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RESUMO 
 

 

O Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, tem 
por objetivo proteger o consumidor de práticas abusivas encontradas nos contratos e 
nas relações de consumo, impostas de forma onerosas pelo fornecedor, à parte mais 
vulnerável da relação consumerista, que de acordo com o Código de Defesa do 
Consumidor, é o consumidor. A proteção que o Código de Defesa do Consumidor 
oferece, busca atender as necessidades de uma sociedade de consumo, onde 
encontra-se com frequência a desigualdade frente consumidor e fornecedor, e assim 
o visa harmonizar e compatibilizar essas relações. As relações consumeristas estão 
cada vez mais céleres e presentes no dia a dia do consumidor, aumentando a 
demanda contratual dessas relações, porem, deve-se sempre observar os limites que 
consumidor e fornecedor têm a efetuar essas contratações, devendo ser sempre o 
contrato amplamente discutido entre as partes, sendo de forma igualitária. Muito se 
fala nas relações de consumo entre consumidor e instituição bancária, a qual a grande 
demanda são os contratos de empréstimos, ou em grande parte contratos de adesão, 
os quais segundo o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor são “cláusulas que 
tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente 
pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou 
modificar substancialmente seu conteúdo”. A presença dessas cláusulas coloca o 
consumidor em desvantagem em relação ao fornecedor, deixando evidente a sua 
vulnerabilidade. Mesmo que a lei esteja presente para dar amparo nessas relações, 
verifica-se com frequência essas práticas abusivas nas relações de consumo e o 
desequilíbrio entre as partes, e por isso, busca-se amparar o consumidor frente a 
esses contratos. 
 
Palavras-Chave: Direito. Relação de Consumo. Empréstimos Bancários. Cláusulas 
Abusivas. Nulidade Contratual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The Consumer Protection Code, Law No. 8.078 of September 11, 1990, aims to protect 
consumer purchases online and consumer relations, which according to the Code of 
Consumer Protection, is the consumer. The protection that the Consumer Defense 
Code offers seeks the needs of a consumer society when there is a need to 
differentiate between consumer and supplier, and so the Consumer Defense Code 
aims to harmonize and harmonize these relations. Consumer relations are increasingly 
fast and present in the day to day of the consumer, becoming global hirings, however, 
should always be the same as the consumers and suppliers have to keep these hirings, 
and should always be the most discussed contract between the parties, being equally. 
Outgoing and outgoing banking relationships are in great demand for loan contracts. 
administered by the competent authority or unilaterally by the supplier of products or 
services, without its interest being able to issue its content. One of the most common 
risks to the consumer from the supplier is that they are vulnerable. Even if you are 
looking for shelter, check for more opportunities for consumption and if there is a 
problem between them. 

Keywords: Law. Consumer relation. Bank loans. Abusive clauses. Contractual nullity. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho busca analisar os contratos de empréstimos bancários nas 

relações de consumo e quais são os abusos frequentemente encontrados nessas 

relações, busca-se também conceituar consumidor e fornecedor frente ao Código de 

Defesa do Consumidor, e além disso, procura-se refletir sobre os princípios e direitos 

básicos do consumidor instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 

 Em seguida, analisa-se quais os abusos encontrados nas relações contratuais 

e assim discute-se acerca de qual é o efeito jurídico dos contratos que contém 

cláusulas abusivas.  

Tem como principal objetivo proporcionar uma reflexão acerca desses 

contratos e os abusos que habitualmente ocorrem nos contratos de empréstimos 

bancários, onde geralmente são impostas cláusulas contrarias as normas do Código 

de Defesa do Consumidor.  

Considerando a grande incidência de cláusulas abusivas encontradas nos 

contratos de empréstimos bancários fornecidos por financeiras e bancos, é que se faz 

necessário analisar e abordar as questões de vulnerabilidade do consumidor, quais 

os princípios que são infringidos ao impor essas cláusulas, além disso, quais os 

abusos que comumente ocorrem e qual a sanção aplicada a essa modalidade 

contratual que contem cláusulas abusiva.  

Assim, faz-se necessário uma reflexão a respeito do equilíbrio que deve estar 

presente nas relações de consumo quando verificada a presença de cláusulas 

abusivas, sendo importante que seja oferecido ao consumidor nessas relações, uma 

satisfação quando se falar de direito básicos, princípios fundamentais e proteção 

contratual contra cláusulas abusivas, ou seja, ao falar dessas modalidades contratuais 

é direito do consumidor sentir-se tranquilo e seguro, pois sabe que está amparado 

pelo Código de Defesa do Consumidor.  

O presente trabalho está dividido em três capítulos, o primeiro capítulo faz uma 

abordagem histórica da relação de consumo, trazendo quando se concretiza essa 

relação, quais os princípios e direitos básicos que protegem o consumidor, e dessa 

forma procura-se entender nesse primeiro momento como o Código de Defesa do 

Consumidor se tornou uma proteção ao consumidor em meio aos seus princípios e 

direitos.  



 

 

 

 

 

O segundo capítulo efetua uma análise referente aos contratos nas relações de 

consumo, as cláusulas gerais presentes nesses contratos, abordando os contratos de 

adesão e de empréstimos bancários, nos quais frequentemente verifica-se a presença 

de cláusulas abusivas, dessa forma deixando o consumidor em frente a situação de 

desequilíbrio e vulnerabilidade contratual. 

Para elaboração do terceiro capitulo, discute-se acerca de quais são as 

cláusulas abusivas encontradas nessas relações contratuais, quais as modalidades 

dessas cláusulas, além de discutir a proteção que o Código de Defesa do Consumidor 

oferece frente a essas cláusulas. 

Em suma, o presente trabalho busca evidenciar a prática de cláusulas abusivas 

nos contratos de empréstimos bancários e qual a proteção pelo Código de Defesa do 

Consumidor, visto que normalmente insere-se essas cláusulas sem que o consumidor 

perceba, apenas aderindo-as, sem poder discuti-las. 

Para a consecução do objetivo, é utilizado como metodologia de procedimento 

o exploratório, onde buscou-se explorar um problema para fornecer informações para 

um resultado mais preciso. Dessa forma, foram utilizados artigos, jurisprudências, 

doutrinas e leis, que contribuíram para elaboração desse trabalho.  
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2. DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

 

A Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor, 

existe para amparar o consumidor e o fornecedor na relação de consumo, inicialmente 

vale destacar que o Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no artigo 5°, 

XXXII da Constituição Federal, onde o esta irá promover a defesa do consumidor.  

 

Artigo 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e ao/s 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. 
(BRASIL, 1988) 

 

Ainda, o Código de Defesa do Consumidor encontra sustentação no artigo 170, 

V, da Constituição Federal, que oferece total amparo ao consumidor:  

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:  
[...] 
V - A defesa do consumidor.  (BRASIL, 1988) 
 

O Código de Defesa do Consumidor, está presente nas relações de consumo 

como um meio de garantia, serve para assegurar o reconhecimento da vulnerabilidade 

do consumidor e estabelece o princípio da boa-fé como base das relações 

consumeristas.  

Para o autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes, (2018, p. 119) as relações de 

consumo se caracterizam da seguinte forma:  

 

O Código de Defesa do Consumidor incide em toda relação que puder ser 
caracterizada como de consumo. Insta, portanto, que estabeleçamos em que 
hipóteses a relação jurídica pode ser assim definida. Haverá relação jurídica 
de consumo sempre que se puder identificar num dos polos da relação o 
consumidor, no outro, o fornecedor, ambos transacionando produtos e 
serviços. 
 

Além da proteção que o Código de Defesa do Consumidor oferece, pode-se 

dizer que estamos amparados pela Constituição Federal, sendo que a tutela do 

consumidor é muito importante para o direito, pois hoje em dia, é um fato inegável que 

as relações de consumo evoluíram enormemente nos últimos tempos, e assim pode-
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se se dizer que a demanda das relações de consumo aumentou muito, e não seria 

possível tratar dessas relações sem uma proteção jurídica.  

Na maioria das situações, é imprescindível que haja uma intervenção desses 

meios de proteção nas relações de consumo, assim obstruindo e solucionando alguns 

conflitos, pois o mercado ou fornecedor que oferta esses serviços de consumo, não 

reconhece a vulnerabilidade do consumidor. 

Pode-se mesmo afirmar que a proteção do consumidor é consequência direta 

das modificações havidas nos últimos nas relações de consumo, representando 

reação ao avanço rápido do fenômeno que deixou o consumidor desprotegido diante 

das novas situações decorrentes do desenvolvimento. 

Ressalte-se que o consumidor está amparado além do Código de Defesa do 

Consumidor e da Constituição Federal, por alguns princípios basilares do direito. 

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

O Código de Defesa do Consumidor é uma legislação que foi criada em 11 de 

setembro de 1990 e desde então, aplica-se essa Lei, nas relações de consumo. 

Para o autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes, (2018, p. 42) “passamos o século 

inteiro aplicando às relações de consumo o Código Civil, lei que entrou em vigor em 

1917, fundada na tradição do direito civil europeu do século anterior”. 

Porém, desde a criação do Código de Defesa do Consumidor, seu objetivo é 

garantir uma harmonia entre consumidor e fornecedor, melhorando assim a relação 

de consumo entre quem adquire os produtos e serviços daquele que fornece.  

No antigo Código de Hamurabi certas regras visavam a proteger o consumidor, 

conforme José Geraldo Britto Filomeno (2010, p. 3): 

 

O consumidor, como por exemplo, a que rezava que o arquiteto que viesse a 
edificar uma casa cujas estruturas se revelassem frágeis teria a obrigação de 
reconstruí-las às suas próprias expensas. Na Índia, no século XIII a.C., no 
Código de Manu previa multa e punição àqueles que entregassem objeto de 
espécie diferente àquela acertada ou vendessem coisas da mesma natureza 
por preços distintos.  

 

Luis Antônio Rizzato Nunes, (2018, p. 42) ao tratar dos aspectos históricos, 

parte de um período pós Revolução Industrial. Com o crescimento populacional nas 

metrópoles que gerava aumento de demanda e, portanto, uma possibilidade de 



10 
 

 

 

 

aumento da oferta, a indústria em geral passou a querer produzir mais, para vender 

para mais pessoas.  

 

Os movimentos que procuraram atender aos anseios dos consumidores com 
mais evidência estão na edição de leis norte americanas no final do século 
XIX, onde em 1872 já se determinava a finalidade de reprimir as fraudes 
praticadas no comércio. No ano de 1891 surge o primeiro órgão de defesa do 
consumidor em Nova Iorque. Em 1962, o governo norte americano reconhece 
que os consumidores são todas as pessoas na medida em que a todo instante 
praticam-se inúmeras relações de consumo (FILOMENO, 2010, p.5). 

 

João Batista de Almeida, (2019, p. 3) nos ensina que era natural que a evolução 

das relações de consumo acabasse por refletir nas relações sociais, econômicas e 

jurídicas.   

 

Pode-se afirmar que a proteção do consumidor é consequência direta das 
modificações havidas nos últimos tempos nas relações de consumo, 
representando reação ao avanço rápido do fenômeno, que deixou o 
consumidor desprotegido ante as novas situações decorrentes do 
desenvolvimento.  

