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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo tratar sobre os contratos de adesão, com a 

finalidade de versar sobre a ausência de equilíbrio entre as partes contratantes. Foi enfatizada a 

diferença entre o contrato paritário e o contrato por adesão. O primeiro é determinado pelo 

debate entre as partes, com o intuito de normatizar o conteúdo a ser utilizado. Por sua vez, o 

contrato por adesão é caracterizado pela unilateralidade, sem que o consumidor tenha a 

possibilidade de discutir suas cláusulas. Os contratos de adesão atendem aos interesses do 

estipulante, que fixa de forma unilateral as condições do negócio jurídico, resguardando seus 

interesses, minimizando os riscos. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil tutelam 

os direitos do mutuário diante de sua explícita desvantagem e da reduzida possibilidade de 

discussão dos termos contratuais que são entregues ao aderente previamente elaborados e 

prontos para assinar. As grandes transformações econômicas e sociais geraram maior celeridade 

e eficiência às relações contratuais. Os contratos por adesão demonstram claramente a realidade 

da globalização, bem como da redução de custos e racionalização das atividades mercantis. 

Entretanto, a cláusula abusiva não pode ser considerada uma consequência lógica do contrato 

de adesão. Nesse sentido, é possível afirmar que os contratos previamente elaborados ensejam 

a criação de cláusulas abusivas e prejudiciais ao consumidor. Dessa forma, o aderente sempre 

ocupará posição de hipossuficiência nas condições estabelecidas no contrato. Destaca-se a 

importância do Poder Judiciário, a fim de dirimir os conflitos e tutelar o direito consumerista. 

A metodologia de pesquisa utilizada foi a dedutiva, ou seja, o trabalho parte de um aspecto 

geral para chegar a conclusões particularizadas. Inicialmente, o trabalho foi desenvolvido a 

partir de pesquisas por meio de doutrina, aulas ministradas, casos concretos, artigo científico. 

Posteriormente, realizou-se a seleção dos materiais encontrados, a discussão sobre a 

organização do texto e os resultados das análises realizadas. 

 

Palavras Chave: Contratos de adesão; cláusulas abusivas; unilateralidade; direito do 

consumidor. 

 

    



 

 

ABSTRACT 

 

The present article aims to treat about the adhesion contracts and its goal is to discuss 

the lack of poise between the ones who are part in the contractual relationship. The emphasis 

was between the joint contract and the adhesion contract. The first one is determined through 

the debate among the parts and intends to adapt the content to handle. Meanwhile, the adhesion 

contract has the feature of being a one-sided contract, due to this, there is no possibilities of the 

consumer to discuss its clauses. The adhesion contracts supports the intentions from whom 

stipulated its clauses and the one-sided contract conditions of the legal business saving his 

intentions and minimizing the risks. The Consumer Protection Code and the Civil Code 

safeguard the borrower’s rights against the explicit disadvantage and the reduced possibility of 

discussing the contract clauses, which were previously elaborated and provided to the adherent 

to then be signed. The great economic and social transformations resulted in more efficiency 

and celerity over the contractual relationships. The adhesion contracts clearly demonstrate the 

reality of globalization, also the cost reduction and the rationalization of mercantile activities. 

However, the unfair term cannot be considered a logical consequence to the adhesion contract. 

This way, it is possible to affirm that the previously elaborated contracts intend to beget unfair 

terms and prejudicial elements to the consumer. Due to this, the adherent will always occupy 

the most vulnerable position over the contract conditions. The Judiciary Branch deserves 

emphasis because of the conflicts overcoming while impose and safeguard the right of the 

consumers. The research methodology used was the deductive method, in other words, it goes 

from a general aspect to particular conclusions. Initially, it was reached from doctrinal research, 

classes learnt, real cases and other articles. Posteriorly, a selection over the reached material 

was made as well as discussions about the text structure and the results of the analysis. 

 

Key Words: adhesion contracts; unfair term; one-sidedness; consumer law. 
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1. INTRODUÇÃO  

Propõe-se por meio deste trabalho versar sobre contratos paritários e por adesão, 

tomando como objetivo central o debate acerca do desequilíbrio entre as duas partes 

contratantes, no que se refere ao contrato unilateral. O contrato é um interesse entre sujeitos 

sobre determinada coisa, no intuito de criar, modificar ou extinguir um direito.  

  O crescimento econômico possibilitou grande transformação na sociedade, gerou 

maior consumo de bens e serviços e fez surgir o contrato por adesão, o qual proporcionou maior 

rapidez e eficiência nas relações contratuais. De forma geral, os contratos por adesão trazem 

condições previamente formuladas e estabelecidas por uma das partes, fato ensejador de 

possíveis cláusulas abusivas e prejudiciais ao aderente. 

 Nesse sentido, o Código Civil de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor, buscam 

equilibrar a relação contratual entre contratante e aderente, a fim de tutelar os direitos do polo 

hipossuficiente da relação contratual.  O trabalho justifica-se por instigar discussão, e assim, 

elucidar a importância do conhecimento sobre o assunto para a gestão de uma corporação, seja 

de pequeno, médio ou grande porte. 

Inicialmente, o trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas por meio de doutrina, 

notícia jornalística, artigos científicos e jurisprudência. Posteriormente, realizou-se a seleção 

dos materiais encontrados, a análise sobre a organização do trabalho e os resultados dos estudos 

realizados. 
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CONTRATO 

De acordo com Ígor Araújo de Arruda (2007), o contrato é o acordo de vontades o qual 

demonstra a manifestação de contratar dos futuros denominados contraentes, de forma expressa 

ou tácita, a fim de demonstrar a verdadeira intenção de constituir a relação contratual. O acordo 

ocorre no momento que os envolvidos ajustam as cláusulas, condições da avença, prazos, local 

para dirimir o litígio, entre outros fatores. 

Nos contratos denominados lato sensu se encontra o acordo citado no parágrafo anterior, 

que tem como objetivo beneficiar os contratantes e construir uma relação contratual equilibrada. 

Na existência de uma relação igualitária entre os contraentes, é imprescindível a estipulação 

preliminar de condições contratuais que demonstrem as particularidades de cada interessado, 

não somente exigindo um contrato a que o contratante seja submetido, como ocorre no contrato 

de adesão.  

 

2.1 Formação Contratual 

Em seus estudos, o operador do direito supracitado apresenta o seguinte entendimento 

da doutrina sobre a formação dos contratos: 

a) Negociações preliminares / Puntuazione: vem a ser uma fase 

prescindível, precária, discricionária. Ou seja, é uma fase contratual, 

não-obrigatória, em que as partes estipulam as cláusulas contratuais e 

algumas condições supramencionadas no ponto 1. Essa fase, a despeito 

de prescindível ser, tem em muito facilitado o acordo contratual e 

rechaçado de toda forma os dissídios que do contrato possam sobrevir. 

