalecer sobre a outra, ensejando 

discussões sobre conflitos de normas que, desta maneira, tem melhor solução 

quando aplicado o diálogo das fontes.  

Afinal, a prática diária dos operadores do direito indica que a solução 

pacífica e não extremada para solução de conflitos (seja de fato ou relacionado com 

a interpretação da lei) se mostra mais congruente e benéfica às partes, mormente 

quando tratamos de parte vulnerável na relação, como é o consumidor. 

Enfim, o que se pode concluir é que além do estatuto protetor (o CDC), o 

consumidor está amparado por uma gama de leis e princípios que buscam proteger 

                                                 
31

 Trecho do julgado: “entendo que o regramento do sistema financeiro e a disciplina do consumo e da 
defesa do consumidor podem perfeitamente conviver. (...) Não há, a priori, por que falar em exclusão 
formal entre essas espécies normativas, mas, sim, em ‘influências recíprocas’, em ‘aplicação 
conjunta’ das duas normas ao mesmo tempo e ao mesmo caso, seja complementarmente, seja 
subsidiariamente.” 
32

 AgRg no REsp 1483780/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015). 
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seus direitos e tornar equilibrada a relação de consumo, impedindo que a parte mais 

fraca da relação seja prejudicada frente ao fornecedor. 

 

2.2 O CONTRATO DE CONSUMO 

 

Em uma concepção clássica33, contrato é o negócio jurídico bilateral ou 

plurilateral que envolve pelo menos duas pessoas, cujo objetivo é o de criar, 

modificar, resguardar, transferir ou extinguir uma relação jurídica de natureza 

patrimonial34. Tudo aquilo que as pessoas contratam seria considerado como lei 

entre elas (pacta sunt servanda).  

Um tema que o Código de Defesa do Consumidor dedica especial atenção é 

a proteção contratual do consumidor, tendo como objetivo promover a lealdade, a 

transparência e o equilíbrio nas contratações operadas entre consumidores e 

fornecedores.  

É justamente por este motivo que o CDC não admite a existência de fraudes, 

cláusulas abusivas e obscuras ou contratos que deixem o consumidor em situação 

de evidente e excessiva desvantagem perante o fornecedor. 

Portanto, se passa a analisar os conceitos do que seria o contrato de 

consumo, os contratos de adesão e, mais especificamente, as cláusulas abusivas 

que por vezes são inseridas nestes contratos. 

 

2.2.1 Conceito de contrato de consumo e sua evolução até a nova teoria 

contratual 

 

Contrato de consumo, como supramencionado, pode ser entendido como a 

relação estabelecida entre o consumidor e o fornecedor para, através da autonomia 

da vontade, celebrar acordo, criar negócios, modificar situações, resguardar e 

transferir direitos e bens, entre tantos outros.  

                                                 
33

 Assim afirma a professora Claudia Lima Marques no livro Contratos no Código de Defesa do 
Consumidor. 4. ed. São  Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, p.52: “Na concepção tradicional de 
contrato, a relação contratual seria obra de dois parceiros em oposição de igualdade perante o direito 
e a sociedade, os quais discutiriam individual e livremente as cláusulas de seu acordo de vontade.” 
34

 BONATTO, Cláudio. Op. Cit. Pg. 29. 
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O esquema contratual clássico sempre foi baseado nesse acordo de 

vontades entre as partes (liberdade contratual), ou seja, a partir da autonomia da 

vontade. 

A autonomia da vontade traduz-se no espaço deixado ao particular para 

disciplinar os seus próprios interesses. Isto é, os particulares na área dos contratos 

podem agir por sua própria e autônoma vontade, sendo os limites impostos pela lei a 

exceção.35 Pode ser entendida, ainda, como a motivação de  qualquer consciente 

regulamento recíprocos interesses privados. 

Para Carlos Ferreira de Almeida, a autonomia da vontade significa “a 

possibilidade duma tripla escolha na vida negocial: contratar ou não contratar, 

escolher a outra parte e determinar o conteúdo das obrigações assumidas”36. 

Portanto, até não muito tempo, o fato de duas partes assinarem sem coação 

ou fraude um contrato era mais do que suficiente para suas disposições serem 

absolutas e inquestionáveis. 

O direito privado sofreu grande influência sob a égide da Revolução 

Francesa por parte de seus três postulados: “Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, 

entendendo que o homem era livre e racional, podendo autodeterminar-se segundo 

a sua vontade.37 Toda a teoria doutrinária e legislativa dos contratos foi influenciada 

pelo liberalismo no início do século XIX, prevalecendo dois princípios básicos: o da 

                                                 
35

 COSTA, Mário Julio de Almeida. Direito das obrigações. 9. ed. Coimbra: Almedina, 2001, 95. 
36

 ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Direitos dos consumidores. Coimbra; Almedina, 1982, 13. Nesse 

sentido, também, ALTERINI, Atílio Aníbal. Os contratos e as cláusulas abusivas. Revista do 

Consumidor, São Paulo, n. 15, p. 5-15, jul./set. 1995, p.14: “O fundamento clássico da autonomia da 

vontade abrange as faculdades de celebrar um contrato, recusar-se a executá-lo, de escolher o 

contratante, de determinar seu objeto, de escolher a forma do contrato, de modificá-lo, de transferir a 

posição contratual, de terminá-lo”. Nesse sentido, também, MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no 

Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 5. ed. rev., atual. e 

ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 60: “A ideia de autonomia de vontade está 

estreitamente ligada à idéia de uma vontade livre, dirigida pelo próprio indivíduo sem influências 

externas imperativas. A liberdade contratual significa então, a liberdade de contratar ou de se abster 

de contratar, liberdade de escolher o seu parceiro contratual, de fixar o conteúdo e os limites das 

obrigações que quer assumir, liberdade de por exprimir a sua vontade na forma que desejar, 

contando sempre com o proteção do direito.” 
37

 ANDORNO, Luis. La lesion. Revista de Direito Civil, Imobiliário e Empresarial, São  Paulo,  n.  
18, out./dez. 1981, p. 19, afirma: Na economia é a época do liberalismo, e no direito é a época do 
voluntarismo contratual. A Escola Clássica de Economia e Política, com seus conhecidos princípios 
do laissez-faire, laissez- passer e a Revolução Francesa com seus postulados de “Liberdade, 
Igualdade e Fraternidade” projetaram tal filosofia ao campo do direito que considera a regra pacta 
sunt servanda como a máxima expressão do princípio da autonomia da vontade. 
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lei entre as partes (lex inter partes) e o da observância do pactuado (pacta sunt 

servanda)38 , tornando o conteúdo do contrato intangível, imodificável. 

Entretanto, o esquema contratual clássico não se aplica na maioria das 

novas categorias contratuais, que desconsidera noções de consentimento, 

intangibilidade e o da observância do pactuado (pacta sunt servanda), princípios 

consagrados, que não conseguem mais ter aplicação generalizada. 

Conforme ensina Cláudio Bonatto39, na sociedade moderna, a liberdade 

contratual passou a ser unilateral pois, via de regra, a parte economicamente mais 

forte impõe à outra as condições da contratação, deixando-lhe apenas a alternativa 

entre “pegar ou largar” (take it or leave it). 

Prosseguindo, o mestre ensina que as modificações na concepção liberal do 

contrato decorreram da necessidade de que o princípio da autonomia da vontade 

não fosse utilizado como “forma disfarçada de consagrar poder do forte sobre o 

fraco”, aduzindo que “preservar a igualdade real das partes é função inafastável do 

Estado”. Nesse mesmo sentido já ensinava Norberto Bobbio ao referir que “se 

devem tratar os iguais de modo igual e os desiguais de modo desigual”40. 

Para compensar o desequilíbrio das relações contratuais, principalmente a 

partir das grandes guerras mundiais, o Estado passou a intervir, buscando uma 

forma de tornar o contrato instrumento de harmonia de interesses, ditando diversas 

normas que deram tratamento especial a determinadas categorias envolvidas, para 

compensar juridicamente posição contratual do mais frágil, proibindo, assim, a 

inserção de determinadas cláusulas ou autorizando a inserção de outras. Tal 

fenômeno ficou conhecido como dirigismo contratual41, em que a autonomia da 

vontade das partes cede às exigências do bem comum, limitando a liberdade de 

contratar. 

Oportuno é o ensinamento de Alberto do Amaral Júnior42 sobre o tema: 

 

                                                 
38

 “A ideia de força obrigatória do contrato, decorrência da autonomia da vontade, significa que uma 
vez manifestada a vontade, as partes estão ligadas por um contrato, não podendo dele se 
desvincular, a não ser por outro ato de vontade ou pelas figuras do caso fortuito e da força maior.” 
(MARQUES, op. cit. p. 50). 
39

 BONATTO, Cláudio. Op. Cit. Pg. 29. 
40

 BOBBIO, Norberto. Igualdade e Liberdade. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro Publicações, 1997, p. 20. 
41

 GOMES, Orlando. Transformações gerais do direito das obrigações. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1980, p. 72). 
42

 AMARAL Júnior, Alberto do. Revista Direito do Consumidor. A boa-fé e o controle das cláusulas 
contratuais abusivas nas relações de consumo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, volume 6, 
pg. 27 a 33. 
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A transformação econômica, que culminou com a passagem das economias 

concorrenciais do séc. XIX para as economias oligopolizadas do séc. XX, 

relativizou os princípios sobre os quais se havia estruturado a teoria clássica 

dos contratos. A escolha contraparte nas relações negociais deixa de ter 

sentido no momento em que algumas atividades são exercidas em caráter 

monopolista. Do mesmo modo, a escolha do tipo contratual perde a antiga 

importância com a proliferação das cláusulas contratuais uniformes que 

tornaram praticamente idênticos os contratos celebrados dentro de 

determinado setor entre fornecedores e consumidores. 

 

A Constituição Federal de 1988 afasta-se dos valores que até então 

marcavam o direito privado, como a plena autonomia da vontade, inserindo valores 

supremos como o direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, impondo 

limites de cunho político, social e econômico. 

O Estado de Direito transforma-se, então, em um Estado Social de Direito, 

no qual se pretende fazer a justiça social, passando o Estado a intervir, 

principalmente, no domínio privado em prol do interesse coletivo, por meio de  

planificação, fiscalização e controle dos negócios (interferindo nas relações 

contratuais), sendo que esse controle estatal foi chamado de publicização do direito 

privado.  

No decorrer do século XX, se presenciou a edição de inúmeras leis que 

impuseram limites à liberdade contratual; em um mercado de consumo inundado por 

contratos de adesão e condições gerais de contratos elaborados unilateralmente 

pelo fornecedor, foram impostas restrições de ordem pública a fim de estabelecer 

um equilíbrio de forças entre partes desiguais e criadas normas a fim de 

regulamentar a situação, ao menos estipulando regras básicas do que é permitido 

ou proibido na elaboração de tais contratos. 

Sobre o tema, pertinente o ensinamento de Leonardo Roscoe Bessa43: 

 

“O ideal imaginado no início do século XX (há duzentos anos) de que os homens 

são livres e iguais e, portanto, capazes de cuidar dos próprios interesses 

financeiros, de escolher adequadamente o parceiro contratual, bem como de 

definir o conteúdo do contrato, foi desmentido pela realidade: as pessoas são 

diferentes e os economicamente mais fortes impõem seus interesses nas mais 

                                                 
43

 BENJAMIN, Antônio Herman. MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de 
Direito do Consumidor: 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 
381-382. 
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diversas situações, principalmente no mercado de consumo. Como reação, o 

Estado dos séculos XX e XXI assume expressamente a necessidade de editar leis 

para defender os vulneráveis e trazer um relativo equilíbrio às relações, conferindo 

ao princípio da isonomia caráter material. É nesse contexto que o Código de 

Defesa do Consumidor enfoca o contrato e protege a parte mais frágil da relação: 

o consumidor”. 

O legislador criou o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor (Lei n.º 

8.078, de 11 de setembro de 1990) garantindo que as normas de proteção e defesa 

do consumidor sejam de ordem pública e interesse social, mitigando, inclusive, o 

princípio pacta sunt servanda (o contrato obriga as partes) e operando de modo que 

as cláusulas abusivas passaram a ser combatidas de uma forma mais rígida, célere 

e eficaz. O CDC, de certo modo, absorve as diretrizes constitucionais de 

solidariedade social e consagra especial atenção ao vulnerável, com destaque para 

a proteção contratual. 

Nesse diapasão, há o que pode ser entendido como uma nova teoria 

contratual, pois o modelo clássico dos contratos não trazia espaço para a análise do 

equilíbrio nas relações ou na efetiva promoção da igualdade substancial entre os 

contratantes, como o faz a Constituição de 1988 e, posteriormente, o Código de 

Defesa do Consumidor. 

É justamente em razão do quadro apresentado que o direito privado sofreu 

tamanha reformulação, com modificações influenciadas pelo novo contexto social e 

econômico, alterando-se os pilares ate então sedimentados dos contratos e criando 

uma nova teoria contratual. 

A nova teoria contratual tem como escopo o princípio da boa-fé objetiva, o 

princípio do equilíbrio econômico e à função social do contrato, princípios já 

caracterizados no tópico anterior. 

No Brasil, com a edição de normas de ordem pública, como o CDC, que 

estabeleceu parâmetros interpretativos e reguladores das relações de consumo, a 

vontade das partes continua essencial à formação dos negócios jurídicos, mas a sua 

importância e força diminuíram, levando à relativização na noção de força obrigatória 

e intangibilidade do conteúdo do contrato. É o que dizem os artigos 6º, incisos IV e 

V, e 51, ambos do CDC. 