 

Certamente, todas essas finalidades às quais a lei propõe ainda não foram 

alcançadas, mas é inegável que, em pouco tempo de vigência, o Código de Defesa 

do Consumidor trouxe grandes avanços em relação às práticas e aos costumes do 

mercado, estabelecendo novos parâmetros para as relações jurídicas entre 

consumidores e fornecedores.  

Além disso, representou também um marco no exercício da cidadania, pois 

transformou o consumidor em cidadão portador de direitos que devem ser respeitados 

e iguais para todos. 

 

2.2 SUJEITOS DA RELAÇÃO DE CONSUMO 

 

A relação de consumo consiste numa relação jurídica regulada pelo direito do 

consumidor. A relação jurídica é o vínculo existente entre sujeitos de direito diante de 

um objeto discutido. Uma relação é considerada específica quando determinada 

norma jurídica se aplica sobre a mesma. 

Dessa forma, João Batista de Almeida nos explica (2015, p.18): 

 

As relações de consumo são bilaterais, pressupondo numa ponta o 
fornecedor, que pode tomar a forma de fabricante, produtor, importador, 
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comerciante e prestador de serviço, aquele que se dispõe a fornecer bens e 
serviços a terceiros, e, na outra ponta, o consumidor, aquele subordinado às 
condições e interesses impostos pelo titular dos bens ou serviços no 
atendimento de suas necessidades de consumo. 
 

Para a configuração da relação de consumo, deverão estar presentes o 

fornecedor, o fornecimento de produtos ou a prestação de serviços que se destina 

a satisfação de uma necessidade pessoal, e o consumidor. 

 Para serem aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, torna-

se importante não só analisar o conceito de relação de consumo como o vínculo 

jurídico que une duas ou mais pessoas, mas também identificar e definir as figuras do 

fornecedor e do consumidor trazidas pela Lei nº 8.078/90 e pela doutrina. 

 

2.2.1 Consumidor 

 

O Código de Defesa do Consumidor traz a conceituação do consumidor, em 

seu artigo 2º, caput, uma definição objetiva de consumidor e afirmar de maneira 

expressa que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final.” 

 Percebe-se, portanto, que o conceito de consumidor está focado no destino 

pelo qual um produto ou serviço é adquirido, seja por pessoa física ou jurídica, desde 

que o faça para uso próprio, sendo o destinatário final do produto.  

 Nesse contexto o autor Bruno Miragem conceitua resumidamente o 

consumidor:  

 

Nosso entendimento é de que o consumidor é pessoa física ou jurídica que 
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final fático e 
econômico, isto é, sem reemprega-lo no mercado de consumo com objetivo 
de lucro. (MIRAGEM, 2008, p. 81) 

 

É importante ressaltar a excepcionalidade de agentes econômicos de pequeno 

porte, que também estão amparados pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo 

considerados consumidores:  

 

Quando comprovadamente vulneráveis, e não tenham o dever de 
conhecimento sobre as características de um determinado produto ou serviço, 
ou sobre as consequências de uma determinada contratação, possam ser 
considerados consumidores para efeito de aplicação do CDC. (MIRAGEM, 
2008, p. 83) 
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O Código de Defesa do Consumidor destaca que o “consumidor deve ser o 

destinatário final” que adquire ou utiliza o produto e serviço e com isso o autor Luiz 

Antônio Rizzatto Nunes nos traz o seguinte ensinamento: 

 

Além do destinatário final que adquire o produto ou serviço para uso próprio, 
ou seja, sem finalidade de produção, também quando há a finalidade de 
produção, desde que o produto ou serviço sejam oferecidos regularmente no 
mercado de consumo, independentemente do uso e destino que o adquirente 
lhes vai dar. (NUNES, 2018, p. 120)  

 

É certo que dessa conceituação estaremos trazendo para a relação de 

consumo situações que vão contra o senso comum. Porém, bom ou mal, é o que nos 

é dado pela lei. 

Percebe-se, portanto, que o conceito de consumidor é classificado quando o 

destino pelo qual um produto ou serviço é adquirido, seja por pessoa física ou jurídica, 

desde que o faça para uso próprio, aquisição ou utilização direta do produto ou serviço 

adquirido, satisfazendo uma necessidade pessoal e não para revenda. 

 

2.2.2 Fornecedor 
 

O artigo 3° do Código de Defesa do Consumidor determina que “fornecedor é 

toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 

os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços.”  

Nesse sentido, é bastante amplo, como já visto pelo próprio rol enunciativo do 

artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, o rol daqueles que colocam, em última 

análise, produtos e serviços no mercado, à disposição dos consumidores. 

 

Em outras palavras, pode-se dizer, então, que fornecedor é aquele que 
oferece ao mercado, habitualmente, bens e serviços visando ao lucro, que 
participa da cadeia produtiva, ou pratica alguns atos dentro desta cadeia, seja 
produzindo diretamente, ou distribuindo, ou simplesmente intermediando o 
fornecimento de bens e serviços. E, para que assim seja enquadrado, não 
importa que seja nacional ou estrangeiro, público ou privado, pessoa jurídica 
regularmente constituída ou não (entes despersonalizados). O que vai 
importar para o conceito de fornecedor é que ele esteja oferecendo bens e 
serviços, com habitualidade e profissionalidade, ao mercado. (KHOURI, 2013, 
p. 52) 
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Ao falar da pessoa física, aborda-se a figura do profissional liberal, e assim o 

autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2018, p. 137) nos fala:  

 

No que respeita à pessoa física, tem-se, em primeiro lugar, a figura do 
profissional liberal como prestador de serviço e que não escapou da égide da 
Lei n. 8.078. Apesar da proteção recebida da lei o profissional liberal não 
responde por responsabilidade objetiva, mas por culpa, não há dúvida de que 
o profissional liberal é fornecedor. 

 

João Batista de Almeida ensina acerca do conceito de fornecedor (2015, p. 

66): 

 

Fornecedor é, pois tanto, aquele que fornece bens e serviços ao consumidor 
como aquele que o faz para intermediário ou comerciante, porquanto o 
produtor originário também deve ser responsabilizado pelo produto que 
lança no mercado de consumo.  

 

Por conseguinte, João Batista de Almeida vai mais além em seus 

apontamentos, esclarecendo este conceito: 

fornecedor é não apenas quem produz ou fabrica, industrial ou 
artesanalmente, em estabelecimentos industriais centralizados ou não, como 
também quem vende, ou seja, comercializa produtos nos milhares e milhões 
de pontos-de-venda espalhados por todo o território. (ALMEIDA, 2015, p. 67) 

 

O autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2018, p. 134) explica que “não há 

exclusão de nenhum tipo de pessoa jurídica, o Código de Defesa do Consumidor 

busca atingir todo e qualquer modelo de fornecedor, na realidade são todas as 

pessoas capazes, físicas ou jurídicas, além dos entes desprovidos de personalidade”. 

 

Também, é muito importante quando se fala na figura do fornecedor, se 
atentar ao conceito de atividade, porque de um lado, ele designara se num 
dos polos da relação jurídica está o fornecedor, com o que se poderá definir 
se há ou não relação de consumo, e para isso, terá de existir no outro polo a 
figura do consumidor.  

 

O fornecedor não necessita ser o destinatário final, pois essa exigência não 

se verifica como no conceito de consumidor, e assim, fica evidente que o fornecedor 

pode ser fabricante, o intermediário ou o comerciante, bastando que faça disso sua 

profissão ou atividade principal, ressaltando que o profissional liberal também será 

considerado fornecedor. 
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2.3 PRINCÍPIOS BÁSICOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 

O Código de Defesa do Consumidor prevê uma série de princípios que 

são aplicados nas relações de consumo, com intuito de garantir o equilíbrio e 

harmonia nas relações de consumo, vejamos, então, quais são esses princípios 

legais e direitos básicos fundamentais aplicados em relação a proteção do 

consumidor.  

 

2.3.1 Princípio da Vulnerabilidade 

 

Trata-se de princípio previsto no artigo 4º, I, do Código de Defesa do 

Consumidor, que reconhece a existência de uma parte vulnerável nas relações de 

consumo, ou seja, o consumidor. Dizer que o consumidor é a parte vulnerável, 

significa ele que o consumidor é a parte fraca da relação jurídica de consumo. 

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 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 transparência e harmonia das relações 
de consumo, atendidos os seguintes princípios: 
[...] 
I - Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 
consumo; 

 

O autor Bruno Miragem trata sobre o conceito de vulnerabilidade, acerca da 

relação jurídica:  

 

A noção de vulnerabilidade no direito associa-se a identificação de fraqueza 
ou de debilidade de um dos sujeitos da relação jurídica em razão de 
determinados condições ou qualidades que lhe são inerentes ou, ainda de 
uma posição de força que pode ser identificada no outro sujeito da relação 
jurídica.  (MIRAGEM, 2008, p. 62). 

 

O equilíbrio nas relações de consumo deve possuir observância completa, visto 

ser o consumidor a parte mais frágil da relação. Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2018, p. 

178) corrobora esse raciocínio:  

 

O consumidor é a parte fraca da relação jurídica de consumo. Essa 
fraqueza, essa fragilidade, é real, concreta, e decorre de dois aspectos: 
um de ordem técnica e outro de cunho econômico. O primeiro está ligado 
aos meios de produção, cujo conhecimento é monopólio do fornecedor. E 
quando se fala em meios de produção não se está apenas referindo aos 
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aspectos técnicos e administrativos para a fabricação de produtos e 
prestação de serviços que o fornecedor detém, mas também ao elemento 
fundamental da decisão: é o fornecedor que escolhe o que, quando e de 
que maneira produzir, de sorte que o consumidor está à mercê daquilo 
que é produzido. 

 

O Código de Defesa do Consumidor pressupõe a vulnerabilidade do 

consumidor partindo do princípio de que nas relações de consumo existe uma 

desigualdade entre fornecedor e consumidor, razão pela qual, ao estabelecer 

vantagens e direitos ao consumidor, tenta igualar sua posição jurídica na relação 

contratual. 

 

2.3.2 Princípio da Transparência  

 

Inserido no artigo 4º, caput do Código de Defesa do Consumidor, está o 

princípio da transparência:  

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 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 transparência e 
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. 

 

O autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2018, p. 177) conceitua o princípio da 

transparência:  

 

O princípio da transparência, se traduz na obrigação do fornecedor de dar 
ao consumidor a oportunidade de conhecer os produtos e serviços que 
são oferecidos e, também, gerará no contrato a obrigação de propiciar-lhe 
o conhecimento do seu conteúdo.  

 

É importante lembrar que o princípio da transparência deve estar presente no 

momento Pre-Contratual, no momento contratual até a conclusão e, também, após a 

conclusão do contrato. 

Sendo assim, o Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor o dever 

de informar ao consumidor, com muita clareza, as características do produto e as 

particularidades do contrato, destacando que se aplica a qualquer lesão contratual. 
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2.3.3 Princípio da Boa-Fé  

 

O princípio da boa-fé constitui-se em um dos princípios basilares do direito do 

consumidor, assim como no direito privado em geral.  