No entanto, é uma fase discricionária, não-vinculante, ou melhor, o 

contratante que faz determinada oferta/proposta nessa fase não se 

vincula ao outro, não se obriga às regras contratuais inicialmente, dando 

margem a uma gama de ofertas indiscriminadas a consumidores e 

destinatários de tal oferta. 

b) Fase da Policitação: é uma fase que, diferente da anterior, dá maior 

segurança jurídica aos contraentes, por possuir força vinculante. É um 

negócio jurídico unilateral receptício, em que apenas uma das partes 
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lança uma proposta, com prazo ou não, sejam juridicamente presentes 

ou ausentes, a outra e dela espera uma resposta ou silêncio (inércia, em 

regra, o não aceite, ou quando qualificado implicando numa 

aquiescência presumida). Consectariamente à essa força vinculante, há 

exceções, tipificadas no artigo 428, do Código Civil. 

c) Aceitação: como sobredito, seja de quaisquer formas que possam 

exteriorizar tal vontade positiva do oblato ao proponente, só que 

tempestivamente (no tempo consentâneo: dentro do prazo dado, ou 

quando não, suficiente para uma resposta) e a toda a proposta, na sua 

íntegra. 
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3. CONTRATOS PARITÁRIOS E CONTRATOS POR ADESÃO 

 

Para Maria Helena Diniz (2014, p.106), os contratos paritários são aqueles em que as 

partes envolvidas se mostram em situação de igualdade, uma vez que debatem os termos 

relativos à negociação. Dessa forma, nos contratos citados ocorre a manifestação livre de 

vinculação de dois ou mais contratantes e a ampla discussão das condições e cláusulas que farão 

parte da relação contratual. 

De acordo com Silvio Rodrigues (2006, p.44), no conceito tradicional de contrato é 

admitida uma etapa de discussão das cláusulas da avença, momento em que as partes são 

colocadas em situação de equidade. Segundo o doutrinador, é a conhecida fase de puntuação, 

em que as diferenças são eliminadas pelo consenso entre os contraentes. A essa forma de 

contrato é atribuída a denominação de contrato paritário, pois presume-se a igualdade entre as 

partes.  

Por sua vez, Maria Helena Diniz (2014, p.107) explica que os contratos por adesão são 

caracterizados pela inexistência de acordo e manifestação de vontade entre as partes, sendo que 

um dos contratantes fica limitado a apenas aceitar as condições previamente impostas. O 

contratante acaba por concordar com as cláusulas já redigidas e impressas e adere a um acordo 

unilateral já definido em todos os seus termos.  Para exemplificar formas de contrato de adesão, 

a doutrinadora cita como exemplos: os contratos de seguro, os de transporte, os de fornecimento 

de gás, de eletricidade, água, os de consórcio, os de financiamento bancário. 

O professor Carlos Roberto Gonçalves (2011, p.100) explica que existe no contrato de 

adesão um limite mais amplo ao conhecido princípio da autonomia da vontade. Por conta da 

característica citada, alguns doutrinadores não aceitaram a sua natureza contratual, alegando 

ausência de vontade de uma das partes envolvidas, o que revelaria seu caráter institucional. 

Entretanto, apesar do debate suscitado, Sônia Diniz Viana (2013) ensina que atualmente 

é reconhecida a sua natureza contratual, sendo que o Código de Defesa do Consumidor, por 

exemplo, o define como contrato em seu artigo cinquenta e quatro.  

Vale ressaltar a diferença entre o contrato paritário e o contrato por adesão. O primeiro 

é determinado pelo debate entre as partes, com o intuito de normatizar o conteúdo a ser 
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utilizado. Já o contrato por adesão é caracterizado pela unilateralidade, sem que o consumidor 

tenha a possibilidade de discutir suas cláusulas. 

Maria Helena Diniz (2014, p.108 e 109) explica que os contratos por adesão supõe: 

predeterminação, uniformidade e rigidez da oferta, proposta permanente e geral, aceitação pura 

e simples do oblato, a superioridade econômica de um dos contratantes e cláusulas com 

interesse único. 

A professora salienta que o contrato por adesão é caracterizado pelo arbítrio exclusivo 

de somente uma das partes, é “a adesão da vontade de um oblato indeterminado à oferta 

permanente do proponente ostensivo” (Maria Helena Diniz, 2014, p.107).  A situação relatada 

acaba por ferir os direitos do consumidor, visto como parte hipossuficiente. As cláusulas 

abusivas, desarrazoáveis ensejam a falta de equilíbrio entre direitos e deveres, relativos à 

renúncia antecipada do aderente na assinatura do contrato. 

O Código Civil de 2002 trata do assunto nos seus artigos 423 e 424, dispostos abaixo:  

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.  

 De acordo com Sônia Diniz Viana (2013), apenas o Código de Defesa do Consumidor 

tratava sobre a espécie contratual em análise. Entretanto, o Código Civil de 2002 estabeleceu 

que nem sempre há paridade nas relações entre particulares, pois também reconheceu o lugar 

privilegiado assumido pelo contratante em relação ao outro e a fragilidade de uma das partes. 

Em seus artigos 421 e 422, traz ainda princípios dos contratos, entre eles a probidade e a boa-

fé, estabelecendo que a liberdade de contratação deve ser realizada levando em conta a função 

social do contrato. 

Como exposto, o artigo 424 do Código Civil estabelece que “nos contratos de adesão, 

são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da 

natureza do negócio”.  Nesse sentido, Maria Helena Diniz (2014, p.110) explica que o contrato 
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por adesão é baseado no princípio da legitimidade da intervenção controladora, a fim de tutelar 

os direitos advindos do negócio e previamente renunciados pelo aderente.  

 Assim, a cláusulas que levem a interpretação dúbia aplica-se o “ interpretativo contra 

stipulatorem”, previsto no artigo 423. De acordo com a previsão legal citada “quando houver 

no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação 

mais favorável ao aderente”. No que concerne ao conteúdo abusivo presente no contrato, se 

detectado, é possível a declaração de nulidade de cláusulas que sejam marcadas pela dispensa 

de direito previamente realizada pelo contratante que aceitou passivamente condições 

estabelecidas anteriormente. 
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4. LIBERDADE CONTRATUAL 

Ígor Araújo de Arruda (2007) disserta sobre a autonomia da vontade. De acordo com 

esse princípio, as partes têm o direito de realizar o acordo, de escreverem sobre a avença 

(limitação a conteúdo ilícito), de optar pelo objeto do contrato, pelo contratante, não sendo 

demandados pelo Estado. Além disso, as partes podem criar contratos não estipulados na 

legislação. Mais uma vez, o estudioso apresenta interessante classificação doutrinária acerca da 

liberdade contratual: 

a) Liberdade de celebrar contratos: liberdade de contratar ou não, impossibilitando o 

Estado vedar a prática de formação contratual, salvante os casos de ilicitude. 

b) Liberdade subjetiva: a de escolher com quem contratar. Escolha das partes que estarão 

no contrato. 

c) Liberdade de conteúdo: sobre o que contratar; o objeto de contrato; o que versará o 

contrato. 