As chamadas condições gerais dos contratos surgem impulsionadas por 

vários fatores interligados, a exemplo da explosão demográfica, do fenômeno da 

urbanização e da consequente demanda de bens e serviços em grande escala, da 
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concentração de capital, do consumo de massa e da impossibilidade de tratamento 

individual entre o grande fornecedor e o consumidor final, além da consciência 

jurídica no processo de tutela ao consumidor. 

Condições gerais podem ser entendidas como as presentes em contratos 

escritos ou não escritos, em que o comprador aceita, expressa ou tacitamente, que 

cláusulas, pré-elaboradas pelo fornecedor, unilateral e uniformemente para um 

número indeterminado de relações contratuais. Desse modo, como se vê, trata-se 

de cláusulas padrão, que não são discutidas pelas partes.  

Ainda sobre a definição de cláusulas gerais dos contratos, Orlando Gomes 

prefere o termo cláusulas uniformes dos contratos, pois, para ele, cláusula é termo 

técnico que significa qualquer disposição contratual, e o que distingue estas 

disposições é a sua uniformidade, e não a sua generalidade44.  

Condição, tecnicamente, no direito brasileiro, é evento futuro e incerto ao 

qual se subordina o negócio jurídico, de acordo com o art. 121 do Código Civil. Para 

o autor supramencionado, a distinção entre contrato de adesão e condições gerais 

dos contratos é apenas uma questão de tempo e de ângulo em que a questão é 

focalizada. Considerada como aspecto da formulação das cláusulas por uma só das 

partes, recebe a denominação de condições gerais dos contratos. Todavia, se for 

encarada no plano da efetividade, quando toma corpo no mundo da eficácia, é 

chamada de contrato de adesão. 

As condições gerais ou cláusulas gerais inseridas nos contratos possuem 

vantagens e desvantagens apontadas por vários doutrinadores; entre as primeiras, a 

mais apontada diz respeito a sua simplificação e aceleração dos negócios, além de 

garantir a uniformidade de tratamento entre as partes contratadas e proporcionar 

uma redução nos custos. Entre as principais desvantagens, entretanto, está a 

impossibilidade de negociação prévia, aplicando-se indistintamente o princípio do 

pacta sunt servanda e sua inalterabilidade. 

Paulo Luis Netto Lôbo45 assim se manifesta sobre o tema:  

 

“As condições gerais são fruto da fase pós-industrial, da passagem do 

sistema de economia concorrencial para o sistema predominantemente 

                                                 
44

 GOMES, Orlando. Contratos. 24. ed. atual., e notas Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: 
Forense, 2001, p. 109. 
45

 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Condições gerais do contrato e cláusulas abusivas. São Paulo: 
Saraiva, 1991, p. 12. 
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monopolista ou oligopolista (privado ou estatal) e da massificação das 

relações sociais”. 

 

É justamente nesse contexto de modificação econômica e aumento das 

relações sociais que se insere o fornecedor e consumidor nos novos contratos de 

consumo: os massificados e de adesão. 

As condições gerais dos contratos, como já referido, são predispostas prévia 

e unilateralmente, dando origem à uniformização do contrato, que vira um 

documento pronto e padrão, apenas com lacunas a serem preenchidas com o nome 

do contratante e seus dados pessoais.  

A eficácia jurídica das condições gerais verifica-se, na prática, com sua 

integração ao contrato individual, consumando-se essa eficácia pela adesão do 

contratante, ou seja, quando o contrato estiver concluído. Em relação aos contratos 

nos moldes contemporâneos, que se realizam em série, a preocupação é a defesa 

dos aderentes, mediante normas legais que proíbam normas iníquas, até porque as 

regras de declaração da vontade e os vícios de consentimento quase não se 

aplicam. 

De qualquer forma, as condições gerais dos contratos devem ser de 

conhecimento do consumidor, quando não integrantes dos contratos impressos. 

Trata-se de pura e simples aplicação do artigo 6º, III, do CDC, que estatui o direito 

básico à informação. Importa, também, no efeito vinculante da oferta, nos termos do 

artigo 30 do CDC, segundo o qual todas as informações suficientemente precisas, 

transmitidas ao consumidor, já devem integrar o contrato. 

Em que pese toda essa sistemática acima indicada, criada para fins de 

proteção do consumidor, muitos abusos ainda são perpetrados, especialmente em 

cláusulas abusivas em contratos e, mais especificamente, cláusulas abusivas 

inseridas nos chamados contratos de adesão. 

Desse modo, passa-se a analisar melhor a configuração dos contratos de 

adesão, onde há maior incidência de cláusulas abusivas prejudiciais ao consumidor. 

 

2.2.2. Os contratos de adesão 

 

Nos dias atuais é raro, senão impossível, encontrar um contrato que tenha 

sido elaborado a partir da discussão de cada cláusula que o compõe; a maioria dos 



31 

 

contratos, atualmente, são denominados de adesão, ou seja, já vêm prontos, 

elaborados unilateralmente pelo fornecedor.  

Nesse tipo de contrato, os consumidores não tem opção de modificar as 

cláusulas e as condições apresentadas, condições estas que, na maioria das vezes, 

resguardam apenas os interesses econômicos do fornecedor. 

Nos contratos de adesão ou contratos de massa, como é cediço, existe a 

predisposição das cláusulas contratuais de forma unilateral, que se destinam a uma 

multiciplidade indefinida de sujeitos, sendo que o papel do consumidor cinge-se a 

aderir aos termos e assinar o documento ou, se assim não anuir, ir embora sem 

adquirir o produto ou serviço.  

Paulo Heerdt46 ensina que os contratos de adesão são regidos pelos 

princípios da unidade e invariabilidade do conteúdo, bem como da complexidade, 

generalidade da oferta, superioridade econômica e estado de necessidade. 

Tais negócios jurídicos denominados de contratos de adesão consistem em 

verdadeiros impressos, com condições contratuais previamente estipuladas pelos 

fornecedores, sem que haja possibilidade do cliente discutir o seu conteúdo. Como 

mencionado alhures, isso significa que o esquema contratual vem pronto, devendo o 

consumidor aceitá-lo integralmente ou o negócio jurídico não se perfectibilizará. 

Por conta dessa nítida desvantagem aferida ao consumidor, essa 

modalidade contratual tem suscitado pertinentes controvérsias. No contrato de 

adesão, o contratante aderente não discute as cláusulas, o conteúdo do contrato, 

limitando-se apenas a aderir àquilo que lhe é oferecido. 

Nesta esteira, se por um lado o novo instrumento contratual facilitou a 

aquisição de bens e serviços, por outro tornar-se fonte de desequilibro contratual 

entre as partes. A explicação não é outra: os fornecedores, valendo-se da posição 

economicamente favorável, muitas vezes acabam por trazer ao contrato cláusulas 

abusivas que afrontam ao princípio da boa-fé, da lealdade, da tutela da confiança e 

do equilíbrio contratual.  

Dependente de explicações ou de informações técnicas alheias à sua 

compreensão, o consumidor contraente, então, adere a uma situação contratual sem 

conhecer a carga obrigacional e seu alcance, o que evidencia sua vulnerabilidade 

fática, jurídica e técnica. 

                                                 
46

 HEERDT, Paulo. Os contratos de adesão no Código de Defesa do Consumidor. Revista Direito do 

Consumidor, vol. 6. São Paulo: Editora RT, p. 79.  
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Para a douta Cláudia Lima Marques, a predisposição de cláusulas e o 

fechamento de contratos de adesão tornaram-se inerentes à sociedade 

industrializada, e já são a “maneira normal de concluir contratos” em diversos 

quadrantes da vida social, notadamente aqueles em que “há superioridade 

econômica ou técnica entre os contratantes, seja com seus fornecedores, seja com 

seus assalariados47”. 

Sobre o assunto, interessante a síntese de Cristiano Heineck Schmitt48: 

 

“A produção em massa, decorrente da revolução industrial (...) exigia um 

instrumento negocial capaz de garantir o menor tempo possível no 

momento da contratação, a fim de que o comerciante pudesse atender a 

todos os consumidores que a ele se dirigissem. Elegeu-se, então, para o 

atendimento dessa reinvidicação, o contrato de adesão e seus similares, 

elementos típicos da contratação em massa”.   

 

O contrato de adesão é, pois, negócio jurídico 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 relações concretas49. 

Não é outro, inclusive, o conceito trazido pelo CDC, em seu artigo 54, caput: 

“contrato de adesão é aquela cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela 

autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de 

produtos ou serviços, sem que a consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo”. 

Portanto, os contratos de adesão acabam por ocasionar diversas situações 

de abuso aos consumidores, que muitas vezes sequer leem os termos do que estão 

aderindo50. 

                                                 
47

 MARQUES, Cláudia Lima. Op Cit., p. 54 
48

 SCHMITT, Cristiano Heineck. Cláusulas abusivas nas relações de consumo. São Paulo? Editora 
Revista dos Tribunais, 2006, pg. 149. 
49

 Segundo Carlos Ferreira de Almeida, “os contratos de adesão, contratos-tipos ou contratos  pré- 
redigidos são designações atribuídas aos atos jurídicos, cujas cláusulas (na totalidade ou nos seus 
elementos mais importantes) são impostos por uma das partes à outra, conforme um modelo 
genericamente aplicável.” (ALMEIDA, 1982, p. 95). 
50

 “Não incomum que o aderente não leia o texto que lhe proposto; se o tiver lido, nem por isso te-lo-á 
entendido, e, geralmente, o tempo reservado para essa leitura é diminuto e incompatível com o 
entendimento real. Ademais, o texto pode não ser claro, como, ainda, o tipo gráfico em que o mesmo 
tenha sido vazado, pode não ser o mesmo legível, como se tem observado, o que não enseja 
verdadeira possibilidade de compreensão e conhecimento, pois sequer condições materiais de 
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Justamente por isso deve existir um dever de transparência e boa-fé nas 

relações de consumo e, consequentemente, nos contratos firmados entre 

consumidores e fornecedores.  

Se a existência de contratos de adesão se justifica pelo modelo atual de 

mercado massificado, as cláusulas gerais desses contratos devem ser, ao menos, 

predeterminadas pelo Poder Público e por ele supervisionadas, de modo a coibir a 

edição de contratos com clausulas abusivas e prejudiciais ao elo fraco da 

negociação.  

Afinal, como os contratos de adesão têm um sinalagma diferente, o sentido 

tradicional do pacta sunt servanda e a autonomia irrestrita entre as partes ao 

contratar não mais se mostra adequado à interpretação contratual.  

A relação contratual moderna não pode ser observada sob a prevalência do 

aspecto subjetivo, no sentido de buscar a mensagem do participante mais forte, haja 

vista que se está lidando com relações de massa, impessoalizadas e dirigidas a um 

número imenso de pessoas. As condições contratuais, dentro dessa nova realidade, 

devem ser estudadas sob o aspecto objetivo, uma vez que os contratos de adesão, 

por serem utilizados de forma padrão, não envolvem apenas os interesses das 

partes, mas de toda a coletividade, que está potencialmente exposta a se sujeitar 

aos mesmos. 

Quanto à interpretação dos contratos de adesão, a doutrinadora Cláudia 

Lima Marques nos ensina que a regra geral é que se interprete o contrato, 

especialmente as suas cláusulas dúbias, contra aquele que redigiu o instrumento51. 

É que, em se tratando de uma relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, tem-se que as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor, princípio geral da interpretação pró-

consumidor (art. 47 do CDC52). Esta interpretação está prevista no CC de 2000, no 

artigo 423, que dispõe expressamente: “Quando houver no contrato de adesão 

cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar interpretação mais 

favorável ao consumidor”. 

                                                                                                                                                         
cognição ou apreensão do texto existiam”. (ALVIM, Arruda. Cláusulas abusivas e seu controle no 
direito brasileiro. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n. 20, p. 25-70, out./dez. 1996, p. 
32). 
51

 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 121. 
52

 Art. 47 do CDC: As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 
consumidor. 
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De se dizer, ainda, que a utilização dos contratos de adesão não é vedada 

pelo CDC, mas, sabiamente, o diploma impõe uma série de regras para sua 

validade, indicadas nos artigos 54 e 46. 

Assim, nas relações de consumo, o contrato deve ser redigido conforme as 

normas do CDC, as quais são de ordem pública e interesse social (art. 1º do CDC), 

e inderrogáveis pela vontade das partes.  

Esse diploma legal estabelece um patamar de lealdade e de controle em que 

a boa-fé passa a ser, objetivamente, um pensar não em si mesmo, ou em como 

poderá transferir riscos profissionais próprios para o outro parceiro, por meio de um 

contrato, mas sim, pensar que o parceiro -, o consumidor tem expectativas legítimas. 

Ou seja, que a relação que se forma entre o fornecedor e o consumidor não serve 

somente às vantagens do primeiro, mas também se presta para que o consumidor 

atinja o fim previsto no contrato que resultou de um prévio encontro entre os dois. 

Por fim, de se dizer que os contratos de adesão devem receber especial 

atenção do operador do direito, uma vez que são os contratos de consumo onde 

mais ocorre a incidência de cláusulas abusivas, que devem ensejar um efetivo 

controle e interpretação pró-consumidor. 