A boa-fé está prevista expressamente no artigo 4º, III, do Código de Defesa do 

Consumidor:  

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 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 transparência e 
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 
[...] 
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; 
 

Pelo princípio da boa-fé, segundo Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2018, p. 180), 

o Código de Defesa do Consumidor no caput do artigo 4º além de mencionar a 

transparência, menciona a necessária harmonia das relações de consumo.  

 

Refere-se a uma regra de conduta, isto é, no dever de agir conforme certos 
parâmetros de honestidade e lealdade, com a finalidade de estabelecer o 
equilíbrio das posições contratuais nas relações entre fornecedor e 
consumidor. (NUNES, 2018, p. 180).  
 

A doutrina procura distinguir a boa-fé subjetiva da boa-fé objetiva. Enquanto a 

boa-fé subjetiva diz respeito à ignorância de uma pessoa acerca de um fato 

modificador, impeditivo ou violador de seu direito, a boa-fé objetiva é como uma regra 

de conduta, isto é, o dever das partes de agir conforme certos parâmetros de 

honestidade e lealdade, a fim de se estabelecer o equilíbrio nas relações de consumo. 

 

Deste modo, quando se fala em boa-fé objetiva, pensa-se em comportamento 
fiel, leal, na atuação de cada uma das partes contratantes a fim de garantir 
respeito à outra. É um princípio que visa garantir a ação sem abuso, sem 
obstrução, sem causar lesão a ninguém, cooperando sempre para atingir o 
fim colimado no contrato, realizando os interesses das partes. (NUNES, 2018, 
p. 180) 
 

Assim, Bruno Miragem (2008, p. 72) nos ensina que “o princípio da boa-fé 

objetiva implica na exigência nas relações jurídicas do respeito e da lealdade com o 
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outro sujeito da relação, impondo um dever de correção e fidelidade, assim como o 

respeito as expectativas legitimas geradas no outro”. 

Ou seja, o princípio da boa-fé objetiva impõe que ao existir a relação entre 

consumidor e fornecedor, deve ser levado em consideração os interesses alheios, de 

modo que a não ocorra a violação do princípio da boa-fé, assim respeitando as partes. 

 

2.3.4 Princípio da Equidade  

 

Esse princípio não se confunde com o princípio da boa-fé e tem atuação 

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

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

direito. 

 

A equidade tem uma função integradora e outra corretiva. Na primeira ela 
atua para suprir a lacuna da lei, ou por meio dela poderá o juiz decidir o 
conflito partindo das circunstâncias do caso específico, independentemente 
da necessidade de criar uma norma. Na segunda, ela permite julgar com o 
justo, e não necessariamente o legal. Como se vê, no sistema do direito do 
consumidor, a equidade é uma utilíssima ferramenta, que o Código o autoriza 
a manejar, diante de um caso especifico, em que o texto da lei não se mostra 
suficiente para se alcançar o justo. (SOUZA, 2018, p. 20) 

 

É importante ressaltar que o Código de Defesa do consumidor, em seu artigo 

51, IV, proíbe as cláusulas que violem o princípio da equidade:  

 

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

 

Nos ensinamentos de João Batista de Almeida (2015, p. 73): 

 

O art. 4º do CDC prevê também que deve haver equilíbrio entre direitos e 
deveres dos contratantes. Busca-se a justiça contratual, o preço justo. Por 
isso, são vedadas as cláusulas abusivas, bem como aquelas que 
proporcionam vantagem exagerada para o fornecedor ou oneram 
excessivamente o consumidor.  
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Percebe-se, então, que o princípio da equidade tem como objetivo a proteção 

da relação contratual, promovendo assim o equilíbrio dos interesses entre 

consumidores e fornecedores, na relação contratual.  

2.3.5 Princípio da Intervenção do Estado 
 

O inciso II, do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a 

intervenção direta do estado para proteger efetivamente o consumidor, visando 

assegurar-lhe o acesso aos produtos e serviços, como também garantindo adequação 

aos produtos e serviços.  Esse princípio resulta na necessidade de atuação do Estado 

na defesa do consumidor.  

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 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 transparência e 
harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:  
[..] 
II - c) pela presença do Estado no mercado de consumo; 

 

Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2018, p. 178) afirma: 

 

O Estado deve atuar de forma direta para proteger efetivamente o 
consumidor, não só visando assegurar-lhe acesso aos produtos e serviços 
essenciais como para garantir qualidade e adequação dos produtos e 
serviços. 
 

Ressalta José Geraldo Britto Filomeno (2007, p. 70): 

 

Cabe ao Estado não apenas desenvolver atividades no sentido de 
proteger o consumidor, mediante a instituição de órgãos públicos, mas 
também incentivar a criação de associações civis, cujo objeto seja a 
mencionada defesa. 
 

Desta forma, quando o Estado atua intervindo na relação jurídica de consumo, 

na busca do reequilíbrio da relação de consumo deve fazê-lo de forma que não afronte 

outros princípios existentes.  
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2.4 DIREITO BÁSICOS DO CONSUMIDOR 
 

O Direito à proteção contra práticas e cláusulas abusivas, está previsto no 

artigo 6º, IV do Código de Defesa do Consumidor, e segundo o autor Bruno Miragem 

(2008, p. 123): 

 

Em sentido amplo, as práticas abusivas englobam toda a atuação do 
fornecedor em desconformidade com os padrões de conduta reclamados, ou 
que estejam em desacordo com a boa-fé e confiança dos consumidores.  

 

Em seguida, outro direito previsto no Código de Defesa do Consumidor é o 

Direito a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, que também está previsto 

no artigo 6º, IV, e corresponde a busca da efetivação de uma relação de consumo 

transparente. 

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:  
[...] 
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. 
 

Outro direito que cuida de amparar o consumidor acerca da relação de 

consumo, é o direito de informação, onde o consumidor deverá ser informado pelo 

fornecedor, de forma correta e verdadeira, sobre tudo que diga respeito a determinado 

produto ou serviço.  

O Direito a informação adequada e clara está previsto no Código de Defesa 

do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III da seguinte forma:  

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:  
[...] 
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;   

 

A informação é fundamental na relação de consumo como forma de efetividade 

do princípio da transparência. 

 

Trata-se de um direito exigido mesmo antes do início de qualquer relação. 
A informação passou a ser componente necessário do produto e do 
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serviço, que não podem ser oferecidos no mercado sem ela. (NUNES, 
2018, p. 136) 
 

Entende-se então que deve ser o consumidor informado adequadamente 

acerca do consumo dos produtos e serviços, notadamente no que se refere à 

quantidade, qualidade, preços, bem como, dos riscos que apresentam. 

Por último, e não menos importante, vale ressaltar outro direito previsto em 

defesa do consumidor, o direito à liberdade de escolha está previsto no artigo 6º, II:  

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:  
[...] 
II - A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e 
serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas 
contratações. 

 

A decisão de escolha cabe ao consumidor, e esta deve ser realizada livremente 

sem qualquer interferência de quem quer que seja.  

Dessa forma, deve ser assegurado ao consumidor opção entre vários produtos 

e serviços com qualidade satisfatória e preços competitivos. 

É muito importante o consumidor conhecer seus direitos e exigir o cumprimento 

da lei é de extrema importância, e uma responsabilidade que precisa ser assumida. 

Além de garantir a proteção do consumidor contra abusos, já que o consumidor pode 

utilizar de toda uma rede de proteção, a fiscalização do mercado quanto à qualidade 

e segurança dos bens e serviços que estão sendo fornecidos. 

Assim, a legislação deve estar de forma clara e ordenada, de modo que o 

consumidor entenda com facilidade, para que sem dúvida, se chegue a um maior grau 

de esclarecimento e conscientização acerca da relação de consumo, evitando 

conflitos nessas relações consumeristas.



 

 

 3. AS RELAÇÕES CONTRATUAIS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

 

Todo e qualquer contrato poderá ser regido pelo Código de Defesa do 

consumidor, basta apenas que se caracterize a relação de consumo, vale dizer, 

relação jurídica firmada entre consumidor e fornecedor, o primeiro como destinatário 

final na aquisição de produto ou serviços. 

As relações contratuais estão protegidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, e essa proteção pode ser encontrada no capítulo VI, da proteção 

Contratual, na Lei nº 8.078/90, onde mencionam os dispositivos gerais que dão 

proteção contratual ao consumidor.  

No artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, consagrasse uma das mais 

salutares medidas ao estabelecer que “os contratos não obrigam os consumidores se 

não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou 

se for redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido”. 

O artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que na dúvida, as 

cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 

Além destes dispositivos, há na lei consumerista outros que mencionam a respeito da 

proteção contratual, a exemplo dos artigos 48, 49 e 50 do Código de Defesa do 

Consumidor: 

 

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, 
recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o 
fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 
84 e parágrafos.  
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a 
contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, 
sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer 
fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a 
domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de 
arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a 
qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, 
monetariamente atualizados. 
Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida 
mediante termo escrito. Parágrafo único. O termo de garantia ou 
equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de maneira adequada em 
que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em 
que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-
lhe entregue, devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do 
fornecimento, acompanhado de manual de instrução, de instalação ou só 
do produto em linguagem didática, com ilustrações (BRASIL, 1990). 
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A proteção contratual ao consumidor tornou-se necessária frente ao 

desequilíbrio nas relações contratuais que geram consequências abusivas ao 

consumidor e o qual não encontrava satisfação apropriada na questão até então 

vigente, sendo, pois que a finalidade principal da proteção é evitar a aplicação de 

cláusulas abusivas. 

O princípio da boa-fé tornou-se como regra de conduta básica das relações 

contratuais, tornando assim viável a garantia dos direitos básicos do consumidor onde 

as partes devem agir com lealdade, e dessa forma buscando conferir equilíbrio nas 

relações contratuais.  

Segundo entendimento do autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2018, p. 682):  

 

A boa-fé funciona na atuação de cada uma das partes contratantes a fim de 
garantir respeito à outra. É um princípio que visa garantir a ação sem abuso, 
sem obstrução, sem causar lesão a ninguém, cooperando para atingir o fim 
colimado no contrato. 
 

Pode-se destacar também que nas relações contratuais protegidas pelo Código 

de Defesa do Consumidor, o dever de informar é um princípio e norma na Lei n. 

8.078/90,  e que de fato, na legislação consumerista o fornecedor está obrigado a 

prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, 

qualidades, riscos, preço etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou 

omissões, segundo o autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes: 

 

Conforme já observamos, trata-se de um dever exigido mesmo antes de 
se iniciar qualquer relação. Impõe-se ao fornecedor o dever de informar 
na fase pre-contratual, isto é, na oferta, na apresentação e na publicidade. 
E essa informação obrigatória vai integrar o contrato. (NUNES, 2018, p. 
686): 

 

A proteção contratual frente as relações de consumo tornaram-se muito 

necessárias frente ao desequilíbrio existente nessas relações, as quais trazem muitas 

consequências abusivas ao consumidor, sendo que a finalidade principal da proteção 

é evitar a aplicação de cláusulas abusivas, e dessa forma existem muitos princípios 

que amparam as relações contratuais de consumo, de uma forma positiva.  
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3.1 CONTRATOS NA RELAÇÃO DE CONSUMO 

 

Inicialmente o contrato para ser considerado como de consumo dependerá das 

partes contratantes que formam a relação jurídica, pois existem negócios jurídicos 

contratuais que pelo modo não pode ser considerado contratos de consumo. 