O autor defende que a liberdade contratual, nos contratos de adesão, vem sendo 

rechaçada.  De acordo com Ígor Araújo de Arruda (2007), doutrinadores versam sobre o assunto 

apresentando o aspecto positivo desse tipo contratual, qual seja da necessidade em otimizar as 

relações contratuais atualmente, aumentando a celeridade na realização do contrato, dos 

negócios jurídicos. Além disso, enseja a prática contratual, sendo que “uma das partes estipula 

as regras contratuais e a outra, que não é pessoal, mas um número indeterminado de pessoas, 

aceita integralmente ou as rechaça, havendo um maior aspecto positivo em primazia do aspecto 

negativo”.  

Nesse sentido, como já citado, o Código Civil disciplina o tema e tutela os direitos do 

contratante: 

Artigo 423: “Quando houver nos contratos de adesão cláusulas ambíguas ou 

contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”. 

Artigo 424: “Nos contatos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia 

antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”. 
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Entretanto, Ígor Araújo de Arruda (2007) defende que a proteção descrita favorece 

somente o Princípio da Interpretação mais favorável à parte mais suscetível da relação, 

diferentemente do que apresenta o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), o qual 

protege não apenas a desigualdade formal, mas também a desigualdade material notória entre 

consumidores e fornecedores. O autor do artigo, publicado em um importante site jurídico, cita 

ainda outros princípios gerais do Código Civil que vêm sendo desprezados, entre eles: Boa-fé 

Objetiva, Probidade, Função Social do Contrato. 

Diante de interessante estudo apresentado por Ígor Araújo de Arruda (2007), vale 

ressaltar seu posicionamento sobre o assunto abordado neste trabalho: 

Com a devida vênia aos autores que pensam que os contratos de adesão 

são em parte maior, benéficos à sociedade, ousamos divergir desse 

pensamento. A despeito dessa pequena proteção legal que o Código 

Civil deu a esses contratos, não podemos achá-lo de todo benéfico. O 

que vemos no concernente à liberdade, das três supracitadas, existência 

de apenas uma delas, qual seja: liberdade de contratar. Liberdade essa 

óbvia contemporânea e modernamente. As liberdades mencionadas nas 

alíneas b e c ou não são encontradas, ou quando as são, dificilmente 

perceptíveis. A liberdade de contratar pode existir quando alguém 

procura um serviço secundário, prescindível na praxe, exempli gratia, 

contratar com operadoras de internet. Distintamente acontece quando 

celebramos contrato com as concessionárias ou permissionárias de 

serviço público que detêm um monopólio ou oligopólio no mercado de 

fornecimento, estando quase que obrigados a contratá-las, v.g., contrato 

de fornecimento de água, energia elétrica, gás etc. No atinente à 

liberdade de conteúdo torna-se mais fácil a percepção da desigualdade 

material existente entre ambos os contratantes, no qual o contratante-

oblato, de fato, só adere ao conteúdo estipulado (abusivamente, às 

vezes), ficando à mercê do que o ofertante vai estipular. 

Os contratos de adesão são, em sua maioria, abusivos, devendo, 

portanto, haver uma maior fiscalização preventiva das autoridades 

competentes, na medida em que se desse uma maior participação do 

aderente, esse tipo de contrato tornar-se-ia o retrotranscrito contrato de 
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massa. Deve-se, outrossim, evitar a todo momento a formação de 

monopólio dessas concessionárias/permissionárias, a concentração de 

capitais, privados ou estatais, nas grandes empresas; deve-se instigar 

uma maior competição no mercado, fazendo com que os ofertantes 

deem melhores condições contratuais, preço, prazo de débito etc., que 

atraiam os destinatários para tanto. 

Portanto, trazendo uma política pública beneficiária à população, 

podem-se melhorar as condições desses contratos que para muito são 

desconhecidos (não só esse tipo contratual como também suas regras), 

facilitando os acordos e gerando maior fluxo comercial. 
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5. OS CONTRATOS POR ADESÃO E SUAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 

  

 De acordo com Silvio Rodrigues (2006, p.46 e 47), o Estado reage aos efeitos 

provenientes do desequilíbrio entre as partes. Na área legislativa, as regras que protegiam os 

mais frágeis foram ampliadas. O autor cita como exemplos a fixação de tarifas, a imposição de 

determinadas cláusulas e até mesmo a proibição de certas condições. No que tange ao aspecto 

social, o operador do direito versa sobre a criação de sindicatos de empregados e acordos 

coletivos, que visam o reequilíbrio dos termos da relação jurídica laboral.   

É importante salientar posição contrária estudada na obra de Silvio Rodrigues (2006, 

p.48), em que o doutrinador cita a obra Le régime démocratique. O autor do livro citado, 

Reipert, faz consideração que merece destaque, pois não considera o contrato por adesão 

inferior ao contrato tradicional. De acordo com o estudioso francês, nos contratos marcados 

pela longa discussão pode também ocorrer a aceitação das cláusulas por necessidade de uma 

das partes. Além disso, defende que o contrato de adesão possui regularidade, com cláusulas 

que recebem maior proteção estatal e, por isso, “parece infinitamente menos perigoso, em face 

da moral, do que o contrato discutido entre as partes”. 

No entanto, Amanda de Abreu Cerqueira Carneiro (2010) chama a atenção para o fato 

de muitos consumidores serem constantemente lesados, por meio de cláusulas abusivas 

presentes em contratos por adesão e que, neste caso, a aplicabilidade do Código Civil e do 

Código de Defesa do Consumidor é indiscutível. A advogada explica o dever da informação 

clara ao contratante, desde a oferta do serviço a ser prestado e a busca constante do consumidor 

pelo judiciário, a fim de dirimir os conflitos. 

Ressalta-se a afirmação de Renan Kfuri Lopes (2008), em seu artigo “A maioridade da 

Lei do Consumo no Brasil”, a qual estabelece que os contratos por adesão demonstram 

claramente a realidade da globalização, bem como da redução de custos e racionalização das 

atividades mercantis. O operador do direito defende que a cláusula abusiva não pode ser 

considerada uma consequência lógica do contrato de adesão. Entretanto, entende que tal 

estrutura contratual é ensejadora para o surgimento de elementos desfavoráveis ao consumidor, 

pois o fornecedor ao assegurar os seus interesses, acaba por romper com o princípio da boa-fé 

objetiva, gerando desequilíbrio na relação contratual. Nesse sentido, o Código de Defesa do 

Consumidor e o Código Civil tutelam os direitos do mutuário diante de sua explícita 
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desvantagem e da reduzida possibilidade de discussão dos termos contratuais que são entregues 

ao aderente previamente elaborados e prontos para assinar. 