 

2.3 AS CLÁUSULAS ABUSIVAS 

 

Cláusula abusiva é aquela que é notoriamente desfavorável à parte 

economicamente mais fraca, o consumidor, na relação contratual de consumo, 

normalmente inseridas em contratos de adesão. No entanto, a disciplina das 

cláusulas abusivas não se restringe aos contratos de adesão, sendo aplicável a todo 

e qualquer contrato de consumo, inclusive aqueles individualmente negociados, pois 

a superioridade do fornecedor frente ao consumidor pode ocorrer em qualquer 

contrato. 

É a seguinte a definição de Fernando Noronha53: 

 

“Abusivas são cláusulas que, em contratos entre as partes de desigual 

força, reduzem unilateralmente as obrigações do contratante mais forte ou 

agravam as do mais fraco, criando uma situação de grave desequilíbrio 

                                                 
53

 NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia 
privada, boa-fé, justiça contratual. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 3. 
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entre elas. [...] são cláusulas que destroem a relação de equivalência entre 

prestação e contraprestação”. 

 

João Bosco Leopoldino da Fonseca, por sua vez, diz que54: 

 

“(...) uma cláusula contratual poderá ser tida como abusiva quando se 

constitui um abuso de direito (o predisponente das cláusulas contratuais, 

num contrato de adesão, tem o direito de redigi-las previamente; mas 

comete abuso se, ao redigi-las, o faz de forma a causar dano ao aderente). 

Também será considerada abusiva se fere a boa-fé objetiva, pois, segundo 

a expectativa geral, de todas e quaisquer pessoas, há que haver 

equivalência em todas as trocas. Presumir-se-á também abusiva a 

cláusula contratual quando ocorrer afronta aos bons costumes, ou quando 

ela se desviar do fim social ou econômico que lhe fixa o direito. A aferição 

dessas condições não se faz, contudo, através da indagação da real 

intenção das partes intervenientes no contrato.” 

 

Já Cláudia Lima Marques55 ensina que: 

 

“A abusividade da cláusula contratual é o descompasso de direitos e 

obrigações entre os contratantes, direitos e obrigações típicos daquele tipo 

de contrato, é a unilateralidade excessiva, é o desequilíbrio contrário à 

essência, ao objetivo contratual, aos interesses básicos presentes naquele 

tipo de relação, é a autorização da atuação desleal, maliciosa, de má-fé 

subjetiva, que esta cláusula, se cumprida, irá ocasionar. A abusividade é, 

assim, potencial, abstrata porque ataca direitos ou impõe obrigações, 

lesões, que ainda não antecederam. A presença da cláusula abusiva no 

contrato celebrado ou na relação individual é que a torna atual; é a 

execução do contrato que vai esclarecer o potencial abusivo da previsão 

contratual. A cláusula abusiva é uma “bomba-relógio”, pronta para agir, 

para desequilibrar, para impedir a realização do objetivo do contrato, para 

lesar o contratante mais fraco. Em outras palavras, a estipulação de 

cláusulas abusivas é concomitante com a celebração dos contratos, mas a 

descoberta de sua abusividade é geralmente posterior, é atividade do 

                                                 
54

 FONSECA, João Bosco Leopoldino. Cláusulas abusivas nos contratos. Rio de Janeiro: Forense, 
1993, p. 156. 
55

 MARQUES, Cláudia Lima. A abusividade nos contratos de seguro-saúde e de assistência médica 
no Brasil. Ajuris, Porto Alegre, n. 64, p. 34-77, jul. 1995, p. 63. 
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interprete do contrato, do aplicador da lei, face aos reclamos daquele que, 

ao executar o contrato, verificou o abuso cometido.” 

 

A proteção contratual, por meio da repressão às cláusulas abusivas, 

constitui um dos direitos básicos do consumidor, conforme dispõe o artigo 6º, inciso 

IV, do CDC. Fundamenta-se, também, a repressão às cláusulas abusivas, no 

repúdio à situação de desequilíbrio entre as partes, disciplinada no artigo 4º, incisos I 

e III, do CDC, através do reconhecimento da vulnerabilidade56 do consumidor no 

mercado de consumo. 

As disposições que regulam a matéria, objeto deste trabalho, estão inseridas 

no Capítulo VI do CDC, que trata da Proteção Contratual, subdividindo-se, a Seção 

I, sobre as Disposições Gerais, a Seção II, sobre as Cláusulas Abusivas e a Seção 

III, sobre os Contratos de Adesão. 

O CDC estabeleceu, em seu art. 51, uma lista de cláusulas expressamente 

proibidas – as ditas abusivas, sendo que a sua mera introdução no contrato para o 

consumo obriga o intérprete a decretar sua nulidade, mesmo que o consumidor não 

a tenha suscitado. Entretanto, cumpre referir que a lista indicada é meramente 

exemplificativa, do que se denota que outras cláusulas também podem ser 

consideradas abusivas no caso em concreto, após análise.  

É justamente por isso que o CDC instituiu uma cláusula geral, prevista no 

artigo 51, inciso IV, por meio do qual possa ser aferida a abusividade das cláusulas 

contratuais, ao permitir seu controle diante de uma situação concreta insuscetível de 

ser enquadrada em qualquer uma das hipóteses de cláusulas abusivas previstas na 

lista do art. 51. 

Não se alongará aqui sobre a explicação e análise de cada uma das 

cláusulas indicadas no rol do art. 51 do CDC, mas, por pertinente, transcreve-se o 

rol: 

 

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

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 

                                                 
56

 Complementando o que já foi explanado em tópico anterior, afirma a professora Cláudia Lima 
Marques, que “vulnerabilidade é uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que 
fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo.Vulnerabilidade é 
uma característica, um estado do sujeito mais fraco, um sinal de proteção. [...] (BENJAMIN, Antônio 
Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do 
consumidor. 7. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016). 
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I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor 

por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem 

renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o 

fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser 

limitada, em situações justificáveis; 

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos 

casos previstos neste código; 

III - transfiram responsabilidades a terceiros; 

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem 

o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé ou a eqüidade; 

V - (Vetado); 

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; 

VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem; 

VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio 

jurídico pelo consumidor; 

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora 

obrigando o consumidor; 

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de 

maneira unilateral; 

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que 

igual direito seja conferido ao consumidor; 

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua 

obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor; 

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a 

qualidade do contrato, após sua celebração; 

XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais; 

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor; 

XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias 

necessárias.  

 

Como mencionado alhures, a relação, que contém quinze hipóteses de 

cláusulas abusivas, não é taxativa, conforme se extrai da leitura do próprio caput do 

artigo.   

O legislador do CDC, ao elencar o rol de cláusulas abusivas no art. 51, à 

exceção das hipóteses previstas nos incisos IV e XV, descreveu as demais 

hipóteses com bastante precisão. São disposições fechadas, que não carecem de 

nenhum preenchimento, bastando ao órgão julgador enquadrar a hipótese sub iudice 



38 

 

na hipótese legal, num processo de subsunção lógica. De outro modo, as hipóteses 

de cláusulas abusivas descritas nos incisos IV de XV, são disposições que encerram 

cláusulas gerais e conceitos indeterminados, carecidos de preenchimento com 

valorações, a exigir do juiz um processo de apreciação ou investigação de valores 

metajurídicos e elementos circunstanciais, para a concretização dessas cláusulas 

gerais. 

As cláusulas abusivas do CDC funcionam como proibições, endereçadas 

aos fornecedores de produtos e serviços. Tanto é que o art. 25 do CDC, em reforço 

à norma do inciso I do art. 51, estabelece expressamente que “é vedada a 

estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação 

de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores”, ou seja, nas seções que tratam 

da “proteção à saúde e segurança” do consumidor (seção I), da “responsabilidade 

pelo fato do produto e do serviço” (seção II) e da “responsabilidade por vício do 

produto e do serviço” (seção III). 

Interessante mencionar, sobre o rol de cláusulas abusivas, que a Secretaria 

Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, criou um elenco complementar de 

cláusulas abusivas, a fim de orientar os integrantes do Sistema Nacional de Defesa 

do Consumidor para fins, principalmente, de sanções administrativas. Tal medida se 

deu com a edição do Decreto nº 2.181/1997, modificado e complementado até o 

Decreto nº 7.738/2012. 

Assim, familiarizados com o conceito de cláusulas abusivas e apresentado o 

rol exemplificativo trazido pelo Código de Defesa do Consumidor, passa-se a 

explorar a questão da nulidade das aludidas cláusulas e a proteção conferida ao 

consumidor no ponto. 

 

2.3.1 Nulidade de pleno direito das cláusulas abusivas 

 

O art. 51 do CDC, ao tratar da invalidade das cláusulas concernentes às 

relações contratuais de consumo, estabeleceu um elenco exemplificativo (e não 

exaustivo), regulamentando, ainda, que serão reputadas nulas as cláusulas 

incompatíveis com a cláusula geral de boa-fé do (art. 51, IV, CDC) e que estejam 

em desacordo com o sistema de proteção do consumidor (art. 51, XV, do CDC). 

O Código não distinguiu a nulidade da anulabilidade, admitindo apenas a 

nulidade de pleno direito (absoluta), ao contrário do Código Civil brasileiro de 1916 
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que distingui as invalidades em nulidades e anulabilidade, e mantidas pelo atual 

Código Civil. 

A nulidade das cláusulas abusivas pode ser suscitada de modo judicial pela 

parte prejudicada, ou até mesmo por ato de ofício do juiz (em qualquer tempo ou 

grau de jurisdição), e não apenas através de uma ação individual, como também 

pelo Ministério Público, associações civis constituídas há mais de um ano ou pela 

autoridade pública. 

No sistema brasileiro de direito privado, essas nulidades taxativas são 

insanáveis mesmo por vontade das partes. A lei aqui considerada é a lei geral civil, 

em diálogo com o CDC, pois é mais favorável ao consumidor. O Código Civil impõe 

expressamente, em seu art. 168, parágrafo único57, que as nulidades devem ser 

apreciadas ex officio pelo juiz.    

No aspecto, importante salientar que o interesse lesado, no caso do 

reconhecimento da nulidade de cláusula contratual abusiva, não pertence 

individualmente ao aderente, mas a toda comunidade potencialmente atingida, 

visando o legislador, com o cancelamento de tais cláusulas, que o predisponente 

não mais as utilize, pois no caso de descumprimento, incorre nas sanções previstas 

em nível administrativo, penal e civil. 

Sobre o tema, pertinente o ensinamento de Nelson Nery Júnior58, 

mencionado por Ada Pelegrini Grinover em publicação editorial:  

 

“A nulidade da cláusula abusiva deve ser reconhecida judicialmente, por 

meio de ação direta (ou reconvenção), de exceção substancial alegada em 

defesa (contestação), ou ainda, por ato ex officio do juiz. A sentença que 

reconhece a nulidade não é declaratória, mas constitutiva negativa. Quanto 

à subsistência da relação jurídica de consumo contaminada com cláusula 

abusiva, o efeito da sentença judicial que reconhece a nulidade da cláusula 

é ex tunc, pois desde a conclusão do negócio jurídico de consumo já 

preexistia essa situação de invalidade, de sorte que o magistrado somente 

faz reconhecer essa circunstância fática anterior à propositura da ação”.  

 

                                                 
57

 Art. 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou 
pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. 
Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio 
jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a 
requerimento das partes. 
58

 GRINOVER, Ada Pelegrini et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos 
autores do anteprojeto. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1999, p. 491. 
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Constatada a abusividade em meio a processo judicial, impõe-se ao juiz, 

então, que decrete a nulidade, seja de ofício, seja a requerimento da parte. Este é, 

ao menos, o entendimento a que se filia, embora não seja desconhecido que 

alguns julgados entendam de forma diversa no que tange aos contratos bancários, 

por força da Súmula 381 do STJ que, salvo melhor juízo, entende-se ser 

inconstitucional quando o contrato tem cunho consumerista. Veja-se recente 

julgado do Tribunal de Justiça gaúcho: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

REVISÃO CONTRATUAL. 1. Os negócios jurídicos bancários estão 

sujeitos às normas inscritas no CDC. Súmula n. 297, do Egrégio STJ. 

Assim, mostra-se possível a revisão das cláusulas abusivas, com 

consequente relativização do ato jurídico perfeito e do princípio pacta sunt 

servanda. 2. Inviável a revisão, de ofício, das cláusulas contratuais, nos 

termos da Súmula n. 381 do STJ, não se mostrando possível declarar, sem 

a expressa impugnação da parte interessada, a nulidade de qualquer 

dispositivo contratual, pelo que, no particular, impõe-se o não 

conhecimento da apelação. (...). APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, 

NESSE LIMITE, DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70073617540, Décima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo 

Brum, Julgado em 25/05/2017). 

 

Ou seja: em que pese o entendimento equivocado firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça no que tange aos contratos bancários, a nulidade das cláusulas 

ditas abusivas é matéria de ordem pública e, portanto, arguida a qualquer momento 

e até mesmo de ofício pelo magistrado.  

No ponto, importante destacar, também, que o decreto de nulidade das 

cláusulas abusivas não é insusceptível de prescrição. 

Depreende-se do exposto que sempre que houver desequilíbrio entre as 

partes, nos contratos de consumo, o juiz deverá reconhecer e declarar abusivas 

certas cláusulas, desde que estas desatendam ao princípio da boa-fé e a sejam 

incompatíveis com o sistema de proteção ao consumidor do CDC, lei de ordem 

pública e interesse social. 
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2.3.2 A proteção e defesa conferidas ao consumidor contra as cláusulas 

abusivas  

 

O artigo 4º do CDC traz como objetivo da Política Nacional de Relações de 

Consumo “o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a harmonia e a transparência das 

relações de consumo”.  