Conceitua-se o contrato de consumo como aquele pelo qual há uma relação 

ligando o consumidor a um profissional, fornecedor de bens e serviços. 

De acordo com o autor Thiago Ferreira Cardoso Neves (2018, p. 321): 

 

Os contratos são o instrumento para a circulação dos bens e serviços entre 
fornecedores e consumidores. É por meio desses negócios jurídicos que os 
consumidores adquirem os produtos e serviços oferecidos pelos 
fornecedores, de modo que são a principal fonte de estudo do direito do 
consumidor, ao lado dos princípios que regem as relações de consumo e dos 
direitos básicos dos consumidores.  
 

O Código de Defesa do Consumidor vem com intuito de proteção ao 

consumidor, visando sempre a conservação e a manutenção do contrato, justamente 

porque o consumidor é a parte mais fraca na relação, e assim o Código de Defesa do 

Consumidor está sempre buscando que exista equilíbrio e igualdade nas relações de 

consumo, e ao interpretar os contratos, há de levar em conta a vulnerabilidade e 

hipossuficiência do consumidor.  

Toda vulnerabilidade do consumidor decorre, direta ou indiretamente, da 

relação contratual e toda proteção é ofertada na direção do contrato, daí a importância 

que assume a matéria no amplo círculo de proteção do consumidor. 

 

Art. 4º  A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 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 transparência e harmonia das relações 
de consumo, atendidos os seguintes princípios:  I - reconhecimento da 
vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. 

 

É importante destacar que nos contratos da relação de consumo as partes 

devem agir com lealdade e confiança, afim que a realização do contrato seja de forma 

amigável e eficaz para ambas as partes, não ofendendo o princípio da boa-fé, o qual 

norteia as relações de consumo.  
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Então, o fato é que todas as normas instituídas no CDC têm como princípio e 
meta a proteção e a defesa do consumidor. E é exatamente por isso que, no 
que tange às questões contratuais, não se pode olvidar o protecionismo, que, 
superadas as demais alternativas para interpretação, tem de ser levado em 
conta para o deslinde do caso concreto. (NUNES, 2018, p. 682) 

Dessa forma, é possível perceber que a partir do momento que o Código de 

Defesa do Consumidor passou a possibilitar o consumidor de ter mais vantagens nos 

contratos de consumo, este obteve uma maior proteção e apreciação de seus direitos 

com mais facilidade. 

 

3.2 LIMITES A LIBERDADE DE CONTRATAR 

 

O Código de Defesa do Consumidor limitou algumas regras para os contratos 

de relações de consumo, tendo em vista a liberdade de expressão da vontade do 

consumidor e objetivando a prevenção de eventuais prejuízos resultantes dessa 

contratação. 

É através do dirigismo contratual que é possível limitar a autonomia da vontade 

das partes contratantes, com intervenção do estado, para assim equilibrar o 

individualismo contratual, a hipossuficiência do consumidor, e evitar comportamentos 

injustos.  

Dessa forma, a autora Barbara Ledres (2018) nos traz um conceito relativo ao 

dirigismo contratual:  

 

O dirigismo contratual é o princípio limitador da autonomia da vontade das 
partes contratantes, por intervenção do Estado, em função dos fins sociais e 
das exigências do bem comum, ele advém da necessidade de equilibrar o 
individualismo contratual, pois um dos princípios bases das relações 
contratuais é autonomia das partes de contratar ou não de forma consensual, 
que se caso fosse absoluta, cada indivíduo buscaria penas o interesse próprio 
causado consequências e desvantagens na relação contratual para uma das 
partes. 
 

O autor Paulo Roberto R. Khouri (2013, p. 16) disserta: 

 

A opinião hoje é de que o dirigismo contratual está longe de alcançar todas 
as relações contratuais, e nem mesmo pretende fazê-lo. E mesmo onde haja 
o dirigismo contratual, permanecem abertos alguns espaços para o exercício 
da autonomia da vontade.  Ademais, inúmeras relações contratuais 
continuam regulamentadas basicamente pela autonomia da vontade: 
contrato de doação, mandato, sociedade, e até́ mesmo os contratos de 
compra e venda, onde não haja relação de consumo. 
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Ainda, o autor Paulo Roberto R. Khouri (2013, p. 16) dispõe acerca da 

intervenção do estado nessas relações contratuais:  

 

O que se observa hoje é que o Estado se tem limitado a intervir nas relações 
contratuais de olho tão somente no interesse social. Esse é o limite entre o 
dirigismo contratual e a liberdade de contratar, que continua sendo 
impulsionada e movimentada pelo mercado. Essa função social será́ tratada 
pelo legislador nos casos em que entender necessária maior proteção do 
Estado, como, aliás, vem ocorrendo até́ aqui. O Estado tende a mostrar-se 
mais atento nos chamados contratos de adesão, aqueles em que o 
contratante mais fraco, na maioria dos casos, se limita a aderir ou não à 
proposta de contrato. 

 

Sendo assim, uma vez celebrado o contrato as partes são obrigadas a cumprir 

o que for contratado, pois a obrigação originária escolhida se impõe aos contratantes 

que acordaram, pois o fornecedor ao preceituar o contrato deve agir de acordo com 

os princípios da boa-fé e equidade. 

Conforme entendimento do autor João Batista de Almeida:  

 

O fornecedor não possui autonomia absoluta no ato de contratar; não pode 
preceituar livremente as cláusulas e condições que bem entender; deverá 
pautar-se pelos princípios da boa-fé́ e da equidade e pelo regramento 
imperativo do art. 51. Desde que obedeça e não infrinja tal regramento, nem 
as normas de ordem pública e os bons costumes, quanto ao mais está 
garantida a autonomia da vontade. (ALMEIDA, 2015, p. 136) 
 

O contrato faz lei entre as partes e qualquer uma delas tem legitimidade de 

exigir que a outra cumpra o que foi estabelecido, porém, o contrato, além de produzir 

efeitos jurídicos entre as partes que o firmaram, deve obedecer a certos limites 

traçados pela lei. 

 

3.3 CLÁUSULAS GERAIS DOS CONTRATOS 

 

As cláusulas gerais dos contratos são instrumentos fundamentais, se fazendo 

necessárias para a maioria das relações de consumo, são cláusulas que estão ligadas 

aos princípios jurídicos, buscando alcançar uma abrangência contratual maior. 

 

Em verdade, em razão de tais elementos, admite-se que as cláusulas 
gerais são normas em que se veem explicitados princípios jurídicos, pois 
teriam maior potencial de abrangência do que as normas jurídicas de 
estrutura tradicional, mediante a adoção dos chamados conceitos 
indeterminados. (LAUDANNA, 2012, p. 9) 
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Essas cláusulas são elaboradas de maneira uniforme, pois percebe-se que não 

haveria tempo para discussões com cada contratante a respeito de cada uma, ou seja, 

essas cláusulas são conhecidas como condições gerais dos contratos, além disso, 

essas cláusulas têm sido muito utilizadas em todos os setores contratuais, como por 

exemplo, nos contratos bancários de empréstimo, planos de saúde, seguros etc.  

Essas cláusulas são abstratas, pois não são destinadas a relações concretas 

de consumo, e sim a qualquer contratante que a elas quiser aderir, não prevendo sua 

incidência sobre a esfera jurídica deste ou daquele indivíduo, sendo uma reunião de 

normas ou regras impostas de modo unilateral  pelos fornecedores com finalidade de 

realizar a relação contratual. 

 

3.4 CONTRATOS DE ADESÃO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO 
 

O contrato de adesão se caracteriza pela inexistência da liberdade de 

convenção, uma vez que exclui a possibilidade de debate ou discussão sobre os seus 

termos.  Os contatos de adesão possuem definição legal no artigo 54, caput, do 

Código de Defesa do Consumidor. 

Considerando o tradicional conceito de contrato de adesão, pode-se dizer que 

é um negócio jurídico no qual a participação de um dos sujeitos se dá pela aceitação 

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 concretas. 

Para o autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2018, p. 701): 

  

Lembramos que esse nome dado ao contrato que envolve relação jurídica de 
consumo, “de adesão”, é pura e simplesmente a constatação de que na 
sociedade capitalista em que vivemos o fornecedor decide, sem a 
participação do consumidor, tudo o que pretende fazer: escolhe ou cria os 
produtos que quer fabricar ou o serviço que pretende oferecer, faz sua 
distribuição e comercialização, opera seu setor de marketing e publicidade 
para apresentar e oferecer o produto ou o serviço, e elabora o contrato que 
será firmado pelo consumidor que vier a adquirir o produto ou o serviço. 
 

O fornecedor elabora o contrato como um todo, e o consumidor, representando 

a parte vulnerável do negócio, pode apenas aceitar este contrato ou não, sendo que 

o ato de o aceitar é representado através da sua adesão ao contrato. 

Assim dispõe o artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor:  
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Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido 
aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente 
pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa 
discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. (BRASIL, 1990). 

 

Esse tipo de contrato traz em sua essência muitos benefícios para o fornecedor, 

garantindo uma rapidez e segurança ao efetuar essa relação, mas ao mesmo tempo 

traz alguns riscos ao consumidor, pois aderem a esses contratos sem conhecer na 

sua totalidade as cláusulas, confiando no fornecedor que pré-elaborou o contrato.  

O aspecto principal do contrato de adesão é a falta de uma fase pre-negocial, 

a ausência de uma discussão prévia das cláusulas que estão inseridas no contrato, 

sua tendência unilateral, permanecendo ao outro contratante a possibilidade de 

aceitar ou rejeitar o contrato, não tendo o direito modificá-lo. 

Ainda, o autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2018, p. 701) explica que ao 

consumidor cabe apenas aderir ao contrato:  

 

É risco e responsabilidade do fornecedor. Ao consumidor cabe apenas 
adquirir o produto ou o serviço e “aderir” ao contrato. Na verdade, para 
comprar qualquer produto ou serviço, o consumidor é obrigado a aderir à 
oferta, pagando o preço anunciado e nas condições de pagamento exigidas. 
O contrato de adesão é um dos componentes da oferta e que existe na forma 
escrita quando desse modo exige a natureza da operação. 
 

Comumente o contrato de adesão é celebrado em relação de consumo, sendo 

regido, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor. O autor Silvio de Salvo 

Venosa (2018, p. 27) leva em consideração que “o contrato de adesão se dirige à 

contratação em massa, dificilmente imaginar-se-á hipótese de contrato dessa 

modalidade fora do âmbito do consumidor”.  

Embora normalmente o contrato de adesão esteja ligado às relações de 

consumo, há negócios jurídicos que não têm essa característica. Por essa razão o 

Código Civil dispôs sobre o contrato de adesão em dois dispositivos:  

 

Art. 423: Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou 
contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.  
Art. 424: Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a 
renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. 
(CÓDIGO CIVIL, 2002) 
 

Conforme o autor Carlos Roberto Gonçalves (2018, p. 102): 
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Tendo em vista que o contrato de adesão é integralmente elaborado pelo 
policitante, economicamente mais poderoso, e que o aderente se limita a 
aderir às cláusulas preestabelecidas, sem poder discuti-las, é dever do 
primeiro redigi-las com clareza, precisão e simplicidade. 