A partir de análise da Lei nº. 8.078/90, Amanda de Abreu Cerqueira Carneiro (2010) 

aponta as principais causas de insatisfação dos aderentes, sendo elas:  cláusulas que  excluem 

ou minimizam a responsabilidade do fornecedor por defeitos de qualquer espécie dos produtos 

e dos serviços; termos que implicam renúncia ou de direitos por parte do consumidor; exclusão 

da possibilidade de reembolso de um pagamento realizado; estabelecimento de obrigações 

iníquas, abusivas, colocando a parte  mais frágil  em desvantagem exacerbada, causando ao 

aderente danos não compatíveis com a boa-fé ou equidade, estabelecidos no artigo 6º. Além 

disso, trata ainda da inversão do ônus da prova, causador de desvantagem ao consumidor; da 

atribuição de escolha por parte do fornecedor de finalizar ou não o contrato, da obrigação de 

realizar pagamento dos custos de cobrança, entre outros fatores.  

No que concerne à intervenção estatal, Silvio Rodrigues (2006, p.47) aponta a atividade 

judiciária como instrumento importante para minimizar as possíveis injustiças cometidas, por 

meio dos contratos por adesão. Segundo o professor “por meio da interpretação de cláusulas do 

negócio procurou a jurisprudência evitar a exploração de uma parte pela outra”.   

Em seu artigo, Sônia Diniz Viana (2013) esclarece que o Superior Tribunal de Justiça, 

desde que traga benefícios ao interesse da coletividade, tem atribuído legitimidade ao 

Ministério Público para ajuizar Ação Civil Pública com o objetivo de analisar a validade de 

cláusulas abusivas constantes em contratos por adesão:  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ação coletiva. Ministério Público. 

Legitimidade. Interesses individuais homogêneos. Cláusulas abusivas. 

O Ministério Público tem legitimidade para promover ação coletiva em 

defesa de interesses individuais homogêneos quando existente interesse 

social compatível com a finalidade da instituição. Nulidade de cláusulas 

constantes de contratos de adesão sobre correção monetária de 

prestações para a aquisição de imóveis, que seriam contrárias à 

legislação em vigor. Art. 81, parágrafo único III e art. 82, I, da Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Precedentes. Recurso 

conhecido e provido. (REsp. 168.859/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO 
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DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/1999, DJ 

23/08/1999, p. 129) 

Nota-se ainda a importância do tema proposto diante de inúmeros julgados pesquisados. 

Seguem ementas que ilustram o assunto tratado em pesquisas realizadas: 

TJ-SP - Apelação APL 00178050620138260003 SP 0017805-

06.2013.8.26.0003 (TJ-SP) 

Data de publicação: 02/09/2014 

Ementa: PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MARCAPASSO. 

Alegação de inaplicabilidade da Lei nº 9.656 /98. Desnecessidade de 

adaptação do contrato aos termos da Lei nº 9.656 /98. Lei de ordem 

pública e cogente. Aplicação imediata aos contratos de trato sucessivo. 

Irrelevância da aplicação da Lei nº 9.656 /98. Disposição de exclusão 

de materiais que vai de encontro com os objetivos inerentes à própria 

natureza do contrato. Violação art. 51, IV e § 1º, CDC , e art. 424 , CC . 

Aplicação analógica da Súm. 93/TJSP. Danos morais. Ocorrência. 

Conduta que agravou problemas da autora em momento crítico, em que 

sua vida estava em risco. Quantum adequado. Recuso não provido. 

 

TJ-SP - Apelação APL 10699545920138260100 SP 1069954-

59.2013.8.26.0100 (TJ-SP) 

Data de publicação: 02/12/2015 

Ementa: PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MATERIAL 

IMPORTADO. Disposição contratual de exclusão que vai de encontro 

com os objetivos inerentes à própria natureza do contrato. Violação art. 

51, IV e §1º, CDC, e art. 424, CC. Competência do médico para 

indicação dos materiais necessários para o sucesso da cirurgia. É 

"abusiva a cláusula restritiva de direito que prevê o não custeio de 

prótese, imprescindível para o êxito do procedimento cirúrgico coberto 

pelo plano, sendo indiferente, para tanto, se referido material é ou não 

importado" (REsp 1046355/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª T., j. 

15/05/2008, DJe 05/08/2008). Cobertura devida. Recurso desprovido. 
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As ementas mostram claramente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como do artigo 424 do Código Civil. A decisão judicial estabelece a ausência de relevância da 

aplicabilidade da Lei nº 9.656 /98, a qual dispõe sobre os planos e seguros privados de 

assistência à saúde. É importante ressaltar que condutas abusivas, as quais restringem a 

utilização de materiais médicos, por exemplo, podem trazer graves consequências à vida do 

paciente. A intransigência por parte do plano contratado trouxe o agravamento dos problemas 

de saúde da autora da ação, bem como risco de morte. 

O segundo recurso analisado traz também a falta de cobertura de material indispensável 

para a realização da cirurgia. Novamente a observância de violação ao artigo 51, do Código de 

Defesa do Consumidor e do artigo 424, do Código Civil. Determina-se abusiva a cláusula 

contratual que faz a previsão do não custeio de prótese a ser utilizada. Vale dizer que o produto 

era essencial para o sucesso do procedimento médico e o fato de ser ou não material importado 

é indiferente para decisão. 

O Tribunal de Justiça de SP estabeleceu, por meio das súmulas 90 a 97, direitos dos 

conveniados dos planos de saúde. A notícia jornalística “Justiça encerra discussão nos planos 

de saúde”, autoria de José Rios, veiculada pelo Jornal da Tarde, descreve benefícios para o 

consumidor. A súmula 97, por exemplo, não considera cirurgia estética a cirurgia plástica 

realizada após o tratamento de obesidade mórbida. A súmula 93, por sua vez, obriga as 

empresas a custearem a implantação do stent (instrumento essencial para o êxito de cirurgias 

cardiovasculares). 

Seguem outras decisões de tribunais de diferentes estados brasileiros que também tratam 

de cláusulas abusivas nos contratos de adesão: 

 

 

TJ-MG - 200000031874310001 MG 2.0000.00.318743-1/000(1) (TJ-

MG) 

Data de publicação: 18/11/2000 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO 

- COMPETÊNCIA TERRITORIAL - FORO DE ELEIÇÃO 

- CONTRATO DE ADESÃO - CONSÓRCIO 

- CLÁUSULA ABUSIVA - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 
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"EX OFFICIO" - POSSIBILIDADE. Constituindo as empresas de 

consórcio de capital advindo de prestações pagas pelo consorciado, que 

objetiva adquirir bem duradouro, evidencia-se nessa relação entre 

administradora e grupo consorcial uma posição de fornecedor e 

consumidor, e, se controvérsia surgir em torno do contrato, há de ser 

dirimida segundo regras preconizadas no Código de Defesa do 

Consumidor. Caracteriza benefício exagerado a favor do fornecedor, 

em detrimento do consumidor-aderente, a cláusula de eleição de foro 

que faculta ao credor o direito de optar por aquele que mais lhe 

favoreça, com evidente desvantagem ao devedor, fato este que 

oportuniza ao Julgador declarar de ofício sua incompetência absoluta, 

haja visto que a Lei 8.078 /90 garante ao consumidor, como direito 

básico, a outorga de facilidades em sua defesa (artigo 6º, VIII). 