O mesmo artigo impõe o atendimento aos seguintes princípios, in verbis: 

 
I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 

a) por iniciativa direta; 

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações 

representativas; 

c) pela presença do Estado no mercado de consumo; 

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de 

qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. 

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de 

consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade 

de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 

princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição 

Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre 

consumidores e fornecedores; 

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos 

seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; 

V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle 

de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de 

mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo; 

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no 

mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida 

de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos 

distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;         

VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos; 

VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo. 
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O princípio da boa-fé em tal dispositivo é corolário do princípio da boa-fé 

previsto no artigo 4º, inciso III, do CDC, que consagra a harmonização dos 

interesses dos participantes nas relações de consumo e compatibilização da 

proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e 

tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 

econômica (art. 170 da CF), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações de 

consumo entre consumidores e fornecedores. 

Por seu turno, o artigo 51, inciso IV, do CDC, determina a proibição de 

cláusulas abusivas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis 

com a boa-fé ou equidade”. 

O cotejo do artigo 51, inciso IV, com o princípio da boa-fé objetiva 

consagrado no artigo 4º, inciso III, do CDC, permite concluir, como fez Amaral 

Júnior, “que o núcleo da abusividade das cláusulas contratuais do artigo 51 está na 

existência de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada perante o fornecedor”59. 

O artigo 6º preconiza os direitos DO consumidor, a saber: 

 
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 

práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 

nocivos; 

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 

serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 

contratações; 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem;  

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas 

abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; 

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 

tornem excessivamente onerosas; 
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 AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A boa-fé e o controle das cláusulas contratuais abusivas nas 

relações de consumo, 1993, p. 31, apud Silva, 2003, p. 94. 
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VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos; 

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à 

prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e 

técnica aos necessitados; 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 

ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências; 

IX - (Vetado); 

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

 

Do cotejo dos incisos acima elencados, destaca-se o inciso II do art. 6º do 

CDC, de especial relevância a este trabalho, pois prevê a liberdade de escolha e 

igualdade nas contratações, o que, como visto, não é sempre observado na 

elaboração de contratos de consumo. É partindo desse direito previsto que 

nasceram outros artigos, como os atinentes às normas de proteção contratual (art. 

46 e seguintes), pré-contratual e de publicidade (art. 30 e seguintes), e veda as 

práticas comerciais abusivas (art. 39 e seguintes). 

Assim, denota-se que o consumidor possui uma gama expressiva de 

proteção contra abusos do fornecedor prevista em legislação. 

As modificações e normas inseridas pelo legislador são salutares, embora se 

perceba, ainda, dificuldade em sua aplicação, dificuldade causada, muitas vezes, 

pelo próprio consumidor que, desconhecedor de seus direitos, deixa de procurar a 

justiça. 

O controle das cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo é 

uma dinâmica importante na proteção do consumidor, elo vulnerável da relação de 

consumo, de modo que sua efetiva prática beneficia toda a sociedade, afinal, em 

alguma situação de nossa vida cotidiana, nos veremos como consumidores. 
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3 CONTROLE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS 

DE CONSUMO 

 

Explanados os principais conceitos e tópicos envolvendo o consumidor, a 

relação de consumo, os contratos de consumo, as cláusulas abusivas e a proteção 

conferida ao consumidor, passa-se à análise do controle das cláusulas abusivas nas 

relações contratuais de consumo, tema central do presente trabalho. 

Conforme já explicitado em tópicos anteriores, o Código de Defesa do 

Consumidor implantou um novo regime legal para as relações de consumo, a fim de 

que a parte vulnerável da relação - o consumidor - tivesse seus direitos 

resguardados e fizesse parte de uma relação contratual justa e equilibrada. 

A visão antes consagrada pelo Código Civil, de liberdade e individualidade 

absoluta na contratação, perdeu força com a Constituição Federal de 1988 e com a 

entrada em vigor do CDC, pois o que se passou a almejar foi a boa-fé contratual de 

maneira objetiva e a equidade e equilíbrio nas contratações, superando-se o dogma 

da autonomia plena da vontade. 

É claro que o Estatuto Consumerista não representa o fim da autonomia 

privada nas contratações, mas apenas a possibilidade de intervenção estatal nos 

contratos, de modo a preservar os direitos e as garantias do consumidor.  

Como mencionado alhures, o desenvolvimento da economia e das relações 

de consumo para um mercado de massa imbuiu no fornecedor a necessidade de 

criação de contratos de adesão (padronizados), idênticos a todos os consumidores, 

que para adquirirem o produto ou serviço são obrigados a anuir aos termos do 

contrato sem discussão ou modificação de suas cláusulas, sob pena de não poder 

adquirir o produto/serviço almejado.  

Em tese, a criação de tais contratos massificados seria uma forma de 

agilizar o processo de contratação e padronizar a negociação, até mesmo porque 

inviável a negociação e tratativa prévia de todas as cláusulas contratuais, dado o 

enorme número de contratos; todavia, não raras vezes, são incluídas nos referidos 

contratos cláusulas abusivas e prejudiciais ao consumidor, prejudicando 

sobremaneira o equilíbrio nas contratações. 

Justamente por isso a repressão e vedação às cláusulas abusivas é tema 

fortemente presente no Estatuto Consumerista, sendo expressamente proibidas pela 

lei todo um rol (exemplificativo) de cláusulas. 
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Veja-se que o rol de cláusulas abusivas indicado no Código de Defesa do 

Consumidor é apenas um viés de uma situação muito mais ampla: além da vedação 

das cláusulas previstas expressamente, indica-se a possibilidade de considerar-se 

qualquer outra cláusulas como abusiva, analisando-se o caso concreto. Deve-se, 

pois, fazer uma análise de cláusula e condições caso a caso, antes e depois da 

assinatura do contrato, em via judicial e também administrativa, a fim de melhor 

operar a defesa dos consumidores. 

Além disso, existe a cláusula geral de boa-fé objetiva prevista artigo 51, 

inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, dando ainda mais ênfase na 

necessidade de proteção do elo vulnerável da relação de consumo: o consumidor. 

Sobre tema do controle das cláusulas abusivas nos contratos de consumo, 

assim ensina o mestre Cláudio Bonatto60, em obra que inspirou a elaboração do 

presente trabalho: 

 

“(...) Surge a necessidade do controle das cláusulas abusivas nas relações 

contratuais de consumo, pela via administrativa ou judicial, abstrata ou 

concretamente, a fim de que os contratos se conformem ao bem comum e 

aos princípios essenciais da justiça e da ordem pública, com o objetivo 

precípuo de recompor o equilíbrio no âmbito do interesse social.” 

 

Ora, é cediço que o processo judicial, por si só, é uma via demorada de 

resolução de conflitos, considerando a grande demanda de processos em tramitação 

em nosso país. É necessário, pois, que também a via administrativa seja efetiva e 

possa realizar o controle das cláusulas abusivas em contratos e, mais do que isso, 

possa promover, de fato, uma defesa efetiva do consumidor. 

É o que se tem visto com a implantação e expansão dos Procons, das 

Promotorias de Justiça Especializada na Defesa do Consumidor (junto ao Ministério 

Público), na maior divulgação dos direitos do consumidor por parte da mídia, etc.; o 

consumidor tem, hoje, muito mais possibilidade de buscar e garantir os seus direitos, 

do que a demanda apenas judicial, por vezes inevitável. 

Além disso, é importante ressaltar a possibilidade de defesa do consumidor 

trazida pelas ações coletivas, que embora não possuam um consumidor específico 

como destinatário da proteção, atinge todos os consumidores, seja de maneira 
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 BONATTO, Cláudio. Código de Defesa do consumidor: cláusulas abusivas nas relações contratuais de 

consumo. 2ª. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, pg. 110. 
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concreta (contratos já existentes e assinados por uma gama de pessoas) ou abstrata 

(contratos existentes, porem não assinados). 

São essas perspectivas (controle administrativo e judicial das cláusulas 

abusivas), pois, que se passa a analisar, bem como as decisões de tribunais mais 

recentes sobre o tema. 

 

3.1 CONTROLE ADMINISTRATIVO  

 

A aplicação da defesa do consumidor, atualmente, vem expandindo e 

criando força das mais diversas maneiras. Não se utiliza mais, apenas, da 

possibilidade de demanda judicial inter partes para a solução de conflitos e 

adequação, por exemplo, de cláusulas contratuais: a via administrativa é, também, 

forte aliada na defesa dos direitos do consumidor. 

Afinal, o Judiciário não tem possibilidade de célere atendimento e resolução 

de todas as demandas que porventura envolvam o consumidor, uma vez que se 

encontra, há muito, sobrecarregado. 

No tema particularmente considerado nesse trabalho, de se dizer, ainda, que 

o Judiciário não tem sequer o monopólio da interpretação de cláusulas contratuais, 

uma vez que seu foco é, sabidamente, o da resolução de litígios individuais ou 

coletivos. 

Para um melhor entendimento de o que é o controle exercido pela 

administração pública, pode-se valer do conceito da palavra controle utilizado pelo 

Professor Hely Lopes Meirelles, que aduz que controle “é a faculdade de vigilância, 

orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a conduta 

funcional de outro”61. 

A Administração Pública pode, então, interpretar a lei a fim de cumpri-la e, 

também, pode impor seu cumprimento aos particulares, embora o faça em situação 

cujas características são diferentes das de um processo judicial.  

Quando a Administração atua provocada por uma reclamação de um 

consumidor, por exemplo, que se queixa de algum ilícito praticado contra ele em 

suas relações com algum fornecedor de produto ou serviço, ela age em prol do 
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 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 17ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1990, pg. 
561. 
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interesse público e geral, visando a aplicação equânime e equilibrada das relações 

de consumo, que estão sob proteção do Estado.  

Não age, portanto, no interesse do particular em específico, mas sim zela 

pelo interesse público em geral de todos aqueles que podem ser afetados direta ou 

indiretamente, por exemplo, por um contrato de consumo com cláusulas abusivas 

inseridas (daí que se fala em direitos difusos ou coletivos). 

O professor Cláudio Bonatto62, em obra modelo e referência sobre o tema, 

ensina que o controle administrativo dos contratos de consumo pode ocorrer de 

duas maneiras distintas, a saber:  

 

a) pela instauração de inquérito civil, consoante dispõe o artigo 8º, § 1º, da 

Lei nº 7.347/198563, (Lei da Ação Civil Pública, para fins de responsabilidade por 

danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, etc., com aplicação ao CDC por força de seu artigo 9064);  

 

b) pela adoção de providências no âmbito da administração pública, no que 

concerne às atividades por ela fiscalizadas ou controladas. 

 

Considerando-se o controle de cláusulas abusivas que pode ser realizado 

administrativamente por meio do inquérito civil, importante trazer à baila algumas 

informações. 

O inquérito civil é um procedimento administrativo de competência exclusiva 

do Ministério Público, conforme preceitua o artigo 129, inciso III, da Constituição 

Federal65, e tem como finalidade arregimentar informações e documentos, colher 

depoimentos e provas, para proporcionar ao Órgão o livre convencimento sobre a 
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 BONATTO, Cláudio. Código de Defesa do consumidor: cláusulas abusivas nas relações contratuais 
de consumo. 2ª. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, pg. 110. 
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 Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as 
certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias. 
§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de 
qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que 
assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis. 
64

 Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da Lei 
n° 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não 
contrariar suas disposições. 
65

 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  
(...) 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 
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existência ou não de fato atentatório ao patrimônio público e social, ao meio 

ambiente, ao consumidor, etc., dentro de suas atribuições.  

Pode-se dizer, portanto, que o Ministério Público pode instaurar Inquérito 

Civil para, por exemplo, formar seu livre convencimento sobre a existência ou não de 

cláusula abusiva em determinado contrato de adesão destinado ao público 

consumidor e, mais do que isso, pode tomar do fornecedor/agente econômico 

investigado compromisso de ajustamento de conduta para fins de adequação às 

exigências legais, com a retirada da cláusula abusiva do contrato ou de alguma 

condição geral de contratação prejudicial ao consumidor. 

Veja-se que o inquérito civil tem natureza administrativa, mas é 

procedimento prévio que pode ensejar, posteriormente, o ajuizamento de Ação Civil 

Pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, 

entre outros. 

O termo de ajustamento de conduta formulado pelo Ministério Público no 

expediente do inquérito civil possui eficácia de título executivo extrajudicial, 

consoante dispõe o artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/8566 (Lei da Ação Civil Pública). 

A utilização da via administrativa para o controle de cláusulas abusivas, 

preocupando-se, no caso do Ministério Público, com a coletividade de consumidores 

e não com um consumidor determinado, tem se mostrado eficaz.  

Veja-se que o Ministério Público possui atribuição para tutela de interesses 

difusos e coletivos, e não com pessoa determinada e particular. Somente em casos 

onde os consumidores como um todo sejam afetados por um contrato abusivo é que 

se torna possível sua atuação, a fim de ver modificada ou retirada do contrato a 

referida cláusula, sem prejuízo da reparação de danos que porventura já tenham se 

configurado, caso o contrato já tenha sido assinado e tenha produzido efeitos no 

mundo dos fatos.  

De maneira muito didática, o professor Cláudio Bonatto67 trouxe em sua obra 

quadro explicativo do que seriam esses interesses ou direitos difusos e coletivos (em 

sentido estrito e individuais homogêneos), tomando-se a liberdade de transcrever 

neste momento: 
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 Art. 5º: Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 
(...) 
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 Elemento Objetivo Elemento subjetivo Elemento Comum 

Interesses ou Direitos 

Difusos – Art. 81, p. 