 

No artigo 54, § 4° do Código de Defesa do Consumidor está especifico que “as 

cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas 

com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”. Ou seja, não faz sentido 

obrigar o consumidor a cumprir cláusulas contratuais criadas unilateralmente pela 

vontade e decisão do fornecedor sem antes permitir que o consumidor tome 

conhecimento de seu inteiro teor, bem como em que ele não compreenda o sentido e 

o alcance do texto imposto. 

A autora Claudia Lima Marques destaca acerca dos contratos de adesão: 

 

O fenômeno dos contratos de adesão é cada vez mais comum na experiencia 
contemporânea, produzindo-se em múltiplos domínios, como, por exemplo, o 
dos seguros, o dos planos de saúde, o das operações bancarias, o da venda 
e aluguel de bens. (MARQUES, 1998, p. 54) 
 

Muitos doutrinadores entendem que uma das características desses contratos, 

é o acordo de vontade representado pela adesão, não sendo necessária a discussão 

das cláusulas uma a uma nessa fase preliminar.  

É possível concluir que realmente nos contratos de adesão não existe uma 

liberdade contratual de definir conjuntamente os termos do contrato, podendo o 

consumidor aceita-lo ou recusa-lo.  

Para o autor Flavio Tartuce (2019, p. 29) “o contrato de adesão é aquele em 

que uma parte, o estipulante, impõe o conteúdo negocial, restando à outra parte, o 

aderente, duas opções: aceitar ou não o conteúdo desse negócio”. 

Esse tipo de contrato traz muitos benefícios nas relações de consumo, 

facilitando e proporcionando uma rapidez na contratação, mas ao mesmo tempo, 

como ocorre a elaboração das cláusulas previa e unilateralmente, facilita a inclusão 

de cláusulas abusivas, gerando uma vantagem indevida ao fornecedor que elabora. 

3.5 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 

 

Ao tratar dos contratos de empréstimos bancários, trata-se de uma operação 

bancária, a qual é de suma importância destacar a aplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor a essas relações, pois ao falarmos da proteção que o Código oferece, 
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devemos saber se este protege as relações de consumo, dessa forma, o autor Paulo 

Roberto R. Antônio Khouri (2013, p. 59) explica:  

 

Com o julgamento final da ADIN 2.591 foi reconhecida a constitucionalidade 
do §2º do art. 3º, que manda aplicar o CDC às operações bancárias. 
Sustentavam que tal diz respeito ao funcionamento do sistema financeiro 
nacional e, conforme determina o art. 192 da Constituição Federal, as 
transações, decorrentes de empréstimos e depósitos, as chamadas 
operações ativas e passivas, respectivamente, só́ poderiam ser reguladas por 
Lei Complementar. O Relator designado da ADIN, Ministro Eros Grau, deixou 
claro em seu voto que: não resta dúvida no que tange à caracterização do 
cliente de instituição financeira como consumidor, para os fins do artigo 170 
da Constituição do Brasil. A relação entre banco e cliente é, nitidamente, uma 
relação de consumo. 

 

Dessa forma, ao ficar nítido a aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor em relação as operações bancárias, pode-se dizer que os contratos 

bancários são aqueles em que uma das partes é um banco ou uma instituição 

financeira. Das variadas atividades bancárias decorrem inúmeros contratos, dos quais 

entre eles destaca-se o empréstimo bancário.  

Segundo Flavio Tartuce (2018, p. 548): 

 

O contrato de empréstimo pode ser conceituado como sendo o “negócio 
jurídico pelo qual uma pessoa entrega uma coisa à outra, de forma gratuita, 
obrigando-se está a devolver a coisa emprestada ou outra de mesma 
espécie e quantidade.  
 

Nos contratos de empréstimos bancários, o devedor deve destinar o crédito 

para sua utilidade pessoal, como destinatário final, assim havendo uma relação 

jurídica de consumo sujeita ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor. 

Caso contrário, utilize em sua atividade de produção, a Lei consumerista não será 

aplicada.  

Nesse caso, entende-se que os contratos de empréstimos bancários, são um 

tipo de contrato mútuo, o mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis, conforme ditado 

pelo artigo 586 do Código Civil, sendo assim, um empréstimo de bem fungível e 

consumível, em que a coisa é consumida e desaparece, devendo ser devolvida outra 

de mesma espécie e quantidade, como o empréstimo bancários nas relações de 

consumo. Encontra-se o empréstimo bancário, equiparado ao mútuo previsto no 

Código Civil de 2002: 

Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é 
obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo 
gênero, qualidade e quantidade. (Código Civil, 2002)  
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O entendimento do autor Paulo Maximilian Schonblum acerca dos contratos 

bancários serem um tipo de contrato mutuo, é possível perceber que o autor descarta 

a possibilidade do contrato ser de comodato, pelo simples fato de não ser um contrato 

exclusivamente gratuito: 

 

Direito bancário, ao admitir suas operações como de natureza 
eminentemente empresarial, só admite as práticas que redundam em 
proveito tanto para o banco como para o cliente. Portanto, não pode o 
comodato ser inserido no âmbito das atividades bancárias, por se tratar 
de contrato que tem caráter exclusivamente gratuito, característica que se 
demonstra estranha a tais negócios. (SCHONBLUM, 2015) 
 

Os empréstimos mais comuns são aqueles pessoais, pelos quais os 

consumidores aceitam a taxa de juros previamente inserida no instrumento contratual, 

podendo optar, tão somente, por pequenas estipulações, tais como o número de 

parcelas, a data de vencimento e a forma de pagamento. 

Assim como os demais contratos bancários, a forma dos contratos de 

empréstimos será sempre escrita, para que assim, facilite as questões que envolvam 

o judiciário, constando no próprio contrato as estipulações concernentes a taxas, juros, 

impostos, comissões, amortização, garantias e demais informações. 

A Lei nº 8.078/1990 incluiu o crédito nas normas de proteção do consumidor 

quando definiu consumidor, fornecedor, produto e serviço, fazendo expressa menção 

às atividades bancárias, de crédito, financeiras e securitárias. Estão estabelecidas no 

artigo 52, que dispõe:  

 

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de 
crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, 
entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço 
do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de 
mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; 
IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e 
sem financiamento. § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento 
de obrigações no seu termo não poderão ser superior a dois por cento do 
valor da prestação. § 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada 
do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e 
demais acréscimos.  (BRASIL, 1990). 

 

O Código de Defesa do Consumidor denomina serviço “qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo”, incluindo as de natureza bancária, financeira, de 

crédito e securitárias, conforme artigo 3º, § 2º, ou seja, os contratos de empréstimos 

bancários estão amparados pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual menciona 
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expressamente como serviços as atividades de "natureza bancária, financeira, de 

crédito", quando ocorre alguma violação nesse tipo de contrato.  

Percebe-se que nessas relações consumeristas que envolvem o empréstimo 

bancário e o consumidor, ainda está muito presente a abusividade das normas por 

parte dos fornecedores, pois nessas relações o consumidor se torna alvo dessa 

abusividade, pela sua hipossuficiência e vulnerabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. CLÁUSULAS ABUSIVAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 
 

As cláusulas abusivas estão previstas no artigo 51 do Código de Defesa do 

Consumidor, onde o artigo meramente exemplifica algumas hipóteses de cláusulas 

abusivas, e admite a possibilidade da existência de outras cláusulas ao empregar a 

expressão “entre outras”.  

As cláusulas abusivas são normalmente encontradas nos contratos de adesão, 

mas podem ser alvos de outros contratos. É importante destacar que o Código de 

Defesa do Consumidor independe da má-fé e do dolo do fornecedor para que se 

caracterize as cláusulas abusivas. Assim, torna-se importante a sua definição e suas 

modalidades. 

 

4.1 CONCEITO 

 

Conceitua-se as cláusulas abusivas como aquelas cláusulas que colocam o 

consumidor em desvantagem nos contratos de consumo. Pode-se dizer que a 

cláusula abusiva é aquela que é notoriamente desfavorável à parte mais fraca na 

relação contratual, que, no caso em análise, é o consumidor, conforme artigo 4º do 

Código de Defesa do Consumidor. 

A autora Rafaela de Souza Nobrega (2011, p. 45) entende que “sempre que 

uma cláusula se desviar dos princípios consumeristas defendidos pelo sistema de 

defesa do consumidor, haverá abusividade por parte do fornecedor”. 

Esse tipo de cláusula abusiva é aquele que desvia da função social e 

econômica, sendo desvantajoso à parte vulnerável na relação contratual. Se um dos 

fornecedores se utiliza do contrato para obter vantagem injusta sobre o consumidor, 

pode-se dizer que este está desviando a finalidade econômica e social do contrato. 

O Código de Defesa do Consumidor não apresenta um conceito das cláusulas 

abusivas, mas fixou hipóteses delas, isto é, procedeu à elaboração de um rol 

exemplificativo, onde o Código de Defesa do Consumidor reputa abusiva qualquer 

cláusula que cause prejuízo ao consumidor ou infrinja os seus princípios protetivos. 

Percebe-se então, que as práticas abusivas são encontradas com frequência 

nas relações consumeristas, conforme cita o autor Sylvio Capanema de Souza: 
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Um dos domínios mais comuns do abuso de direito nos contratos e nos 
contratos de consumo é o exercício do direito de crédito na forma de cobrança 
direta ao devedor. Um exemplo de abuso é a cobrança no local de trabalho 
do devedor ou com o auxílio de métodos constrangedores e humilhantes, que 
se previsto em cláusula de contrato de consumo a tornaria abusiva, e não é 
à toa que esse comportamento também encontra óbice no art. 42 do CDC. 
(SOUZA, 2018, p 167) 

 

Sempre que o fornecedor tentar prevalecer-se da fragilidade do consumidor, 

praticará conduta ilícita que, estando expressa num contrato de consumo, receberá a 

denominação cláusula abusiva. 

Maria Galdino Padilha (2003, p. 98), por sua vez, diz:  

 

Portanto, em regra, cláusulas abusivas são aquelas que estabelecem 
obrigações iníquas, que colocam em desvantagem indiscriminada um dos 
contraentes, ferindo os princípios da boa-fé e da equidade. Pressupõem a 
existência de um direito subjetivo, tornando-se nulas diante de certas 
circunstâncias. Não significa que elas sejam privativas dos contratos de 
consumo, pois sempre existiram, mesmo com outras denominações, como 
de cláusulas leoninas, exorbitantes ou vexatórias, não sendo ainda exclusivas 
dos contratos mediante condições gerais ou de adesão, sendo mais 
frequentes nestes. 
 

Portanto, a cláusula abusiva é aquela imposta unilateralmente pelo fornecedor 

ao consumidor, contrariando a boa-fé objetiva, com isso, provocando a existência de 

um desequilíbrio entre as partes, onerando excessivamente o consumidor.    