 

 

TJ-SP - Apelação APL 9239181952005826 SP 9239181-

95.2005.8.26.0000 (TJ-SP) 

Data de publicação: 07/06/2011 

Ementa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS RESCISÃO 

- CONTRATO DE ADESÃO E CLÁUSULA ABUSIVA - 

RECONHECIMENTO - AUTORA QUE NÃO TINHA 

POSSIBILIDADE DE COMPREENDER ÔNUS IMPOSTO 

EM CONTRATOREDIGIDO SEM DESTAQUE - 

APLICABILIDADE DO ARTIGO 46 DA LEI 8.078 /90. Apelação 

improvida. 

TJ-ES - Agravo de Instrumento AI 24039014543 ES 24039014543 (TJ-

ES) 

Data de publicação: 13/04/2005 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL AGRAVO - COMPETÊNCIA - 

FORO DE ELEIÇAO - CONTRATO DE ADESAO - CONSÓRCIO 

- CLÁUSULA ABUSIVA - DECLINAÇAO DE COMPETÊNCIA - 

RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de relação de consumo, 

em contrato de adesão, é nula cláusula de eleição de foro, podendo, 
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inclusive, tal nulidade ser declarada de ofício, uma vez reconhecida a 

dificuldade deste defender-se em outra Comarca. Ademais, a Portaria 

04/98, divulgada, pelo Ministério da Justiça através da Secretaria de 

Direito Econômico, complementou as cláusulas contratuais 

consideradas abusivas, elencadas no art. 51 o CDC, incluindo neste rol 

as que "elejam foro para dirimir conflitos decorrentes de relações de 

consumo diverso daquele onde reside o consumidor". Precedentes do 

STJ.Y 

 

TJ-ES - Agravo de Instrumento AG 24039014543 ES 024039014543 

(TJ-ES) 

Data de publicação: 13/04/2005 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL AGRAVO - COMPETÊNCIA - 

FORO DE ELEIÇAO - CONTRATO DE ADESAO - CONSÓRCIO 

- CLÁUSULA ABUSIVA - DECLINAÇAO DE COMPETÊNCIA - 

RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de relação de consumo, 

em contrato de adesão, é nula cláusula de eleição de foro, podendo, 

inclusive, tal nulidade ser declarada de ofício, uma vez reconhecida a 

dificuldade deste defender-se em outra Comarca. Ademais, a Portaria 

04/98, divulgada, pelo Ministério da Justiça através da Secretaria de 

Direito Econômico, complementou as cláusulas contratuais 

consideradas abusivas, elencadas no art. 51 o CDC, incluindo neste rol 

as que "elejam foro para dirimir conflitos decorrentes de relações de 

consumo diverso daquele onde reside o consumidor". Precedentes do 

STJ.Y 

 

TJ-ES - Agravo de Instrumento AI 24039014543 ES 024039014543 

(TJ-ES) 

Data de publicação: 13/04/2005 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL AGRAVO - COMPETÊNCIA - 

FORO DE ELEIÇAO - CONTRATO DE ADESAO - CONSÓRCIO 

- CLÁUSULA ABUSIVA - DECLINAÇAO DE COMPETÊNCIA - 

RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de relação de consumo, 
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em contrato de adesão, é nula cláusula de eleição de foro, podendo, 

inclusive, tal nulidade ser declarada de ofício, uma vez reconhecida a 

dificuldade deste defender-se em outra Comarca. Ademais, a Portaria 

04/98, divulgada, pelo Ministério da Justiça através da Secretaria de 

Direito Econômico, complementou as cláusulas contratuais 

consideradas abusivas, elencadas no art. 51 o CDC, incluindo neste rol 

as que "elejam foro para dirimir conflitos decorrentes de relações de 

consumo diverso daquele onde reside o consumidor". Precedentes do 

STJ.Y 

 

TJ-MG - 200000039809300001 MG 2.0000.00.398093-0/000(1) (TJ-

MG) 

Data de publicação: 15/03/2003 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - FORO DE ELEIÇÃO - COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - CONTRATO DE ADESÃO - BANCO 

- CLÁUSULA ABUSIVA - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

EX OFFICIO - POSSIBILIDADE. . -"A inserção em contrato, pelo 

credor, de foro de eleição em seu favor e em detrimento do consumidor, 

caracteriza cláusula abusiva, dificultando e onerando a sua defesa, o que 

autoriza o Juiz a declarar, de ofício, sua incompetência absoluta, com 

remessa dos autos à jurisdição do domicílio do réu - Inteligência dos 

artigos 6º, inciso VIII, e 51, inciso IV da Lei n. 8.078 /90". 

 

 

 

TJ-MG - 200000037519990001 MG 2.0000.00.375199-9/000(1) (TJ-

MG) 

Data de publicação: 31/08/2002 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - FORO DE ELEIÇÃO - COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - CONTRATO DE ADESÃO - BANCO 

- CLÁUSULA ABUSIVA - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 
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EX OFFICIO - POSSIBILIDADE. -"A inserção pelo credor 

de cláusula em contrato de financiamento que estipula foro múltiplo em 

seu favor em detrimento do consumidor caracteriza benefício 

exagerado, dificultando e onerando a sua defesa, estando, por isso, o 

Julgador autorizado a declarar, de ofício, sua incompetência absoluta, 

com remessa dos autos à jurisdição do domicílio do réu - Inteligência 

dos artigos 6º , inciso VIII , e 51 , inciso IV da Lei n. 8.078 /90". 

 

TJ-SP - Apelação APL 30000216120138260650 SP 3000021-

61.2013.8.26.0650 (TJ-SP) 

Data de publicação: 28/05/2015 

Ementa: Ação Civil Pública – Sentença de extinção por inaptidão da 

inicial – Afastamento da extinção – Presença das condições da ação e 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válidos do processo – 

Associação autor constituída com o objetivo de defender direitos dos 

consumidores – Proteção a direitos individuais homogêneos – 

Adequação à previsão dos Artigos 81 e 82 do Código de Defesa do 

Consumidor – Interesse social a ser protegido – Julgamento do feito 

com sustento no Artigo 515, §3º do Código de Processo Civil - Empresa 

requerida que colocou a venda unidades habitacionais – Minuta 

de contrato de adesão contendo cláusula abusiva– Necessidade de 

adequação como forma de preservar o equilíbrio contratual – 

Confirmação do decreto de antecipação de tutela – Inversão da 

sucumbência – Recurso provido. 