único, I, do CDC  

Indivisibilidade do 

objeto. 

Indeterminabilidade dos 

titulares 

Circunstâncias fáticas 

Interesses ou Direitos 

Coletivos em Sentido 

Estrito – Art. 81, p. 

único, II, do CDC 

Indivisibilidade do 

objeto. 

Determinabilidade dos 

Titulares 

Relação Jurídica 

Base 

Interesses ou Direitos 

Individuais 

Homogêneos – Art. 

81, p. único, III, do 

CDC 

Divisibilidade do 

objeto. 

Determinabilidade dos 

Titulares 

Origem Comum dos 

Danos 

 

Portanto, o Ministério Público atua apenas na defesa dos interesses acima 

relacionados, ou seja, no âmbito dos interesses e direitos supraindividuais68.  

É nessa esteira que o Ministério Público tem, ao longo de sua trajetória, se 

utilizado da instauração de inquéritos civis para realizar o controle das cláusulas 

abusivas em contratos de consumo, especialmente os contratos 

padronizados/massificados. 

Caso paradigma dessa atuação foi, sem dúvida, a referente aos contrários 

bancários no Estado do Rio Grande do Sul, onde, após a instauração de diversos 

inquéritos civis, o Ministério Público ajuizou 25 ações coletivas de consumo e firmou 

36 termos de ajustamento de conduta, perfectibilizando, assim, um perfeito controle 

administrativo do problema69. A análise das decisões relacionadas ao controle 

administrativo das cláusulas abusivas nos contratos bancários no panorama gaúcho 

será mais detalhadamente analisada no próximo tópico. 

 Assim, o controle administrativo efetuado por meio do inquérito civil é uma 

ferramenta importante de controle dos contratos de consumo. Ressalta-se que esse 

controle pode e deve ser feito, inclusive, quando as cláusulas contratuais gerais 

tenham sido aprovadas pela autoridade competente, visto que, ainda assim, tais 
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 Como exemplo de direito difuso, temos a proteção à comunidade indígena, às crianças e 
adolescentes como um todo, o direito de todos de não serem expostos à uma propaganda enganosa 
veiculada pela televisão. Como exemplo de direitos coletivos (relação jurídica base), temos o 
aumento ilegal das prestações de um consórcio, os direitos de alunos de uma certa escola quanto ao 
ensino prestado, os contribuintes de um mesmo imposto, os contratantes de um mesmo contratado 
de adesão que contenha cláusulas abusivas, etc. Já um exemplo de direito individual homogêneo, 
decorrente de origem comum, é os proprietários de um mesmo modelo de veículo automotor 
defeituoso, todos as pessoas que estariam dentro de um mesmo shopping center que explode, etc.   
69

 BONATTO, Cláudio. Op. Cit., p. 111. 
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atos podem configurar inconstitucionalidade ou ilegalidade, situação que enseja a 

intervenção do Ministério Público.  

Superada tal premissa, é importante mencionar que, além do inquérito civil, 

existe como forma de controle administrativo a autorização prévia de um órgão 

específico da Administração Pública acerca das condições gerais de contratação, 

configurando-se, portanto, em exercício típico do poder de polícia administrativo, por 

meio da fiscalização e regulamentação.  

Como exemplo de tal atividade, temos o setor de seguros, que obedece e 

segue as diretrizes traçadas pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), o 

setor de consórcios de automóveis, que obedece às regras estipuladas pelo Banco 

Central, os PROCONs estaduais e municipais, entre outros, todos com estudo mais 

aprofundado em tópico posterior. 

 

3.1.1 Controle administrativo em abstrato e em concreto  

 

Quando se fala de controle administrativo das cláusulas abusivas nos 

contratos de consumo, temos que analisá-lo sob dois aspectos: o controle 

administrativo em abstrato e o controle administrativo em concreto. 

O controle administrativo em abstrato ocorre quando a intervenção do órgão 

(seja o Ministério Público por meio da instauração de inquérito civil ou por um órgão 

administrativo, como o PROCON) se dá, seja de ofício ou mediante provocação, 

antes mesmo que o aludido contrato tenha sido perfectibilizado, ou seja, antes 

mesmo de o consumidor assinar e aderir aos seus termos.  

É nesse momento, pois, que por meio da atuação do Ministério Público com 

o inquérito civil (instaurando procedimento investigatório com a finalidade de apurar 

a existência de cláusula abusiva em contrato de consumo, que vai ser utilizado em 

futura contratação com consumidores), ou do PROCON, analisando um contrato de 

adesão existente, mas sequer repassado ao consumidor, que se realiza o controle 

administrativo, nesse viés chamado de abstrato.  

Ou seja, no caso do controle administrativo em abstrato, é irrelevante se já 

houve ou não a formalização e assinatura do contrato pelo consumidor 

(normalmente em contratos de adesão); basta que o contrato exista e que venha a 

ser utilizado pelo fornecedor, em um perigo em abstrato de ferir os direitos de 

consumidores que a ele venham aderir. 
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O controle em abstrato sempre foi muito utilizado pelo Ministério Público, por 

meio da sua Coordenadoria de Defesa do Consumidor, sendo o exemplo mais 

reconhecido o controle realizado em formulários-padrão de contratos bancários, que 

originou diversas composições entre os bancos investigados e o Ministério Público 

do Estado do Rio Grande do Sul (assinatura de termos de ajustamento de conduta), 

conforme anteriormente referido. 

Sobre tais contratos bancários, onde se iniciou o procedimento pela via 

administrativa em abstrato, até posterior ajuizamento de Ação Civil Pública, exemplo 

de julgado70: 

 

ACAO CIVIL PUBLICA. CONTRATOS BANCARIOS. NULIDADE DE 

CLAUSULAS ABUSIVAS E INFRATORAS DOS DIREITOS DOS 

CONSUMIDORES DIFUSAMENTE CONSIDERADOS. CONDENACAO DA 

INSTITUICAO BANCARIA A EXCLUSAO DESSAS CLAUSULAS E 

SUBSTITUICAO POR OUTRAS QUE SE MOSTREM ADEQUADAS A 

DISCIPLINA DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A ADEQUAR 

OS FORMULARIOS-PADRAO COM REDACAO EM TERMOS CLAROS E 

COM CARACTERES OSTENSIVOS E LEGIVEIS, DESTACANDO AS QUE 

IMPLICAREM LIMITACAO DE DIREITO, DE FORMA A CUMPRIR O QUE 

DISPOE O ART. 54 E PARAGRAFOS DO CDC. INCOMPROVADAS AS 

ALEGACOES DO REU, QUE NAO CONSEGUE, ASSIM, CONTRAPOR-SE 

AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR, 

DOCUMENTALMENTE COMPROVADO, PROCEDE A ACAO CIVIL 

PUBLICA INTENTADA PELO MINISTERIO PUBLICO. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 196097968, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Alçada do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, 

Julgado em 18/12/1996) 

 

 Veja-se que, nestes casos, sequer foi necessária a intervenção judicial para 

a solução do conflito em potencial: pela via administrativa já se operou a solução do 

problema e evitou-se o prejuízo aos consumidores e, com a realização do 

compromisso de ajustamento, perfectibilizado estará o controle administrativo em 

abstrato.  

Importa referir que o controle administrativo em abstrato, nas palavras de 

Cláudio Bonatto71, relaciona-se com a proteção dos direitos difusos já estudados: 
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“O controle administrativo em abstrato diz respeito a interesses ou direitos 

difusos, eis que seus titulares são pessoas indeterminadas (as que 

contratarão com o banco, não necessariamente clientes), ligadas com o 

Banco-fornecedor, por meras circunstâncias fáticas (o interesse em 

contratar baseado em cláusulas não abusivas), e o seu objeto é de natureza 

indivisível (ou seja, uma única abusividade é suficiente para caracterizar a 

lesão de todos os consumidores e, da mesma forma, a satisfação de um 

deles, com a retirada ou modificação da cláusula abusiva constante do 

formulário-padrão, beneficia, ao mesmo tempo, todos os potenciais 

consumidores)”.   

  

Ao se analisar o controle administrativo pelo viés abstrato, se conclui que 

esse tipo de controle busca a nulificação de cláusulas constantes em formulários-

padrão de contratação, com foco na defesa dos interesses difusos, de que são 

titulares pessoas indeterminadas (as que poderão vir a contratar com o fornecedor, 

com base naquele documento ainda unilateral), ligadas em decorrência de meras 

circunstâncias de fato (no caso, o interesse de contratar baseado em cláusulas não 

abusivas) e o seu objeto é de natureza indivisível, o que significa dizer que uma 

única abusividade basta para caracterizar a lesão a todos os potenciais 

consumidores. 

Prosseguindo na análise, como mencionado acima, existe, ainda, dentro da 

divisão estabelecida, o controle administrativo em concreto. 

O controle administrativo em concreto das cláusulas abusivas, ao contrário 

do controle administrativo em abstrato, ocorre quando a situação ensejadora do 

controle se dá em contratos já consumados mediante a adesão dos consumidores, 

ou seja, quando os contratos já foram assinados. 

   No aspecto em concreto, o controle também pode ser exercido pelo 

Ministério Público por meio do inquérito civil ou por meio dos órgãos da 

Administração Pública que se prestem à defesa do consumidor, que atuam através 

de processo administrativo, como os PROCONs. 

Para se evitar o vício da tautologia, reitera-se as considerações sobre o 

controle administrativo em abstrato, uma vez que os órgãos que realizam o controle 

                                                                                                                                                         
71

 BONATTO, Cláudio. Op. Cit., p. 116. 



53 

 

são os mesmos, apenas com o diferencial de se ter o contrato viciado com cláusula 

abusiva já em outra fase, qual seja, com a aderência e assinatura do consumidor. 

Entretanto, diferentemente do controle em abstrato, que preza pela defesa 

de direitos difusos, o controle administrativo em concreto concentra-se na defesa 

dos interesses e direitos coletivos em sentido estrito, ou seja, direitos de pessoas 

determináveis (consumidores firmatários de contratos de consumo), ligados com a 

parte contrária (o fornecedor) por uma relação jurídica base, qual seja, o contrato de 

consumo assinado. 

Uma única abusividade presente em um contrato de consumo assinado já é 

suficiente para caracterizar lesão a todos os consumidores, de modo que o objeto do 

controle é, pois, de natureza indivisível. Do mesmo modo, o reconhecimento de uma 

cláusula abusiva em um dos contratos de adesão assinados basta para que se 

declare nula e enseje a retirada da referida cláusula de todos os demais contratos 

idênticos, quer tenha havido provocação do consumidor ou não.  

Existe a possibilidade, também, de se tutelar os direitos individuais 

homogêneos (resultante de origem comum) por meio do controle administrativo em 

concreto, uma vez que, ao firmar-se compromisso de ajustamento com o fornecedor, 

fique determinado o ressarcimento dos danos individualmente sofridos por 

consumidores determinados por conta da cláusula abusiva declarada nula.    

Logo, no controle administrativo em concreto das cláusulas abusivas, 

buscará o Ministério Público, constatar a abusividade da cláusula contratual, o 

compromisso de ajustamento com o fornecedor e a retirada da cláusula do contrato, 

sem prejuízo de eventual ressarcimento de danos; do mesmo modo, os PROCONs e 

outros órgãos da Administração Pública também buscarão o mesmo intento que, 

caso perfectibilizado, resulta no controle em concreto.  

Caso não se consiga a composição em âmbito administrativo, o Ministério 

Público intentará a ação civil competente, para judicialmente compelir o fornecedor a 

adequar-se à legislação vigente, e do mesmo modo o consumidor poderá fazê-lo, se 

individualmente interessado. 
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3.1.2 Órgãos administrativos de controle: atuação e eficácia 

 

Conforme mencionado alhures, além da atuação do Ministério Público com o 

inquérito civil, existem outros meios e órgãos com atribuição e possibilidade de 

realizar o controle das cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo. 

 Cumpre mencionar que quando os padrões ou as condições gerais de um 

contrato forem estipulados por lei, cabe à Administração Pública zelar pelo seu fiel 

cumprimento, em razão do princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública 

é afeta.  

Logo, pode-se afirmar que a Administração, embora possa realizar o 

controle das cláusulas administrativas e buscar a composição dos conflitos de 

consumos resultantes de cláusulas abusivas, não pode modificar os dispositivos de 

lei que determinam cláusulas gerais de contratação, seja por qualquer ato 

administrativo que for. Mais correto seria afirmar, nesse caso de lei que fixa condição 

geral de contrato abusiva ao consumidor, que a Administração Pública deve informar 

o órgão do Ministério Público para que intente a medida cabível e, via judicial retire 

do ordenamento jurídico a cláusula. 

Portanto, a Administração Pública pode firmar compromissos de ajustamento 

(que até mesmo retirem do contrato cláusulas abusivas) e aplicar sanções aos 

fornecedores, mas para modificar as cláusulas gerais estipuladas por lei, deve ser 

buscado o controle judicial, mais adiante analisado.  

Não sendo assim, ou seja, em se tratando de condição geral em cláusula 

abusiva onde as cláusulas não tenham sido fixadas por lei, os órgãos da 

administração podem e devem realizar o controle com o fito de modificar ou excluir a 

cláusula abusiva. 

O Código de Defesa do Consumidor, em seu capítulo VII, trata das 

chamadas “Sanções Administrativas”, e criou uma gama de atribuições de controle 

aos órgãos da administração pública no que concerne à defesa do consumidor: 

 

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e 

nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas 

relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e 

serviços. 