 

4.2 MODALIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 

 

O Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 51, enunciou hipóteses de 

cláusulas abusivas em rol exemplificativo em quinze incisos ao prescrever que são 

“nulas de pleno direito, entre outras”, que a seguir são relacionadas, nos incisos I a 

XVI. Dessa forma, pode-se dizer que o legislador ao optar por essa enumeração 

taxativa, abre a possibilidade para que quaisquer cláusulas sejam consideradas 

abusivas.  

Inicialmente no inciso I do artigo 51, encontra-se a vedação das cláusulas de 

não indenizar, onde considera abusiva a prática por meio da qual as partes excluem 

o dever de indenizar, em caso de inadimplemento da obrigação. 

 

Art. 51 São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
[...] 
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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.  

 

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 25, reforça mais uma vez a 

vedação de qualquer estipulação contratual, sendo assim: “é vedada a estipulação 

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

prevista nesta e nas seções anteriores”. 

Para o autor Bruno Miragem (2008, p. 227), o Código de Defesa do Consumidor 

com essa disposição “pretende impedir por intermédio da celebração do contrato de 

consumo, o consumidor, reduza, limite ou simplesmente renuncia a direitos em casos 

de vícios de produto ou do serviço, ou decorrente de incumprimento contratual”.  

Dessa forma, percebe-se que existe a vedação expressa nas relações de 

consumo de cláusula de não indenizar. 

Outra cláusula prevista pelo Código de Defesa do Consumidor está prevista no 

inciso II do artigo 51, onde refere-se à cláusula de reembolso da quantia paga, que 

considera abusivas as cláusulas que retira do consumidor a opção de reembolso do 

valor já pago. 

As cláusulas contratuais que subtraírem do consumidor esse direito são 

invalidas, e para o autor Fabricio Bolzan de Almeida (2018, p. 742): 

 

O dispositivo vem apenas reforçar direitos já tutelados em outras passagens 
do CDC, quer no tocante ao direito de reembolso, quer em relação à vedação 
da exoneração contratual, tais como: Art. 18, § 1º, II do CDC: não sendo o 
vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: (...) II — a restituição imediata da quantia 

paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 
 

No artigo 51, inciso III do Código de Defesa do Consumidor, estão previstas as 

cláusulas abusivas que transfiram responsabilidades a terceiros, evidentemente sem 

a anuência do consumidor. Nessa situação, não é possível permitir que, mediante 

cláusula contratual, essa responsabilidade seja transferida a terceiros, podendo gerar 

danos ao consumidor. 

 

O legislador aqui buscou vincular pessoalmente o fornecedor ao cumprimento 
de todas as obrigações contratadas com o consumidor, não admitindo sequer 
a promessa de fato de terceiro. Ora, se é o fornecedor pessoalmente quem 
se locupleta com o resultado econômico de uma transação, envolvendo uma 
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relação de consumo, seria extremamente abusivo admitir que as obrigações 
a seu cargo, ainda que previstas em contrato, sejam transferidas a um 
terceiro, em prejuízo do consumidor. (KHOURI, 2013, p. 139) 
 

Em seguida, observa-se que o inciso IV do artigo 51 do Código de Defesa do 

Consumidor considera abusiva as cláusulas que estabelecem cláusulas iniquas, 

abusivas e exageradas, objetivando preservar a dignidade do consumidor e o 

equilíbrio contratual, a lei vedou essas cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-

fé ou a equidade ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. 

Já o artigo 51, VI, do Código de Defesa do Consumidor, define como abusivas 

as cláusulas contratuais que estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do 

consumidor, e para o autor Bruno Miragem (2008, p. 236) “a regra que imponha o 

ônus da prova para o consumidor em contratos de consumo resulta, na prática, na 

impossibilidade de defesa ou exercício dos direitos do consumidor, que lhe estão 

assegurados por lei”. 

Normalmente, o ônus da prova está atribuído ao fornecedor, ou seja, é possível 

verificar que o abuso existente nessas cláusulas abrange especialmente a proteção 

do consumidor contra vícios, sendo considerada nula a cláusula que estabeleça a 

inversão em prejuízo do consumidor.  

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, VIII, prevê que a 

inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor: 

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:  
[...] 
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. 
 

 Dessa forma, o autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2018, p. 758) questiona a 

inserção do inciso VI, no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e ensina:  

 

Precisava, então, apresentar-se no elenco do art. 51 a indicação do inciso VI? 
Sim. Em primeiro lugar, para não dar margem a dúvida sobre a possibilidade 
de estipulação de cláusula invertendo o ônus da prova. Depois, porque no 
regime privatista, embora não seja comum, a norma permite em alguns casos 
a inversão por via de convenção. É o que estabelecem os §§ 3º e 4º do artigo 
373 do Código de Processo Civil. 

 

Para que seja possível a inversão, é necessário que o consumidor seja 

hipossuficiente e que a sua alegação seja verossímil, e assim, fica claro que no 



36  
 

 

 

 

 

tocante ao ônus da prova não pode ser prejudicial ao consumidor, sendo assim a 

inversão do ônus da prova em prejuízo ao consumidor uma cláusula abusiva. 

O inciso VII, do artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, prevê que as 

cláusulas que determinem a utilização compulsória da arbitragem, é nula. Entende-se 

que o legislador teve a intenção de afastar qualquer imposição por parte do fornecedor, 

da arbitragem, como um meio de solucionar o conflito decorrente da relação de 

consumo. 

Para Bruno Miragem, (2008, p. 237) “O Código de Defesa do Consumidor 

busca resguardar o consentimento válido do consumidor na estipulação da cláusula 

arbitral como instrumento alternativo de solução de controvérsias”.  

Em seguida o Código de Defesa do Consumidor traz como abusiva a imposição 

de representante, em seu inciso VIII, do artigo 51. São consideradas nulas as 

cláusulas dos contratos que imponham representante para concluir ou realizar outro 

negócio jurídico pelo consumidor.  

 

Antes mesmo da edição do Código de Defesa do Consumidor, o Superior 
Tribunal de Justiça já havia afastado a possibilidade de nomeação de 
representante (mandatário) que, em tese, poderia agir contrariamente aos 
interesses do representando (mandante), ao editar, em 1992, a Súmula 60: 
“É nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado 
ao mutuante, no exclusivo interesse deste. (BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 
2010, p. 350) 
 

Assim, entende-se que mesmo que seja exigido que se haja com lealdade 

nesses vínculos contratuais, as partes possuem interesses individuais contrários, o 

que dessa forma afasta a possibilidade de imposição de representante, sendo esse 

tipo de cláusula contratual considerada abusiva. 

No inciso XI do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, encontra-se a 

abusividade nas cláusulas que deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o 

contrato, embora obrigando o consumidor. Ou seja, é vedada a situação que 

caracterize o desequilíbrio contratual entre fornecedor e consumidor.  

 

Significa afirmar, em outros termos, que tudo que é ofertado pelo vendedor, 
gerente, ou qualquer pessoa que fale em nome do fornecedor já produz 
efeitos jurídicos, vincula o empresário, constituiu cláusula contratual (assim 
que houver aceitação do consumidor), cabendo, inclusive, execução 
específica. (BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2010, p. 351) 
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Assim, entende-se que após a concordância do consumidor, não existe a 

possibilidade ou opção do fornecedor de não concluir o contrato, até porque 

normalmente a conclusão ocorre quando o consumidor aceita os termos da oferta. 

Posteriormente, o inciso X do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor 

veda, sob pena de nulidade, as cláusulas que permitam ao fornecedor, direta ou 

indiretamente, variação do preço de maneira unilateral.  

 

A rigor, o inciso X é especificação do dispositivo no inciso XII, que proíbe as 
disposições contratuais que “autorizem o fornecedor a modificar 
unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após a sua 
celebração. O preço é necessariamente uma das cláusulas do contrato de 
consumo. Na escolha de compra de produtos e serviços, entre os diversos 
fatores examinados pelo consumidor, (qualidade do bem, idoneidade do 
fornecedor etc.), destaca-se o preço. (BENJAMIM; MARQUES; BESSA, 2010, 
p. 351) 

 

Então, pode-se dizer que qualquer alteração contratual posterior à conclusão 

do contrato, deverá ser discutida entre os participantes da relação jurídica de consumo, 

em igualdade de condições.  

O inciso XI, artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, prevê como cláusula 

abusiva as cláusulas que autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, 

sem que igual direito seja conferido ao consumidor.  

O autor João Batista de Almeida (2015, p. 147), entende e comenta: 

 

 O que não se concebe é só́ o fornecedor gozar da faculdade de cancelar o 
contrato unilateralmente, não se outorgando idêntico direito ao consumidor, o 
que denotaria, sem dúvida, a superioridade contratual do fornecedor, que a 
própria lei busca mitigar. 
 

Ainda, para o autor João Batista de Almeida (2015, p. 147): 

 

Após celebrado, o contrato deve ser cumprido pelos contratantes. Para 
desfaze-lo, igualmente, haverá necessidade do concurso dos contratantes 
para tal, ou, pelo menos, que tal faculdade seja outorgada a todos os 
contratantes.  

 

O autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2018, p. 763) nos fala que é preciso muito 

cuidado na interpretação dessa norma:  

 

Ora, para permitir o cancelamento do contrato, leia-se: a resilição do contrato, 
cumprindo o comando legal, bastaria ao fornecedor inserir cláusula que 
permitisse a ambos, fornecedor e consumidor, o cancelamento. Acontece que 
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em muitos tipos de contrato de consumo o interesse na resilição é, por 
natureza, do fornecedor: por exemplo, para permitir que ele aumente o preço 
e ofereça o serviço novamente ao consumidor, havendo a proibição legal de 
aumento unilateral (inciso X). Seria muita ingenuidade admitir que basta 
assegurar reciprocidade para a resilição para todo e qualquer contrato poder 
terminar. 
 

Portanto, mesmo que o direito de cancelamento unilateral do contrato seja 

previsto em favor do consumidor, a cláusula ainda pode ser considerada nula, ao se 

constatar ofensa ao princípio da boa-fé.  

 

Entretanto, é bom que se chame a atenção para o fato de que, não obstante 
exista a possibilidade do arrependimento de qualquer das partes em 
situações especiais, o magistrado poderá́ decretar a nulidade de cláusula 
neste sentido, sempre que o fornecedor utilizar deste direito de 
arrependimento de forma a impor excessivo prejuízo ao consumidor. Nessa 
hipótese, a cláusula será́ nula não por contrariar o inciso XI, mas por chocar-
se com a cláusula geral da boa-fé́ contida no inciso IV do mesmo art. 51, 
ferindo o equilíbrio contratual. (KHOURI, 2013, p. 150) 
 

Então é possível dizer que existe uma preocupação para que a extinção do 

vínculo não cause danos a outra parte, considerando a boa-fé e a fragilidade de umas 

das partes das relações de consumo.  

Em seguida, conforme inciso XII do artigo 51 do Código de Defesa do 

Consumidor, são consideradas abusivas, as cláusulas que obriguem o consumidor a 

ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja 

conferido contra o fornecedor.  

O autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes condena o referido inciso sustentando que:  

 

Com a disposição do inciso XII, os fornecedores passaram a cobrar os custos 
da cobrança do consumidor. Tiveram apenas o trabalho de estipular cláusula 
contratual respeitando a bilateralidade prevista no inciso XII: ambos, 
fornecedor e consumidor, podem ressarcir-se do custo da cobrança. 