 

TJ-MG - 3187431 MG 2.0000.00.318743-1/000(1) (TJ-MG) 

Data de publicação: 18/11/2000 

Ementa: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E 

APREENSÃO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - FORO DE 

ELEIÇÃO - CONTRATO DE ADESÃO - CONSÓRCIO 

- CLÁUSULA ABUSIVA - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

"EX OFFICIO" - POSSIBILIDADE. Constituindo as empresas de 

consórcio de capital advindo de prestações pagas pelo consorciado, que 
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objetiva adquirir bem duradouro, evidencia-se nessa relação entre 

administradora e grupo consorcial uma posição de fornecedor e 

consumidor, e, se controvérsia surgir em torno do contrato, há de ser 

dirimida segundo regras preconizadas no Código de Defesa do 

Consumidor. Caracteriza benefício exagerado a favor do fornecedor, 

em detrimento do consumidor-aderente, a cláusula de eleição de foro 

que faculta ao credor o direito de optar por aquele que mais lhe 

favoreça, com evidente desvantagem ao devedor, fato este que 

oportuniza ao Julgador declarar de ofício sua incompetência absoluta, 

haja visto que a Lei 8.078 /90 garante ao consumidor, como direito 

básico, a outorga de facilidades em sua defesa (artigo 6º, VIII). 

TJ-MG - 200000031874310001 MG 2.0000.00.318743-1/000(1) (TJ-

MG) 

Data de publicação: 18/11/2000 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO 

- COMPETÊNCIA TERRITORIAL - FORO DE ELEIÇÃO 

- CONTRATO DE ADESÃO - CONSÓRCIO 

- CLÁUSULA ABUSIVA - DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 

"EX OFFICIO" - POSSIBILIDADE. Constituindo as empresas de 

consórcio de capital advindo de prestações pagas pelo consorciado, que 

objetiva adquirir bem duradouro, evidencia-se nessa relação entre 

administradora e grupo consorcial uma posição de fornecedor e 

consumidor, e, se controvérsia surgir em torno do contrato, há de ser 

dirimida segundo regras preconizadas no Código de Defesa do 

Consumidor. Caracteriza benefício exagerado a favor do fornecedor, 

em detrimento do consumidor-aderente, a cláusula de eleição de foro 

que faculta ao credor o direito de optar por aquele que mais lhe 

favoreça, com evidente desvantagem ao devedor, fato este que 

oportuniza ao Julgador declarar de ofício sua incompetência absoluta, 

haja visto que a Lei 8.078 /90 garante ao consumidor, como direito 

básico, a outorga de facilidades em sua defesa (artigo 6º, VIII). 
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TJ-PB - APELACAO APL 01076553420128152001 0107655-

34.2012.815.2001 (TJ-PB) 

Data de publicação: 02/05/2017 

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REVISÃO 

DE CLÁUSULACONTRATUAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 

SUBLEVAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO. CONTRATO DE ADESÃO. 

CONSÓRCIO. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DO 

CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. 

POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. 

SÚMULA Nº 35, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

TERMO INICIAL. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO 

GRUPO CONSORCIAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA NA 

ÍNTEGRA. DESPROVIMENTO. - É manifesto o interesse do 

consorciado desistente, em propor ação que busca a restituição das 

parcelas pagas, devidamente corrigidas, notadamente quando não se 

comprovou prejuízo aos consorciados ou a respectiva administradora. - 

Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua 

restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano 

de consórcio, nos moldes da Súmula nº 35, do Superior Tribunal de 

Justiça. - "Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição 

das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém 

não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do grupo correspondente." (REsp 

696.666/RS, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 20.10.2005, DJ 14.11.2005 p. 319) (TJPB - 

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01076553420128152001, 4ª 

Câmara Especializada Cível, Relator DES. FREDERICO MARTINHO 

DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 02-05-2017) 
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Advirta-se ainda que a impressão dos contratos de adesão não pode ser realizada, por 

meio de letras muito pequenas, com texto ambíguo, utilização de termos técnicos e cláusulas 

desvantajosas. Nesse sentido, Maria Helena Diniz (2014, p.108) trata em seu livro sobre o 

Projeto de Lei nº 699/2011, o qual estabelece “os contratos de adesão escritos serão redigidos 

em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar sua compreensão 

pelo aderente”. Por sua vez, a proposta foi rejeitada por considerar que tanto o Código de Defesa 

do Consumidor, como a jurisprudência e a doutrina já sacramentaram a questão abordada. De 

acordo com a professora, o parecer foi de Vicente Arruda, na análise do Projeto de Lei nº 

6960/2002 (atual PL nº699/2011). 

Maria Helena Diniz (2014, p.110) ressalta que a liberdade no momento da contratação 

deve ser exercida a partir dos princípios da boa-fé objetiva, da probidade e da função social do 

contrato, sendo que cláusulas abusivas ensejam a falta de segurança e promovem o desequilíbrio 

contratual.  
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6. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E OS CONTRATOS DE ADESÃO 

 

Desde os primórdios da relação comprador e vendedor existe a preocupação em atender 

e preservar os interesses do consumidor. Com o passar do tempo, todavia, segundo Eduardo 

Scaravaglioni (2007), em face da mudança nas relações de comércio e em razão do advento da 

sociedade de consumo, caracterizada pela produção em massa aliada ao imperioso crescimento 

da publicidade nesse campo, houve necessidade do Estado em intervir com seu poder cogente, 

nas relações de consumo em que figurasse como parte o consumidor, tutelando seus interesses, 

Isto deu-se, porque, se de um lado o consumidor, isoladamente considerado, se mostrava frágil 

e impotente para enfrentar as novas ofensas que lhe eram arremessadas pelo mundo moderno, 

de outro lado impunha-se ao Estado conferir um tratamento jurídico peculiar a esse conflito 

oriundo de uma relação que não mais se estabelecia no plano eminentemente individual. 

As partes envolvidas nesta relação consumerista, ao manifestarem suas vontades e assim 

se ligarem a um contrato, terão direitos e obrigações. Assim, a não ser que ocorra um novo 

acordo ou que aconteça algo de força maior, se manifestará a força maior dos contratos, é o que 

dizem os artigos 6º, incisos IV e V e 51, ambos do CDC. 

Desse modo, podemos afirmar que, para que um contrato de adesão tenha validade, é 

necessário que alguns requisitos sejam preenchidos. O consumidor tem que ter sido informado 

pelo fornecedor das condições gerais do contrato, anteriormente à assinatura (ou no mínimo no 

momento) do contrato. É preciso que o consumidor, mesmo sendo leigo no referido assunto, 

possa ler e entender o que significam aquelas cláusulas, quais as obrigações e os direitos que 

está aceitando. Os textos longos, impressos em letras pequenas, de difícil leitura, impressos no 

verso de documentos não satisfazem a exigência de maior transparência do Código de Defesa 

do Consumidor (artigo 4º “caput” e art. 36 do CDC). 