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e 

controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de 
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produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação 

da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do 

consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. 

§ 2° (Vetado). 

§ 3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com 

atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão 

comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas 

referidas no § 1°, sendo obrigatória a participação dos consumidores e 

fornecedores. 

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para 

que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de 

interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. 

 

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, 

conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das 

de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: 

I - multa; 

II - apreensão do produto; 

III - inutilização do produto; 

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; 

V - proibição de fabricação do produto; 

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; 

VII - suspensão temporária de atividade; 

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; 

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; 

XI - intervenção administrativa; 

XII - imposição de contrapropaganda. 

 

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela 

autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser 

aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou 

incidente de procedimento administrativo. 

 

Indo além, o Decreto nº 2.181 de 20 de março de 1997 dispõe sobre a 

organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelece normas 

gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078 de 11 de 

setembro de 1990 (o CDC), o que nos faz refletir que o controle administrativo das 

cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo se dá, também, em 
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diferentes esferas da organização administrativa: em nível federal, pelo Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC)72; em níveis estadual e municipal, por 

meio dos órgãos administrativos de proteção ao consumidor (PROCON), criados por 

lei e com competência para “fiscalizar e aplicar sanções administrativas aos 

fornecedores de produtos ou serviços que, diretamente, inserirem ou utilizarem-se 

de cláusula abusiva em qualquer modalidade de contrato de consumo”73.  

O órgãos do SNDC e os PROCONs podem, inclusive, celebrar compromisso 

de ajustamento de conduta e aplicar multas, dentro de suas atribuições, conforme 

preceitua o artigo 6º do Decreto nº 2.181/97: 

 

Art. 6º As entidades e órgãos da Administração Pública destinados à 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 § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 1985, na órbita de 

suas respectivas competências. 

§ 1º A celebração de termo de ajustamento de conduta não impede que 

outro, desde que mais vantajoso para o consumidor, seja lavrado por 

quaisquer das pessoas jurídicas de direito público integrantes do SNDC. 

§ 2º A qualquer tempo, o órgão subscritor poderá, diante de novas 

informações ou se assim as circunstâncias o 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. 

§ 3º O compromisso de ajustamento conterá, entre outras, cláusulas que 

estipulem condições sobre: 

I - obrigação do fornecedor de adequar sua conduta às exigências legais, no 

prazo ajustado; 

II - pena pecuniária, diária, pelo descumprimento do ajustado, levando-se 

em conta os 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; 

III - ressarcimento das despesas de investigação da infração e instrução do 

procedimento administrativo. 
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§ 4º A celebração do compromisso de ajustamento suspenderá o curso do 

processo administrativo, se instaurado, que somente será arquivado após 

atendidas todas as condições estabelecidas no respectivo termo.  

 

Ou seja: é plenamente possível o exercício do controle administrativo das 

cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo por parte do SNDC, 

integrante do Ministério da Justiça, em âmbito federal, bem como por parte dos 

PROCONS em níveis estadual e municipal. 

Aproveitando o ensejo, merece especial destaque, no presente trabalho, por 

sua atualidade e eficácia, a atuação dos PROCONS, que têm se mostrado uma 

ferramenta muito importante na defesa dos direitos do consumidor, conseguindo 

evitar muitas contendas judiciais e se mostrando mais célere e efetivo na solução 

dos conflitos. 

No Estado do Rio Grande do Sul, o PROCON tem como estipulado o 

seguinte objetivo74: 

 

“A proteção dos cidadãos em todas as relações de consumo descritas no 

Código de Defesa do Consumidor - Lei Federal 8.078/90. O PROCON é o 

local onde o consumidor pode fazer valer seus direitos e onde terá apoio 

sobre consumo consciente e sustentável e também quando tiver seus 

direitos violados. Isso não significa que seja um órgão cego e que credite 

razão unilateral ao consumidor supostamente lesado, mas garantirá a ampla 

defesa como princípio constitucional, através de análise criteriosa sobre a 

relação de consumo efetuada para somente depois abrir processo 

administrativo para aplicação de multa.”  

 

Ao PROCON/RS cabe, segundo diretrizes estabelecidas em seu site 

supramencionado, esclarecer, conscientizar, educar e informar o cidadão sobre seus 

direitos e deveres enquanto consumidores, bem como orientar, receber, analisar e 

encaminhar reclamações, consultas e denúncias de consumidores, fiscalizar 

preventivamente os direitos do consumidor e aplicar as sanções, quando for o caso, 

e facilitar o exercício da cidadania por meio da divulgação dos serviços oferecidos, 
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para que o consumidor tenha acesso mais fácil aos serviços oferecidos pelo 

PROCON. 

No tocante à legislação, o PROCON do Estado do Rio Grande do Sul foi 

criado por meio da Lei Estadual nº 10.913 de 03 de janeiro de 1.997, que instituiu o 

Sistema Estadual de Defesa do Consumidor - SISTECON, sendo regulamentado 

pelo Decreto Estadual nº 38.864, de 09 de setembro de 1998 e coordenado pela 

Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social (SJDS) na defesa e orientação 

aos consumidores na busca de solução para qualquer problema decorrente da 

relação de consumo.  

A atuação do PROCON no Rio Grande do Sul está vinculada a promoção da 

cidadania e garantia dos direitos fundamentais dos consumidores. Através da 

educação para um consumo sustentável e da construção de mecanismos de 

participação popular, é possível constituir instrumentos de controle social sobre o 

mercado, qualificando as relações entre consumidores e fornecedores. Banir os 

abusos e aplicar a legislação da defesa do consumidor são os objetivos 

permanentes do PROCON. 

Os PROCONS estão presentes em muitas cidades gaúchas, viabilizando o 

acesso à justiça. O acesso à justiça é, como visto, direito do consumidor consolidado 

no artigo 6º, inciso VII, do CDC. Tal acesso pode ser dar por meio da tutela do 

próprio judiciário, mas também, como visto, por meio de outros órgãos de defesa do 

consumidor, como são os PROCONS. 

O consumidor tem direito de ser representado pelo Estado (MP, Defensorias, 

Procons, etc.) na ação civil pública e de ver-se beneficiado pelas decisões coletivas 

dela oriundas. Do mesmo modo, o consumidor pode procurar o PROCON de sua 

cidade para relatar situação com fornecedor que tenha ferido seus direitos, e o órgão 

estará notificando o fornecedor para, em 10 dias, prestar esclarecimento e elaborar 

defesa, sendo que em caso negativo da solução do conflito, designar-se-á audiência 

e, sendo pertinente, o PROCON determinará sanção administrativa ao fornecedor ou 

indicará ao consumidor a medida judicial cabível. 

Importante decisão foi exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

confirmando a legitimidade e competência dos PROCONS para, especificamente, 

interpretar contratos e aplicar sanções caso verifiquem a existência de cláusulas 

abusivas. 
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Nesse sentido a decisão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) ao rejeitar recurso especial interposto pela Net Belo Horizonte Ltda., que havia 

sido multada pelo PROCON de Minas Gerais por impor, em contrato, aos 

consumidores que com ela assinaram contrato de acesso à internet no plano ‘Net 

Virtual’, a exigência de que assinassem também o provedor de conteúdo, com 

fidelidade mínima de 24 meses, sob pena de descontinuidade do serviço75.  

A Net também estaria obrigando os usuários a adquirir um modelo específico 

de modem e assinar termo de responsabilidade pelo seu uso. 

Após reclamação apurada pelo PROCON de Minas Gerais, a empresa foi 

multada em pouco mais de R$ 200 mil por causa da fidelidade e do termo de 

responsabilidade inserido no contrato de adesão. A punição por “venda casada” foi 

afastada em julgamento de recurso administrativo. 

No recurso ao STJ, a empresa Net sustentou que a competência para 

interpretar cláusulas contratuais seria exclusiva do Poder Judiciário, o que tornaria 

ilegal a multa aplicada pelo PROCON mineiro. O Ministro Humberto Martins, relator 

do recurso, disse que a administração pública não tem função jurisdicional, mas 

exerce controle de legalidade por meio de seus órgãos de julgamento administrativo, 

o que torna possível a interpretação de contratos e a aplicação de punições pelos 

PROCONS estaduais e municipais, como já havia sido mencionado como 

entendimento correto acerca do tema.  

Segundo o Ministro, o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor legitima 

a atuação de diversos órgãos no mercado, como os PROCONS, a Defensoria 

Pública, o Ministério Público, as delegacias de polícia especializadas e as agências 

fiscalizadoras. As normas gerais de aplicação das sanções administrativas estão 

definidas, como mencionado alhures, no Decreto 2.181/97, que trata do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor. 

Ao tratar das cláusulas abusivas, o ministro comentou que “o artigo 51 do 

CDC traz um rol meramente exemplificativo, num conceito aberto que permite o 

enquadramento de outras abusividades que atentem contra o equilíbrio entre as 

partes no contrato de consumo, de modo a preservar a boa-fé e a proteção do 

consumidor”. 
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Assim, em decisão unânime, a turma negou provimento ao recurso da 

empresa. Abaixo, segue o extrato da ementa do recurso, que bem analisa a questão 

da possibilidade do PROCON de realizar o controle de cláusulas abusivas em 

contratos de consumo e, mais que isso, aplicar as sanções pertinentes ao 

fornecedor: 

 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.279.622 - MG (2011/0168356-0) 

RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

RECORRENTE: NET BELO HORIZONTE LTDA 

ADVOGADO: JOSÉ HENRIQUE CANÇADO GONÇALVES E OUTRO(S) 

RECORRIDO: ESTADO DE MINAS GERAIS 

PROCURADOR: CÁSSIO ROBERTO DOS SANTOS ANDRADE 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO 

RECORRIDA FUNDAMENTADA EM MATÉRIA DE PROVA. ATO 

ADMINISTRATIVO. CLASSIFICAÇÃO COMO ATO JURÍDICO. PRESENÇA 

DE VONTADE JURÍGENA. PROCON. PODER DE POLÍCIA PARA 

APLICAÇÃO DE SANÇÕES RELACIONADAS AO DESCUMPRIMENTO 

DO CDC. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA 

ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. MOTIVAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA 

DE PREJUÍZO À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. 

POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO. DECISÃO. Vistos. 

Cuida-se de recurso especial interposto por NET BELO HORIZONTE 

LTDA., com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição 

Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 

assim ementado (fl. 619, e-STJ): "ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. 

PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA EM RAZÃO DA 

INFRAÇÃO A NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE 

DO ÓRGÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE PENALIDADE. CLÁUSULA DE 

TERMO DE RESPONSABILIDADE. MOTIVAÇÃO NA APLICAÇÃO DA 

PENALIDADE. RECURSO IMPROVIDO." Não foram opostos embargos de 

declaração. Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta, além de 

divergência jurisprudencial, violação do art. 18 do Decreto n. 2.181/1997, 

bem como dos arts. 2º e 50 da Lei n. 9.784/1999. Aduz que o Procon não 

possui competência para interpretar, por seus atos, cláusulas contratuais, 

por tratar-se de função exclusiva do Judiciário. Acresce que, em ambas as 

decisões do processo administrativo, não foi cumprido o dever de legal de 

motivação relativo à multa aplicada, "afetando diretamente o direito ao 
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contraditório, à ampla defesa e à obediência ao devido processo legal, 

garantias constitucionais plenamente aplicáveis" (fl. 658, e-STJ). (...)  

O recurso não merece prosperar. Extrai-se do acórdão recorrido o seguinte 

excerto do voto condutor (e-STJ, fls. 571/573): "O Judiciário não tem o 

monopólio da interpretação de cláusulas contratuais, mas o da resolução de 

litígios individuais ou coletivos. A Administração Pública também interpreta a 

lei para cumpri-la e para impor seu cumprimento aos particulares, porém o 

faz em situação cujas características são diferentes das de um processo 

judicial. Quando a Administração atua provocada por uma reclamação de 

um consumidor, que se queixa de algum ilícito praticado contra ele em suas 

relações com algum fornecedor ou produtor de certo bem ou serviço, ela 

age em prol do interesse público e geral, da regularidade geral das relações 

de consumo, que estão sob proteção do Estado, e não, com o propósito de 

apenas romper a resistência que um opõe à conduta do outro, como se 

estivesse a resolver algum litígio. (...). O egrégio STJ já pacificou a 

questão relativa à capacidade de os Procons aplicarem multas 

administrativas por práticas comerciais abusivas. (...). Deste modo, não 

há como acolher o pedido do apelante de anulação da autuação em face do 

poder de polícia do PROCON, autorizado pelo art. 22, do Decreto 2.181/97 

e do art. 55, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que 

foi assegurado ao recorrente o devido processo legal, garantindo-lhe o 

contraditório e a ampla defesa, salientando ainda que, como visto, o órgão 

detém capacidade para estabelecer penalidades em hipóteses de 

ilegalidade e/ou abusividade, ainda que, para isso, tenha que analisar e 

interpretar cláusulas de contratos. (...). No que tange ao tópico 2.2 do 

recurso de apelação - Termo de Responsabilidade - assevera o autor que 

não objetiva a transferência de responsabilidade sua para o consumidor, 

mas apenas uma delimitação mínima, resguardando também o direito da 

empresa no caso de culpa exclusiva da vítima ou ainda de causa 

excludente de responsabilidade prevista no CDC. Concessa vênia, tal 

alegação não procede. (...) Não obstante o apelante repisar a questão da 

abusividade das cláusulas e de argüir inexistência de ilegalidade ao se 

exigir o mínimo de cautelas do consumidor para a instalação dos serviços, 

verdade é que a decisão administrativa afastou em parte a ilegalidade de 

tais exigências. Foram consideradas ilegais e abusivas apenas aquelas em 

que a NET exigia do consumidor medidas preventivas, como de possuir 

"'todos os disquetes ou CD-ROM de instalação do sistema operacional e 

dos programas e/ou softwares', inclusive dos equipamentos periféricos e 

que efetue back-up de todos os arquivos". (...) Entretanto, de uma simples 

leitura do termo acima, percebe-se que o recorrente procura dar-se muito 
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mais garantias do que ao próprio usuário, o que não se admite no 

ordenamento pátrio. É forçoso concluir que imputar ao consumidor todo e 

qualquer prejuízo decorrente de quaisquer perdas de programas ou de 

sistemas operacionais e até mesmo de defeitos que ocorram no momento 

da instalação ou em prestação de assistência técnica, impondo aos 

tomadores dos serviços reconhecer, antecipadamente e no ato da 

contratação da compra dos serviços, que tais fatos são normais "em 

operações de instalação de softwares", equivale a exclusão total da 

responsabilidade da prestadora do serviço e a imputação de toda a 

responsabilidade ao tomador. Tal situação é extremamente onerosa para o 

tomador e, em compensação, extremamente favorável ao fornecedor. Sob o 

ângulo do equilíbrio das relações de consumo, tal cláusula compromete-o. 