 

Dispõe o inciso XIII do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que é 

nula a cláusula que autoriza o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a 

qualidade do contrato, após sua celebração.  

Para o autor João Batista de Almeida, (2015, p. 147): “Exige-se o concurso da 

vontade de todos os contratantes para que a alteração se realize. Por isso, o Código 

buscou inibir e sancionar a conduta do fornecedor de modificar unilateralmente o 

conteúdo ou a qualidade do contrato já́ celebrado”. 
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Vale lembrar que não é apenas o preço do produto ou serviço que não pode 

ser alterado unilateralmente pelo fornecedor, mas qualquer aspecto patrimonial ou 

não, decorrente da relação contratual.  

No inciso XIV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, são abusivas 

as cláusulas que infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais.  

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é garantia 

constitucional estampada no artigo 225 da Constituição Federal, que dispõe no caput: 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Para o autor João Batista de Almeida, (2015, p. 147) a preocupação não é a 

relação de consumo e sim o meio ambiente:  

 

Aqui a preocupação não é com a sorte do consumidor, mas com o meio 
ambiente. Impede a lei que ambos os contratantes, consumidor e fornecedor, 
estipulem clausulas que infrinjam ou possibilitem a violação de normas 
ambientais. Ambos os contratantes, aliás, são obrigados ao cumprimento da 
legislação protetiva do meio ambiente. 

 

Em seguida, encontra-se a proteção contra as cláusulas que estejam em 

desacordo com o sistema de proteção ao consumidor, conforme previsto no inciso VX, 

do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, as leis de proteção ao 

consumidor devem ser cumpridas integralmente. 

Ressalte-se que os direitos do consumidor não estão unicamente na Lei 

8.078/90, conforme o autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2018, p. 767): 

 

Relembre-se, então, que por “sistema” de proteção ao consumidor há que se 
entender todas as normas, além da Lei n. 8.078, que atingem e regulam as 
relações de consumo, tais como a Lei de Economia Popular (Lei n. 1.521/51), 
a Lei Delegada (Lei n. 4/62), a Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica 
(Lei n. 8.137/90), a Lei de Plano e Seguro-Saúde (Lei n.9.656/98). E, no que 
respeita ao regime e subsistema próprios do CDC, recoloque-se que são 
vários os princípios que devem ser respeitados. 
 

Ou seja, qualquer tentativa de afastar, por meio de contrato, direito garantido 

ao consumidor encontra respaldo no inciso XV, sendo considerada abusiva e nula.  

O inciso XVI do caput do artigo do artigo 51 do Código de Defesa do 

Consumidor, considera nulas as cláusulas que possibilitem a renúncia do direito de 

indenização por benfeitorias necessárias. Tem-se por benfeitoria necessária, aquelas 
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que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore, conforme previsto no 

artigo 96 do Código Civil.  

Além disso, o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 51, §1º, 

presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: 

 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 
[...] 
§1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I - ofende 
os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; II - restringe 
direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal 
modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III - se mostra 
excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e 
conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias 
peculiares ao caso. 

 

Em seguida, o §2º do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, traz que 

a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando 

de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a 

qualquer das partes. 

Isto é, sendo a cláusula contratual considerada abusiva, a nulidade que foi 

imposta não invalida o contrato em sua totalidade. Ele poderá ser mantido, porém, 

sem a cláusula que seja abusiva, sendo o contrato útil.  

Por fim, o §4° do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor traz que “é 

facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério 

Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula 

contratual que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure 

o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes”. 

 

4.3 ABUSOS NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE EMPRÉSTIMOS 

 

A Lei n. 8.078/90 entendeu por bem fixar regras específicas para os contratos 

de concessão de crédito e para os de financiamento de aquisição de produtos e 

serviços. Elas estão estabelecidas no artigo 52, que dispõe:  

 

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de 
crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, 
entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço 
do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de 
mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; 
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IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e 
sem financiamento. § 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento 
de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do 
valor da prestação.  § 2º É assegurado ao consumidor a liquidação 
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional 
dos juros e demais acréscimos. § 3º (Vetado). 
 

Os abusos normalmente praticados pelos bancos nos contratos de 

empréstimos bancários são aquelas essas disposições do artigo 52 do Código de 

Defesa do Consumidor. Alguns desses abusos encontrados nesses contratos são 

apresentados a seguir: 

 

4.3.1 A Comissão de Permanência 

 

A comissão de permanência é uma taxa acrescida ao valor principal, devida 

sempre que houver impontualidade no cumprimento da obrigação pelo devedor. Esse 

tipo de taxa, é conhecido também como juros remuneratórios de inadimplência. 

Conforme o autor Rafael Rocha, (2016): 

 

A comissão de permanência fere o direito do consumidor, pois normalmente 
é cobrada no mesmo contrato em que se estipulam juros de mora. O correto 
seria a extinção dessa taxa, pois além de ser uma cobrança de difícil 
justificativa frente a tantas outras taxas que permeiam um contrato, é 
impossível não cumular ela com outras taxas de juros.  

 

Assim, o autor Paulo R. Roque Khouri (2013, p. 156) entende: 

 

Com o avançar da jurisprudência, a comissão de permanência passou a 
possuir uma natureza tríplice, a saber: índice de remuneração do capital 
(juros remuneratórios); atualização da moeda (correção monetária); e 
compensação pelo inadimplemento (encargos moratórios). A abusividade 
constatada consistia na cobrança conjunta da comissão de permanência com 
a multa contratual, os juros remuneratórios e moratórios e a correção 
monetária. Ora, se a comissão em si já́ representava todos esses itens, ela 
acabava por permitir à instituição financeira cobrar duas vezes as mesmas 
penalidades e remunerações. 

 

Ou seja, de acordo de acordo com o artigo 51, inciso IV e §1°, inciso III do 

Código de Defesa do Consumidor, esse tipo de cobrança seria ilegal, uma vez que já 

existem sanções legais para as parcelas em atraso, como juro de mora e multa. 

A súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, trata acerca das cobranças de 

comissão de permanência: A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não 
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pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no 

contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa 

contratual. Sendo assim, o entendimento da jurisprudência é no sentido da não 

cumulação de comissão de permanência e outros encargos. 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CEF. 
CONTRATO BANCÁRIO. APLICABILIDADE DO CDC. CUMULAÇÃO DE 
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM TAXA DE RENTABILIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Há muito tempo vem prevalecendo entendimento 
jurisprudencial favorável à incidência das normas do CDC aos contratos 
bancários, para declaração de nulidade das disposições que imponham 
onerosidade excessiva ao consumidor. 2. Constatada a existência de 
cláusula contratual com previsão, de forma cumulativa, da comissão de 
permanência com a taxa de rentabilidade, impõe-se a revisão dos cálculos 
da execução para a exclusão dessa irregularidade. 3. Apelação da CEF não 
provida. (Tribunal Regional Federal-5 - AC: 00082954320134058100 AL, 
Relator: Desembargador Federal Manoel Erhardt, Data de Julgamento: 
30/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/11/2014). 
 

Por fim, conforme entendimento do autor Paulo R. Roque Khouri (2013, p. 156) 

é possível concluir: 

 

Atualmente, diante dos diversos métodos de cálculo aplicados à comissão de 
permanência pelos bancos, convergindo a enormes variações, entendeu-se, 
através da Súmula 472, que a sua incidência (jamais superior à soma dos 
encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato) excluiria a 
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e a respectiva multa 
contratual. 
 

Ou seja, pode-se dizer que a comissão de permanência não pode ser 

cumulativa a outras punições pela inadimplência e não deve ser superior à média da 

taxa de juros bancários. 

 

4.3.2 As Taxas de Juros Elevadas e Abusivas 

 

Não há um conceito único acerca de juros abusivos, mas alguns entendimentos 

nos trazem que juros abusivos são aqueles que colocam o consumidor em 

desvantagem exagerada, e desvantagem exagerada, segundo o Código de Defesa 

do Consumidor, ocorre quando o contrato é excessivamente oneroso.  

É possível que os bancos efetuem a cobrança de juros decorrentes da 

concessão de empréstimos, mas isso não significa que as instituições bancárias 

possam cobrar quantias aleatórias e excessivas em cima da dívida contratada, se isso 
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ocorrer, estará incidindo no §1°, III e do inc. IV artigo 51 do Código de Defesa do 

Consumidor. 

Para o autor Luiz Antônio Rizzatto Nunes (2018, p. 780):  

 
Os juros não se confundem com correção monetária. Esta tem como função 
buscar corrigir o valor da moeda, corroída pela inflação, no intuito de manter 
seu poder aquisitivo inalterado. Os juros ou remuneram esse capital, por 
exemplo, em função do mútuo, ou fazem o devedor remunerá-lo em 
decorrência do atraso no pagamento. 

 

A prática de juros calculados sobre os próprios juros, foi proibida pela Lei de 

Usura, Decreto no 22.626, de 7 de abril de 1933, que, em seu artigo 4º dispõe que 

“é proibido contar juros dos juros”.   

No entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, existe uma vedação 

à cobrança de juros capitalizados, conforme súmula nº 121, que assim dispõe: “é 

vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. 

A cobrança de juros capitalizados, quando não estiver previsto legalmente, 

estará ferindo o princípio da boa-fé, pois uma das partes não está agindo com lealdade 

e honestidade perante a outra, isto é, existira uma desvantagem do consumidor frente 

a instituição bancária, pois a dívida inicial começará a incidir em a cobrança de juros 

sobre juros, tornando inviável o adimplemento da obrigação contratual. 

 

4.3.3 O Limite de 30% Previsto para Adimplemento do Empréstimo Consignado. 

 

Uma modalidade de empréstimo comumente encontrado nos dias de hoje, são 

os empréstimos consignados, quando as parcelas da dívida do empréstimo são 

debitadas diretamente da folha de pagamento.  

Contudo, mesmo que esse tipo de modalidade seja permitido, deve-se observar 

que existe um limite para desconto em folha de pagamento, o qual não deve 

ultrapassar 30% do valor da folha de pagamento, ou seja, valores acima dessa 

modalidade são considerados uma violação do princípio da dignidade da pessoa 

humana e da razoabilidade, pois a subsistência do consumidor ficará comprometida. 

A Lei 10.820 de 2003, dispõe sobre a autorização para desconto de prestações 

em folha de pagamento e em seu artigo 1º, §1º menciona: 
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Art. 1o  Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em 
folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes 
ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e 
operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras 
e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos 
contratos. §1 O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir 
sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no 
respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou 
arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 
5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:  I - a amortização de 
despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a 
finalidade de saque por meio do cartão de crédito. 

 

O desconto em folha de pagamento que exceder o limite margem de 30%, por 

força do parágrafo 1°, III e do inc. IV artigo 51 do Código de defesa do Consumidor, 

pode ser considerado como abusivo e ilegal. 