Os contratos de adesão servem principalmente aos interesses do estipulante, que fixa de 

forma unilateral as condições do negócio jurídico e procura por muitos meios e inúmeras 

cláusulas, de forma explícita, e as vezes implícita, resguardar preferentemente seus interesses, 

eliminar para si todos os riscos, diminuir os casos e a extensão de sua responsabilidade, fixar 

ao outro prazos exíguos para prática de atos, a manifestação de vontades ou o exercício de 
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direito; nada prevê contra si mas cria taxas, comissões, sanções, penas e multas, pelo mínimo 

descumprimento por partes do aceitante. 

Os contratos de adesão servem de bom exemplo para evidenciar a superioridade de uma 

das partes sobre a outra, superioridade intelectual, econômica social e jurídica. Quando a esses 

contratos, deve-se sempre investigar se o consumidor ao aderir conhecia o conteúdo ou a 

extensão da cláusula que lhe é prejudicial. 

Assim, a relação de consumo que é formada de um lado por um fornecedor de serviços 

e, de outro lado, por um consumidor destinatário final de tais serviços, deve ser regida pelas 

normas do Código de Defesa do Consumidor que são de ordem pública e interesse social (artigo 

1º do CDC). 

Ou seja, os contratos nas relações de consumo, principalmente os de adesão, largamente 

utilizados, não serve somente às vantagens do contratado, mas também a que o contratante 

atinja o fim previsto no documento que resultou de um prévio encontro entre as partes. 

A exemplo disso, seguidamente será listado alguns casos na jurisprudência em que o 

consumidor obteve seus direitos reservados:  

TJ-PE - Apelação APL 3675709 PE (TJ-PE) 

Data de publicação: 11/09/2015 

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. 

APLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO DE ADESÃO DE 

PLANO PROMOCIONAL DE LINHAS TELEFÔNICAS. MULTA 

RESCISÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE 

CANCELAMENTO REALIZADA DEPOIS DE FINDADO O 

PRAZO DE CARÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. BLOQUEIO 

INDEVIDO DAS LINHAS REMANESCENTES. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E 

EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO 

VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. 

Tratando-se de nítida relação de consumo o deslinde da questão deverá 

observar os princípios estabelecidos pelo microssistema da Lei 

8.078/90, em especial o protecionismo; ante a vulnerabilidade e a 

hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de serviços. No 

caso, restou demonstrado que o pedido de cancelamento das linhas 

telefônicas ocorreu apenas depois de findado o prazo de carência de 12 

(doze) meses, sendo, portanto, indevida a cobrança da multa rescisória. 

Reconhecida à aplicabilidade do CDC a responsabilidade civil da Ré se 

tornou objetiva, prescindindo da demonstração da existência de culpa. 

Reconhecida a existência de ilícito civil a Autora deve ser indenizada 

pelos prejuízos suportados, tanto da esfera moral como patrimonial. 

Apelação não provida. 

 

 

Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990 

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 50603342420144047000 PR 

5060334-24.2014.404.7000 (TRF-4) 

Data de publicação: 02/12/2015 

Ementa: ADMINISTRATIVO. CONTRATO BANCÁRIO. 

EMBARGOS MONITÓRIOS. CRÉDITO ROTATIVO, 

EMPRÉSTIMO E CRÉDITO DIRETO 

CAIXA. CDC . CONTRATO DE ADESÃO. CAPITALIZAÇÃO DE 

JUROS. SUCUMBÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça 

consolidou o entendimento de que "o contrato de abertura de crédito em 

conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito constitui 

documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (Súmula nº 

247). 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições 

financeiras. Súmula 297 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça fixou 

o entendimento pela aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor a pessoas jurídicas, desde que a empresa seja a destinatária 
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final do bem ou serviço. 3. A inversão do ônus da prova, como 

mecanismo de facilitação de defesa, não é automática e subordina-se ao 

critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando o 

postulante for hipossuficiente (art. 6º , VIII do CDC ). 4. Tratando-se 

de contrato de adesão, não se admite a constituição de qualquer 

obrigação que recaia sobre o consumidor sem que haja expressa 

previsão contratual (Lei 8.078 /90, art. 54 , § 3º ). O contrato de adesão, 

no entanto, não implica, necessariamente, na sua nulidade por vício de 

consentimento do consumidor. 5. Segundo entendimento atualmente 

adotado no Superior Tribunal de Justiça, é legítima a capitalização 

composta dos juros em periodicidade inferior à anual nos contratos de 

mútuo comum com fulcro na Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, 

reeditada sob o n.º 2.170-36/2001, desde que firmada a avença sob a 

vigência do novo regulamento (31/03/2000) e expressamente prevista a 

prática remuneratória nesta sistemática, bem como sua periodicidade. 

6. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir 

pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.  

 

 

TJ-MT - Agravo AGV 01829325120158110000 182932/2015 (TJ-MT) 

Data de publicação: 15/03/2016 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA 

– APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO 

DO CDC - CONTRATO DE ADESÃO - VALOR EXCESSIVO – 

PEDIDO REPETITIVO E GÉNERICOS – ARCABOUÇO 

PROBATÓRIO MÍNIMO – INEXISTENTE – ABUSIVIDADE DE 

CLÁUSULAS – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – VEDAÇÃO – 

SÚMULA 381/STJ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. 

Os contratos bancários de financiamento de veículo estão sujeitos às 
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normas do CDC e caracterizam-se via de regra 

como contratos de adesão, porém, diante da orientação jurisprudencial 

consolidada na Súmula 381 do STJ. 2. Mostra-se inviável ao juízo a 

revisão ex offício das cláusulas de contratos, ainda que sob a égide 

do CDC . 3. Incidência do julgamento repetitivo procedido no RESP 

1.061.530/RS: “(...) DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO - É vedado aos juízes 

de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no 

art. 51 do CDC , sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas 

nos contratos bancários.” 4. Decisão monocrática mantida. (Ag 

182932/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/03/2016, Publicado no DJE 

15/03/2016). 

 

 

TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Recurso 

Inominado RI 000167541201381600920 PR 0001675-

41.2013.8.16.0092/0 (Acórdão) (TJ-PR) 

Data de publicação: 23/02/2016 

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 

EXAME PESQUISA DE MICRODELEÇÃO POR FISH (FMD). 

REEMBOLSO INSUFICIENTE. APLICAÇÃO 

DO CDC . CONTRATO POR ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO 

(Acordão 569012-4, Rel. Rento Braga Bettega? 9º Câmara Cível ? 

03/12/2009). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE 

INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$5.000,00 DE ACORDO COM AS 

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, BEM CONO EM 

ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE E AOS PARÂMETROS DESTA TURMA 

RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099 /95. 