Além de onerosa é iníqua, porque impõe a parte que vai receber os serviços 

todos os ônus, até mesmo aqueles que decorressem da má execução deles 

por agentes do fornecedor. Realmente, a manutenção do termo de 

responsabilidade importa em ônus excessivo para o consumidor, sendo tal 

cláusula nitidamente abusiva. O art. 51, I, do Código de Defesa do 

Consumidor estabelece que são nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que 

impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por 

vícios de qualquer natureza dos produtos ou serviços ou impliquem 

renúncia ou disposição de direitos. Desta forma, sempre que se verificar a 

existência de desequilíbrio na posição das partes no contrato de 

consumo deve o juiz reconhecer a abusividade contratual e 

compatibilizar o contrato avençado segundo os princípios adotados no 

Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, tem-se que o 

recorrente buscou reduzir sensivelmente sua responsabilidade, ao tentar se 

eximir de toda e qualquer responsabilidade ou ônus por qualquer defeito, 

perda ou dano causado ao equipamento do consumidor pela instalação do 

software ou manutenção do serviço por seus próprios técnicos." (...) No 

tocante à alegação de que o Procon não tem competência para 

interpretar cláusulas contratuais, cumpre consignar que, tal como os 

atos jurisdicionais e legislativos, os atos administrativos também são 

atos jurídicos e, por isso, dotados de vontade jurígena, a qual será 

emitida, nos termos da lei, por seus agentes. Tanto é que ao Judiciário 

cabe tão somente examinar a legalidade do ato administrativo, sem, no 

entanto, adentrar o mérito do referido ato. Confiram-se os precedentes: 

"ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE TÍTULOS - 

CONSTATAÇÃO DE FRAUDE - EXCLUSÃO DE CANDIDATO - 
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INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL - 

PRÁTICA DE ATOS QUE, EMBORA NÃO CONSTITUAM CRIME, 

CONTRARIAM AS NORMAS DO EDITAL DO CERTAME. (...). 4. Não cabe 

ao Poder Judiciário, salvo em caso de ilegalidade, defeito de forma, abuso 

de autoridade ou teratologia, adentrar no mérito do ato administrativo 

revendo o juízo de conveniência e oportunidade da autoridade tida como 

coatora. (...). 7. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido." 

(RMS 37.964/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

23/10/2012, DJe 30/10/2012.) (...) Sobreleve-se que a sanção administrativa 

prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo 

poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) que o Procon 

detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da 

Lei n. 8.078/1990. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. MULTA DO PROCON 

MUNICIPAL. QUANTUM ARBITRADO. MATÉRIA NÃO 

PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 

282/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. 

COMPETÊNCIA DO PROCON. ATUAÇÃO DA ANATEL. 

COMPATIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 07/STJ. (...). 4. O 

entendimento do Tribunal recorrido, no sentido de que o Procon tem 

poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às 

regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, está em sintonia com a 

jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no 

mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é 

legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas 

previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido. 

Acresça-se, para melhor esclarecimento, que a atuação do Procon não 

inviabiliza, nem exclui, a atuação da Agência reguladora, pois esta procura 

resguardar em sentido amplo a regular execução do serviço público 

prestado. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não 

provido.(REsp 1.178.786/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 8/2/2011.) (...) Ante o 

exposto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, 

não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 

de maio de 2013. (Ministro HUMBERTO MARTINS, 21/05/2013) – grifei. 

 

Como se vê, o julgado acima põe fim à controvérsia acerca da possibilidade 

de atuação do PROCON na análise e sanção de fornecedores que, porventura, 

estejam contratando com consumidores cláusulas consideradas abusivas. 
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O julgado acima referido é salutar em sua interpretação, não merecendo 

reparos, uma vez que o próprio CDC, como mencionado, exige a aplicação do 

princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais de consumo. 

Dando prosseguimento ao estudo, podemos referir como outro órgão 

administrativo com força regulamentar e sancionatória em contratos de consumo a 

SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), órgão responsável pelo controle e 

fiscalização dos mercados de seguro, previdência aberta, capitalização e resseguro. 

A SUSEP é autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, criada pelo Decreto-Lei nº 

73 de 21 de novembro de 1966, tendo como objetivo “desenvolver os mercados 

supervisionados, assegurando sua estabilidade e os direitos do consumidor76”. 

Há, ainda, o controle exercido pelo Banco Central do Brasil no que pertine 

aos contratos relacionados com consórcios – e aqui o caso mais comum é o 

consórcio de veículos automotores -, sendo o Banco Central do Brasil órgão 

administrativo do Estado77. 

Como visto, inúmeros são os órgãos da Administração Pública que possuem 

atribuição e competência para zelar e regular matéria contratual afeta aos 

consumidores. 

O controle administrativo está se tornando cada dia mais presente, 

especialmente pela atuação dos PROCONS em todo o território nacional, que tem 

se mostrado um forte aliado do consumidor e que, efetivamente, trouxe significativas 

mudanças no que se refere à prevenção e solução de conflitos entre consumidores e 

fornecedores.  

Além disso, importantíssima é a atuação do Ministério Público na defesa do 

consumidor, seja com a instauração de inquérito civil, seja com o posterior 

ajuizamento de ação civil pública, para fins da defesa e proteção dos consumidores 

como um grupo não individualmente considerado. 
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 Disponível em: http://www.susep.gov.br/menu/a-susep/apresentacao. Acesso em 16 de junho de 

2017. 
77

 Disponível em: http://www.bcb.gov.br/Pre/portalcidadao/cons/index.asp?idpai=PORTALCON. 

Acesso em 16 de junho de 2017. 
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3.2 CONTROLE JUDICIAL 

 

Consoante o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Este preceito 

constitucional consagra, no Ordenamento Jurídico Pátrio, o sistema denominado de 

“jurisdição judicial única”, nas palavras de Hely Lopes Meirelles78. 

Embora seja cediço que o destinatário principal deste mandamento 

constitucional seja o legislador, a norma atinge a todos, indistintamente, não 

podendo aquele que legisla impedir que o jurisdicionado deduza sua pretensão em 

juízo. 

Destarte, pelo princípio da inafastabilidade do controle judicial, todos têm 

acesso à justiça para postular tutela jurisdicional preventiva ou reparatória 

relativamente a um direito que lhe entende violado. Estão contemplados no texto 

constitucional tanto os direitos individuais puros (heterogêneos), quanto os 

transindividuais ou metaindividuais (difusos, coletivos e individuais homogêneos)79, 

já elucidados em tabela supra no presente estudo. 

Por oportuno, de se dizer que no ordenamento vigente não é mais permitida 

a exigência de prévio esgotamento administrativo para a interposição de ação 

judicial; apenas no que tange às ações relativas à disciplina e às competições 

esportivas é que o texto constitucional exige, na forma da lei, o esgotamento das 

instâncias da Justiça Desportiva (artigo 217, § 1º, da Constituição Federal). 

Assim, o controle administrativo das cláusulas abusivas nas relações 

contratuais de consumo, em abstrato ou em concreto, além de não constituir 

condição de procedibilidade ao direito subjetivo de ação, judicialmente falando, está 

sujeito, no que concerne à legalidade e à legitimidade, ao controle judicial. 

Afinal, o Judiciário não poderá substituir a Administração em 

pronunciamentos ou atos que lhe são privativos, mas, no tocante à análise de se 

dizer se a Administração agiu com observância da lei, dentro de sua competência e 

em consonância aos princípios da moralidade e da finalidade, é função específica do 

Poder Judiciário, segundo o princípio exposto no artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. 
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 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 23ª edição. São Paulo: Malheiros. 
Editores, 1990, p. 577. 
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 BONATTO, Cláudio. Op. Cit., p. 122. 
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A doutrina mais acurada sobre o tema, em consonância com a sistemática 

adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, afirma que, além do controle 

administrativo das cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo, 

exercido pelos órgãos da Administração Pública e, acrescente-se, pelo próprio 

Ministério Público, o outro sistema vigente, e na prática, o mais comum, é o controle 

judicial, até mesmo porque, nas palavras de Dall’Agnol80, “não teria parecido 

conveniente, ao legislador, que a fiscalização com caráter cogente fosse outorgada 

a órgão de outro Poder que não o Judiciário”. 

Assim sendo, em que pese a ampla legitimação, especialmente no que 

tange aos direitos coletivos lato sensu (difusos, coletivos e individuais homogêneos), 

ao Poder Judiciário incumbe a análise e apreciação, em abstrato ou em concreto, 

das cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo, bem como o seu 

julgamento definitivo de mérito, de modo que realiza, assim, a concretização e 

aplicação da lei81.  

Ao Poder Judiciário é dada a competência, também, para análise e 

resolução de conflito suscitado pelo próprio consumidor, que ajuíza ação frente ao 

fornecedor que porventura tenha lhe causado prejuízo. 

Conforme ensina o mestre Cláudio Bonatto82, o controle judicial das 

cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo tanto pode ocorrer em 

caráter incidental (porquanto a cláusula abusiva em contrato gera nulidade absoluta, 

de pleno direito, que pode e deve ser decretada de ofício pelo julgador) como em 

caráter direto (ou seja, como objeto principal de uma ação de nulidade de cláusula 

contratual ou de condições gerais de contratação, para modificação e adequação do 

contrato de consumo). 

Em ambas as formas de controle (incidental ou direto), a natureza da 

sentença que reconhece a nulidade de cláusula abusiva é constitutiva negativa ou 

desconstitutiva da cláusula inserida no contrato de consumo que, por abusiva, foi 

reconhecida como nula de pleno direito e, por esse motivo, deve ser extirpada do 

contrato de consumo.  

Quanto ao efeito, a sentença judicial que reconhece a nulidade da cláusula 

abusiva é tida como ex tunc, até mesmo porque eventual prejuízo ao consumidor 

                                                 
80

 DALL’AGNOL JÚNIOR, Antônio Janyr. Cláusulas abusivas: a opção brasileira. Estudos sobre a 
Proteção ao Consumidor no Brasil e no Mercosul. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1994, pg. 41. 
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 BONATTO, Cláudio. Op. Cit., p. 124. 
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 BONATTO, Cláudio. Op. Cit., p. 125. 
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existe desde o início da relação jurídica operada. É nesse sentido a jurisprudência 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul83: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATOS DE 

FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE CUMULATIVIDADE DA 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS REMUNERATÓRIOS E 

MULTA. INCONFORMIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. 1. 

(...) Legitimidade do Ministério Público. Nos termos dos arts. 81 e 82, inc. I, 

do CDC e consoante o entendimento pacificado no STJ, o Ministério Público 

detém legitimidade ativa para atuar na defesa de interesses individuais 

homogêneos dos consumidores. (...) Eficácia da sentença. A atribuição de 

eficácia ex tunc à decisão está em plena consonância com o pedido 

formulado na inicial e reconhecido como procedente, em parte. A vingar o 

pleito de atribuição de eficácia ex nunc à sentença, ou seja, apenas a partir 

de sua prolação, a decisão tornar-se-ia inócua, até porque a prática ilegal 

constatada ocorreu antes de 2011. (...). REJEITARAM AS PRELIMINARES. 

NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E 

DO RÉU. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70056316565, Vigésima Terceira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Clademir José Ceolin 

Missaggia, Julgado em 26/08/2014) 

 

Como a declaração de nulidade de uma cláusula abusiva em contrato de 

consumo é uma matéria de ordem pública (fulcro no artigo 1º do CDC), a nulidade 

de pleno direito das cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo não é 

atingida pela preclusão, e pode ser alegada no processo a qualquer tempo e em 

qualquer grau de jurisdição, impondo-se ao julgador o dever de pronunciá-la quando 

a encontrar provada (artigo 168, parágrafo único, do Código Civil/2002, aplicável às 

relações de consumo por força do disposto no artigo 7º, caput, do CDC).  