 

4.3.4 Ressarcimento de Despesas e Serviços de Terceiros 

 

Normalmente encontra-se nos contratos de empréstimos bancários cobranças 

como ressarcimento de despesas e serviços de terceiros, porém, essas cláusulas 

normalmente não são especificadas e nem explica-se o motivo da cobrança, dessa 

forma, podem ser consideras abusivas, pois o artigo 6º do Código de Defesa do 

Consumidor, inciso III, todas as prestações de serviços e despesas cobradas ao 

consumidor devem ser claras e específicas. 

 A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, fixou tese no sentido de 

considerar abusiva, em contratos bancários, a cláusula que prevê ressarcimento de 

serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente 

executado. 

 

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. 
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO 
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO 
DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. 
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A 
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO 
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA 
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. 
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E 
DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA 
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, 
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por 
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. 
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Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços 
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente 
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo 
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos 
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, 
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de 
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o 
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. 
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. 
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por 
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros 
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se 
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado 
em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) 
 

Entende-se que no caso das cobranças genéricas de ressarcimento de 

serviços prestados por terceiro, essa prática contraria o Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que não descreve o serviço especificamente prestado por 

terceiro. 

 

4.4 PROTEÇÃO CONTRA AS CLÁUSULAS ABUSIVAS  

  

A proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos 

ou serviços é um dos direitos básicos de consumidor, conforme o artigo 6°, inc. IV, do 

Código de Defesa do Consumidor.  

O Código de Defesa do Consumidor estabelece claramente normas que 

proíbam as cláusulas abusivas nos contratos de empréstimos bancários, garantido ao 

consumidor uma segurança nessas relações, ou um controle judicial nessas cláusulas 

contratuais.  

Caso o consumidor sinta que essas cláusulas estão previstas no contrato, 

poderá solicitar, a alteração ou exclusão dessas cláusulas classificadas como 

abusivas.  

É muito importante destacar que todos os contratos nas relações de consumo 

devem ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor, para que não 

ocorra um desequilíbrio contratual entre as partes, além dos contratos de empréstimos, 

que comumente encontramos essas cláusulas abusivas que nos geram dúvidas, 
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devemos interpretar sempre toda e qualquer relação contratual de maneira mais 

favorável ao consumidor.   

Desta forma, faz-se necessária a intervenção estatal para equilibrar as relações 

de consumo, que através do Código de Defesa do consumidor, dá maior transparência 

e harmonia às relações contratuais. 

 

4.5 NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 
 

Muito se fala nas modalidades de cláusulas abusivas, e o Código de Defesa do 

Consumidor estabelece que em relação a proteção contratual do consumidor, pode-

se invalidar a cláusula abusiva, tanto como realizar a modificação do seu conteúdo.  

De acordo com o que estabelece o artigo 51, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor, a nulidade de pleno direito, ou seja, a nulidade absoluta é uma sanção 

típica para as cláusulas abusivas. Segundo entendimento do autor Bruno Miragem 

(2008, p. 221) “a nulidade de pleno direito ou absoluta, é aquela que implica na 

invalidade de ato nulo, sem que haja possibilidade de saneamento e convalidação do 

mesmo”.  

Além da nulidade, o Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade 

alteração do conteúdo da clausula, promovendo a revisão do contrato, conforme 

estabelece o artigo 6º, V, ser um direito básico do consumidor “a modificação das 

cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão 

em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”.  

Bruno Miragem, (2008, p. 221) disserta sobre o regime do Código de Defesa 

do Consumidor: 

 

No regime do Código de Defesa do Consumidor, a nulidade de pleno direito 
decorre de ofensa à ordem pública, de proteção do consumidor, devendo ser 
reconhecida judicialmente mediante ação ou exceção oposta pelo 
consumidor, ou ainda reconhecimento de ofício pelo juiz.  
 

Conforme §2°, do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor “a nulidade 

de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua 

ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das 

partes”.  Ou seja, vem se demonstrando a cada dia o reconhecimento de cláusulas 
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abusivas, invalidando somente essas cláusulas consideradas abusivas e não a 

totalidade da relação contratual entre as partes.   

 

Portanto, o reconhecimento da abusividade e consequente declaração de 
nulidade das cláusulas inseridas em contratos de consumo podem e devem 

ser conhecidas de ofício (ex officio) pelo magistrado. Trata‐se, portanto, de 
exceção à regra de que ‘o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta’ 
(art. 128 do CPC). Em relação à proteção contratual do consumidor, o 
magistrado tanto pode invalidar a cláusula abusiva como realizar a 
modificação do seu conteúdo. (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 2010, p. 
336) 
 

Dessa forma, explica o autor João Batista de Almeida (2015, p. 144), acerca da 

nulidade dessas cláusulas: 

 

Após tipifica-las, o Código sancionou-as de nulidade absoluta (art. 51 e seus 
incisos e parágrafos), com as decorrentes consequências jurídicas: tais 
cláusulas nunca terão eficácia; não convalescem pela passagem do tempo, 
nem pelo fato de não serem alegadas pelo interessado; podem ser 
pronunciadas de ofício pelo juiz, dispensando arguição da parte; não são 
supríveis e não produzem qualquer efeito jurídico, pois a declaração de 
nulidade retroage à data da contratação. 
 

Aspecto interessante a ser observado, é a regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo. Prevê o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor que 

as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. 

 

Ser nula de pleno direito significa que o magistrado pode, de ofício, 
reconhecer a sua invalidade. Desse modo, proposta uma ação questionando 
determinada prática contratual abusiva, ou mesmo suscitando a invalidade 
de alguma cláusula contratual, verificando o juiz que há outra ou outras 
cláusulas nulas no contrato, poderá ele declarar sua invalidade de ofício, 
mesmo que não tenha sido arguida pelo consumidor. (NEVES, 2018, p. 316) 

 

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça elaborou Súmula 381 que assim 

dispõe: "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Pode-se dizer que a referida súmula questiona a nulidade 

absoluta das cláusulas abusivas nos contratos bancários, situação em que se nega 

ao juiz conhecer de ofício as mesmas, fato que confronta o Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que esse declara ser nula, de pleno direito, as cláusulas 

abusivas. 

Ressalta-se, que não se trata de nulidades relativas, que admitem a produção 

de efeitos, mas de nulidades absolutas, que negam qualquer efeito à cláusula 
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contratual celebrada em desacordo com a lista dos incisos do artigo 51 do Código de 

Defesa do Consumidor, porém, como destacado anteriormente a decretação dessa 

cláusula abusiva não invalida o contrato em sua totalidade. 

É de grande relevância destacar acerca da preclusão e prescrição dessas 

cláusulas abusivas, as quais podem ser discutidas no processo a qualquer tempo, 

conforme entendimento do autor Sergio Cavalieri Filho (2014, p. 210) 

 

Por se tratar de matéria de ordem pública, como acima relembrado, a 
nulidade das cláusulas abusivas não é atingida pela preclusão, de modo que 
pode ser alegada no processo a qualquer tempo e grau de jurisdição. Com 
relação à prescrição, pode-se afirmar que ela não ocorre, é caso de ação 
imprescritível, porque o Código não fixou nenhum prazo para o exercício do 
direito de pleitear em juízo a nulidade da cláusula abusiva. 

 

Pode-se dizer então que a nulidade de pleno direito é sinônimo de invalidade, 

isto é, a cláusula não vale, não produz efeito no contrato, é como se não existisse. 

Vale dizer que a cláusula abusiva encontrada nos contratos não possui efeitos 

jurídicos, embora figure no contrato, ou seja é ineficaz desde sempre, dessa forma o 

consumidor não está obrigado a cumprir a obrigação por ela imposta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No presente trabalho se efetuou uma análise dos contratos de empréstimos 

bancários onde mais se verifica a ocorrência de abusos, notadamente desvantajosa à 

parte mais fraca da relação contratual. 



49  
 

 

 

 

 

Entende-se por relação de consumo aquelas que encontramos o consumidor e 

o fornecedor, com objetivo principal de negociar produtos e serviços, e assim 

direciona-se a pesquisa com foco nos contratos de empréstimos bancários, sob 

justificativa de que, em tese, a maioria dos consumidores hoje em dia necessitam de 

empréstimos, utilizando então, os serviços bancários que são efetuados através de 

contratos, os quais, geralmente, impõe obrigações, sem dar a oportunidade do 

consumidor discutir o que lhe foi imposto, pois não tem o breve conhecimento para 

discutir acerca dessas cláusulas.  

O principal objetivo nessas relações de consumo é estabelecer o equilíbrio e 

igualdade nas prestações do negócio jurídico, especialmente naqueles negócios que 

envolvam instituições financeiras, devendo sempre mostrar-se a proteção de forma 

mais benéfica ao consumidor.  

Como analisado em todo o trabalho, o fornecedor por muitas vezes não respeita 

os princípios e direitos básicos que devem ser observados ao efetuar esses contratos, 

e assim, não respeitando a vulnerabilidade do consumidor, infringindo um direito 

básico estabelecido no artigo 6°, IV do Código de Defesa do Consumidor onde é 

oferecido a proteção ao consumidor frente contra as cláusulas abusivas.  

Entende-se que é possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor a 

contratos e instituições bancárias, desde que o consumidor destine o crédito para sua 

utilidade pessoal, como destinatário final, e para que dessa forma, ocorra uma relação 

de igualdade, harmonia e equilíbrio entre as instituições bancarias, que são 

consideradas fornecedoras e o consumidor.  

Os abusos que comumente ocorrem nos contratos de empréstimos bancários 

e os principais princípios violados são as  taxas de juros elevadas e abusivas, o 

desconto em folha de pagamento que excede os 30%, o ressarcimento de despesas 

e serviços de terceiros e a taxa de comissão de comissão de permanência, as quais 

são situações que violam os princípios da proporcionalidade, lealdade, confiança, boa-

fé e o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Diante desses abusos encontrados nesses contratos, pode-se dizer que o 

Código de Defesa do Consumidor aplica ao contratos de empréstimos bancários que 

contem cláusulas previstas no artigo 51 do mesmo código, a nulidade de pleno direito, 

que aliás, como fora discutido, são nulidades que negam qualquer efeito jurídico em 

relação ao contrato, impedindo que o ato tenha validade e produza efeitos.  
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Verifica-se que, mesmo que os bancos realizem empréstimos e que o seu 

principal objetivo seja o lucro, as partes devem atuar com lealdade nas relações 

contratuais, não impondo cláusulas que abusem da vulnerabilidade do consumidor , 

pois mesmo que existam diversos meio de proteção ao consumidor, ainda é possível  

verificar  que o consumidor tem seus direitos lesados.  

Verifica-se que é necessário a realização desses contratos de empréstimos 

bancários nas relações consumeristas, e a solução para evitar cláusulas abusivas 

nessas relações, seria que esses contratos se adaptassem, ou melhor, respeitassem 

os princípios e direitos básicos que o Código de Defesa do Consumidor prevê ao 

permitir esses contratos, e dessa forma as instituições bancárias deveriam agir no 

mínimo com equilíbrio e boa-fé, visando assim, evitar preocupação e transtornos ao 

consumidor.  

Por fim, entende-se que o meio eficaz para garantir que essas cláusulas são 

nulas de pleno direito é realizado no âmbito judicial com a propositura de uma ação, 

com objetivo de declarar a nulidade e a proibição dessas cláusulas.  
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