Da mesma forma, não há prazo para o exercício do direito de pleitear em 

juízo a nulidade de uma cláusula abusiva, sendo a ação, em tese, imprescritível 

(decadência)84. Entretanto, existem disposições em contrário, como é o 

posicionamento do Tribunal de Justiça gaúcho, que fixa em 10 anos o prazo de 
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 Disponível em www.tjrs.jus.br. Acesso em 21 de junho de 2016. 
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prescrição a fim de pleitear modificações e a nulidade de alguma cláusula contratual, 

contado da data da assinatura do contrato85. 

Assim, superadas tais premissas, passa-se a analise do controle judicial das 

cláusulas abusivas nos contratos de consumo sob o enfoque do controle em 

abstrato e em concreto. 

 

3.2.1 Controle judicial em abstrato e em concreto 

 

Da mesma forma como ocorre no controle administrativo, o controle judicial 

também pode ser dividido em controle judicial em abstrato e em concreto. 

A doutrinal atual86 optou por dividir, para dinamizar os estudos, o controle 

judicial das cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo de modo 

abstrato e de modo concreto. 

Abstratamente falando, temos a situação de utilização de um contrato 

disponível no mercado, mas que ainda não obteve assinatura a adesão do 

consumidor: ou seja, é ainda um documentos unilateral, cuja intenção é a de vir a 

ser objeto de contratos de adesão. 

Por outro lado, o controle em concreto abrange a análise e eventual 

modificação de cláusulas de contratos já perfectibilizados (com a adesão e 

assinatura de consumidores). 

Nas palavras de Cláudio Bonatto87, “o controle judicial em abstrato acontece 

quando se pleiteia nulificar, indiscriminadamente, cláusulas constantes de 

formulário-padrão (utilizado para contratos de adesão, ou condições gerais de 

contratação) estipuladas pelo fornecedor, sem que se tenha em conta casos 

concretos, isto é, relações contratuais de consumo já perfectibilizadas”. Logo, a 

decisão que deve ser tomada pelo órgão judicial em controle abstrato, seja em ação 
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 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO 
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coletiva de consumo, seja em ação individual ajuizada pelo consumidor, é no sentido 

de obrigar o fornecedor a não contratar com aquela cláusula abusiva, ou então 

obrigá-lo a retirar ou modificar a aludida cláusula. Afinal, declarar nula uma cláusula 

por ser abusiva é atividade típica jurisdicional. 

Se for ajuizada ação coletiva para realizar-se o controle de cláusula abusiva, 

a legitimidade para a propositura da ação é daqueles indicados no artigo 51 § 4º, do 

CDC88, bem como, segundo entendimento majoritário, todo o rol indicado no artigo 

81 e 82 do CDC, a saber: 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 

poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: (...) 

 

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados 

concorrentemente: 

I - o Ministério Público, 

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, 

ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa 

dos interesses e direitos protegidos por este código; 

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que 

incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos 

protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.     

 

Em que pese eventual divergência, parece este ser o entendimento mais 

acurado89, até mesmo para que se cumpra o disposto no artigo 83 do CDC, que 

aduz “para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são 

admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e 

efetiva tutela”. 

                                                 
88
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Ainda, a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347 de 1985) também traz rol dos 

legitimados a pleitear em nome de grandes massas, a saber: 

 

Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  

 

I - o Ministério Público; 

II - a Defensoria Pública; 

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;  

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 

mista; 

V - a associação que, concomitantemente:  

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil 

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, 

ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.  

§ 1º O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará 

obrigatoriamente como fiscal da lei. 

 

Nesse viés, interessante é a opinião de Arruda Alvim sobre o tema90, ao 

dizer que todos os legitimados podem pleitear judicialmente a nulidade de cláusulas 

abusivas constantes de contratos já entabulados (ou seja, o controle judicial em 

concreto), ao passo que o Ministério Público pode, além disso, postular o controle 

judicial em abstrato. 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça gaúcho tem fortalecido o 

entendimento sobre a existência de legitimidade ativa do Ministério Público para 

propor as ações coletivas, até mesmo por que os interesses e direitos defendidos, 

quando do controle judicial em abstrato, são os difusos: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMO. COBRANÇA 

ABUSIVA DE TARIFA DE DESLOCAMENTO (ROAMING). ÁREAS 

LIMÍTROFES. AGRAVO RETIDO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO RETIDO: Negado provimento 

ao recurso da ré, uma vez que o Ministério Público tem legitimidade ativa 

para a propositura de ação civil pública que visa à tutela de direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos, conforme inteligência dos arts. 129, III 
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da Constituição Federal, arts. 81 e 82 do CDC e arts. 1º e 5º da Lei 

7.347/85. (...) Sentença mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO 

RETIDO E AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ. (Apelação Cível 

Nº 70069407435, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 25/08/2016) 

 

Noutro giro, é importante mencionar que a sentença em processo onde se 

busca o controle judicial em abstrato de cláusulas abusivas inseridas em contratos 

de consumo (contratos, portanto, existentes, mas não assinados por um consumidor 

específico) tem eficácia erga omnes, exegese do artigo 103, inciso I, do Código de 

Defesa do Consumidor91. 

Ou seja: reconhecida como abusiva a cláusula, o fornecedor que elaborou o 

contrato não poderá dele mais se valer em contratações futuras. 

Dando continuidade, como já mencionado, há também o denominado 

controle judicial em concreto, utilizado quando se pretende nulificar cláusulas 

abusivas inseridas em contratos de consumo já perfectibilizados ou, em outras 

palavras, já aderido e assinado pelos consumidores. 

Do mesmo como se dá no controle em abstrato, caso proposta ação coletiva 

de consumo, o pedido da ação será o de supressão ou modificação da cláusula 

declarada abusiva e, ainda, eventual ressarcimento ao consumidor. Entretanto, 

diferentemente do controle judicial em abstrato, no controle em concreto os 

interesses e direitos protegidos são os coletivos em sentido estrito (pessoas 

determináveis e ligadas por uma relação jurídica base) e os individuais homogêneos 

(pessoas determináveis ligadas por uma origem comum). 

O controle judicial em concreto pode se dar, ainda, por iniciativa e 

ajuizamento de ação pelo próprio lesado, sem interferência do Ministério Público, 

quando o contrato com cláusula abusiva for específico a uma única pessoa, ou, 

mesmo havendo uma ação coletiva já proposta, assim for do interesse do 

                                                 
91

 Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: 

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em 
que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova 
prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; 
II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por 
insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso 
II do parágrafo único do art. 81; 
III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus 
sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. 
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consumidor lesado, pois pleitear seus interesses em juízo é um direito que sempre 

lhe assiste, conforme iterativa jurisprudência: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL 

DE CONTRATO. Do cerceamento de defesa: Para os casos que envolvem 

discussão de cláusulas contratuais referente à empréstimos, é possível a 

realização de prova pericial, quando da liquidação do julgado, se constatada 

abusividade no contrato firmado entre as partes. Da revelia dos fatos: 

Segundo o disposto no art. 300 do CPC, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido dos autos, e o art. 302 do CPC 

complementa ao referir que se presumem verdadeiros os fatos não 

impugnados, salvo exceções. Da possibilidade de revisão: Nenhuma lesão 

a direito pode ser subtraída da análise do Poder Judiciário, sendo que se 

verificada abusividade nas cláusulas contratuais devem ser readequadas, 

sendo possível a revisão do contrato. Da aplicabilidade do CDC: São 

aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor às 

instituições financeiras bem como o controle judicial sobre os contratos de 

adesão, possibilitando a discussão dos encargos e taxas cobradas, além de 

traduzir relação de consumo o litígio em discussão. (...) APELOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70045471703, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Munira Hanna, Julgado em 

19/03/2015) 

 

Em qualquer caso (ação individual ou coletiva), quando da prolação de 

sentença (que visa a modificação/retirada da cláusula abusiva do contrato já 

assinado), pode ser determinada a restituição e ressarcimento dos danos sofridos, 

sejam eles coletivamente ou individualmente considerados. É nesse sentido a 

jurisprudência mais atualizada sobre o tema: 

    

RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE 

SAÚDE INDIVIDUAL/FAMILIAR. REAJUSTES. POSSIBILIDADE. FAIXA 

ETÁRIA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. No que diz com os 

aumentos anuais no valor da prestação do plano de saúde, tratando-se de 

plano de saúde individual familiar, tem-se como abusivo todo e qualquer 

reajuste anual aplicado em percentual superior ao fixado pela ANS. No que 

diz com a cláusula que prevê reajuste exclusivamente em razão da faixa 

etária, tem-se que a mesma igualmente é abusiva, devendo ser decretada 
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sua nulidade. Inteligência do art. 15, § 3º do Estatuto do Idoso e art. 51, IV, 

do Código de Defesa do Consumidor. Reconhecida a nulidade da cláusula, 

impõe-se a restituição dos valores pagos a maior pela demandada, de 

forma simples, alcançando-se os três últimos anos. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 

70061650578, Quinta Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em 

31/05/2017) – grifei. 

 

Ainda no tocante a sentença, seu efeito quando do controle judicial em 

concreto é inter partes, ou seja, limitado ao grupo, categoria ou classe de 

consumidores firmatários do contrato de consumo contendo cláusulas abusivas, 

quando falamos dos direitos coletivos em sentido estrito, consoante dispõe o inciso II 

do artigo 103 do CDC, supramencionado, e erga omnes se os direitos defendidos 

forem os individuais homogêneos (artigo 103, inciso III, do CDC). 

Quanto à legitimidade, no controle judicial em concreto das cláusulas 

abusivas, podem propor a ação todos os indicados no artigo 82 do CDC já referido 

anteriormente, bem como o próprio consumidor que porventura se sinta lesado por 

um contrato que aderiu. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo do presente trabalho foi o de elucidar o modo como pode ser feito 

o controle das cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo. Para atingir 

este objetivo, foi necessário, por conseguinte, definir o conceito de consumidor, de 

contrato de consumo e de cláusulas abusivas; foi necessário esclarecer o modo 

como o Código de Defesa do Consumidor, a legislação pátria em geral e a 

jurisprudência têm lidado com o tema; especialmente, foi necessário averiguar os 

modelos de controle possíveis e a finalidade prática alcançada por cada um. 

No decorrer do estudo, se averiguou que o predomínio da autonomia da 

vontade, em que o Estado não intervém nos contratos, já não possui mais a mesma 

força de outrora: atualmente, o contrato vem sofrendo intervenção Estatal na medida 

em que passou a ser prioridade uma gama de direitos daquela parte considerada 

vulnerável na relação de consumo, qual seja, o consumidor. 

Com a expansão mercantil e a globalização das relações entre fornecedores 

e consumidores, o contrato discutido cláusula a cláusula pelas partes foi substituído 

pelo contrato de adesão, em que uma das partes, economicamente mais forte, 

predispõe as cláusulas contratuais que serão incorporadas a múltiplos contratos 

individuais, cujos destinatários, na sua maioria consumidores, limitar-se-ão a aceitar 

ou aderir, sem nenhuma liberdade de influir no seu conteúdo. 

Por conta do notório prejuízo sofrido pelo consumidor em contratos de 

adesão, o legislador criou e inseriu em lei uma gama de cláusulas consideradas 

abusivas de pleno direito, em rol exemplificativo, a fim de assegurar os direitos 

basilares do consumidor e coibir normas que os ameacem. Editou, ainda, leis 

reguladoras das condições gerais dos contratos, com o objetivo de combater as 

cláusulas abusivas e, desse modo, proteger a parte economicamente mais fraca, 

que contrata sem negociar as cláusulas dos contratos, ou seja, por simples adesão. 

No Brasil, as condições contratuais gerais, nos contratos celebrados com 

consumidores, são  controladas  por  normas  inseridas no  CDC,  mediante  a  

aplicação de rol exemplificativo de cláusulas abusivas e da cláusula geral da boa-fé 

objetiva, previstos no artigo 51 do aludido diploma. 

Embora previsto rol de cláusulas abusivas e expressa sua vedação, bem 

como enaltecido o princípio geral de boa-fé objetiva nas contratações, não são 
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poucos os contratos de adesão que, de algum modo, burlam os direitos dos 

consumidores, sendo, assim, passíveis de necessário controle.  

O controle de conteúdo das condições contratuais gerais, no Brasil, é feito 

principalmente no âmbito judicial, de forma abstrata, mediante a propositura de 

ações coletivas visando à declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a 

proibição de sua aplicação nos contratos já concluídos e a sua inclusão nos 

contratos futuros e, de modo concreto, por meio de ações judiciais individuais, 

propostas pelos aderentes dos contratos concluídos por adesão a condições gerais. 

Entretanto, forte vem sendo o controle administrativo das cláusulas gerais 

dos contratos, realizado, em sua grande maioria, pelo Ministério Público por meio de 

inquéritos civis, onde os fornecedores (empresas) investigados por formularem 

contratos com cláusulas abusivas assumem o compromisso (termo de ajustamento 

de conduta) de eliminarem de suas condições gerais as cláusulas abusivas, 

deixando de aplicá-las nos contratos já celebrados. 

Os dois tipos de controle – administrativo e judicial – são essenciais no 

combate ao abuso e violação do direito dos consumidores, e ambos se mostram 

eficazes no seu intento. 

Portanto, o que se vê atualmente é uma preocupação crescente com a 

defesa do consumidor, de modo que o controle das cláusulas abusivas nas relações 

contratuais de consumo pode se dar por meio da iniciativa do próprio consumidor, do 

Ministério Público e de toda a sociedade; pode se dar, ainda, por meio judicial ou 

administrativo, em contratos já celebrados ou apenas disponíveis para celebração, 

sendo, então, sua incidência, a mais ampla possível. 
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