RECURSO NÃO PROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por 
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unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, 

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do ar 

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001675-41.2013.8.16.0092/0 - Imbituva 

- Rel.: James Hamilton de Oliveira Macedo - - J. 16.02.2016) 

 

 

TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL AC 50358086120124047000 PR 

5035808-61.2012.404.7000 (TRF-4) 

Data de publicação: 13/03/2014 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOSÀ 

EXECUÇÃO. CONTRATOBANCÁRIO. APLICAÇÃO 

DO CDC. CONTRATO DE ADESÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. 1. Esta Corte tem 

firmado entendimento no sentido da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de mútuo bancário. A matéria é pacífica no 

âmbito do STJ, por meio da Súmula 297, a qual dispõe que "O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" . 

Entretanto, a incidência da legislação consumerista não implica a 

nulidade automática de cláusulas aparentemente abusivas, mesmo 

em contratos de adesão. 2. Mesmo que o CDC incida, não restou 

demonstrada a prática de qualquer ato que fira a legislação 

consumerista. A inversão do ônus da prova, caso incidente, seria 

inoperante, pois há elementos nos autos suficientes para firmar o 

convencimento do Juízo. 3. A teor do entendimento do Colendo STJ, 

para a descaracterização da mora é necessário avaliar a situação posta 

nos autos, de modo a aferir se é cabível. 

 

 

Nos casos acima, o Código de Defesa do Consumidor fez evidenciar os direitos do 

contratante, no entanto, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em dois exemplos a seguir, entendeu 

que o CDC não afastou a incidência de princípios de direito e de outras leis pertinentes: 
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TJ-SP - Apelação APL 859608120058260281 SP 0085960-

81.2005.8.26.0281 (TJ-SP) 

Data de publicação: 20/09/2011 

Ementa: Ação revisional de contrato de compromisso de compra e 

venda de imóvel urbano. Cerceamento de 

defesa. CDC. Contrato de adesão. Capitalização dos juros. 1. Não há 

cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de 

dilação probatória. 2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

não afasta a incidência de princípios de direito e de outras leis 

pertinentes. 3. A circunstância de ter sido utilizado instrumento padrão 

para a formalização não induz nulidade do contrato de adesão. 4. Não 

demonstrada pelo autor a efetiva capitalização dos juros, impertinente 

se mostra a alegação de abusividade. Recurso não provido. 

 

 

TJ-SP - Apelação APL 9052837692006826 SP 9052837-

69.2006.8.26.0000 (TJ-SP) 

Data de publicação: 20/09/2011 

Ementa: Ação de cobrança. Contrato de Abertura de Crédito BB Giro 

Rápido. Cerceamento de defesa. CDC. Contrato de adesão. 

Capitalização e excesso de juros. Comissão de permanência. 1. Não há 

cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de 

dilação probatória. 2. Não se caracteriza como de consumo a relação 

jurídica travada entre pessoa jurídica e banco, cujos valores mutuados 

são utilizados como capital de giro, não estando, portanto, regida 

pelo CDC. 3. A circunstância de ter sido utilizado instrumento padrão 

para a formalização não induz nulidade do contrato de adesão. 4. A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano é permitida 

em contratos firmados sob a égide da Medida Provisória nº 1963 -17, 

de 31 de março de 2005. Segundo a Orientação nº 1 do Superior 

Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as 

instituições financeiras não estão sujeitas a limitação de juros 

remuneratórios.6. A comissão de permanência é legalmente permitida 
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após a caracterização do inadimplemento, à taxa média de mercado, 

desde que pactuada, cobrada de forma exclusiva e que não supere a 

soma dos seguintes encargos previstos no contrato: juros 

remuneratórios, juros de mora e multa. Recurso parcialmente provido. 

 

 Assim sendo, conclui-se que o Código de Defesa do Consumidor, em sua maioria, 

entende que as cláusulas dos contratos de adesão nem sempre são claras, além de que o 

contratante nem sempre tem a oportunidade de questionar o que está assinando. No entanto, a 

Leis que envolvem todo processo de uma relação consumerista não serão afastadas ao se tomar 

uma decisão final. 
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7. GESTÃO ESTRATÉGICAS DE EMPRESAS E O CONTRATO DE ADESÃO  

 Hoje em dia, quase que a totalidade de todos negócios fechados entre empresas e entre 

prestadores de serviços são baseados em contratos, é através deste documento, seja ele formal ou 

informal que as corporações baseiam suas relações de negócio.  

 Muitas empresas acabam adotando modelos de contratos comuns já pré-existentes e de 

fácil acesso na internet pensando que estão economizando tempo e dinheiro. Essa estratégia 

pode funcionar quando tudo dá certo entre contratado e contratante, mas no caso de qualquer 

imprevisto essa prática pode gerar grandes problemas jurídicos e econômicos. 

 A pessoa jurídica é equiparada à pessoa física por inferir sua vulnerabilidade nos 

contratos de adesão. O Código de Defesa do Consumidor foi criado para proteção do vulnerável 

(art. 4º, I, do CDC) e na contratação por adesão a pessoa jurídica é vulnerável na relação, pois 

aderiu às cláusulas preestabelecidas pelo proponente, que tem o privilégio de fixar o conteúdo 

principal do contrato. 

 Em todos os aspectos de uma corporação: sua abertura; seus planejamentos estratégicos; 

planejamentos tributários; gestão de pessoas; gestão de marketing; gerenciamentos de projetos; 

planejamento sustentável, ou seja, em seu todo, as empresas são movidas por contratos.   

 Pensando como gestor, uma pessoa não pode aderir a qualquer projeto sustentável sem 

conhecer as leis ambientais que regem seu interesse; não pode também gerir pessoas do jeito 

que ele pensa ser o correto para ele sem levar em consideração as cláusulas impostas no contrato 

de trabalho.  Assim também, nas ações de marketing, existe um limite a ser respeitado, a 

exemplo disso um Odontólogo não pode divulgar seus preços em suas ações. Um líder de 

projetos precisa saber o que cada integrante do grupo necessita para atingir suas metas, mas 

também precisa salientar seus limites contratuais com parceiros, fornecedores, etc. 

 Ou seja, os contratos, seja de adesão ou não, estarão sempre na mesa de um gestor. E 

este profissional precisa estar atento em suas implicações, pois mesmo a empresa sendo pessoa 

jurídica, esta pode ser equiparada à pessoa física, e assim, ser passível de sofrer as mesmas 

sansões de qualquer ser humano. 
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 Pode-se afirmar, portanto, que estar à frente de uma empresa, significa não gerir somente 

pessoas, mas sim tudo o que às envolve, sobretudo os contratos. O conjunto das técnicas, 

procedimentos, medidas e controles que visam à administração correta e eficaz de todas as 

variáveis envolvidas na contratação, desde a proposta negocial, passando pela negociação do 

contrato, discussão e redação de cláusulas, cautelas na formalização do contrato, até a execução, 

acompanhamento e entrega do trabalho – seja ele uma obra, um projeto, um serviço, ou qualquer 

outra prestação, são de inteira responsabilidade do gestor. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Os estudos realizados mostraram claramente a posição privilegiada do proponente em 

relação ao contratante nos contratos por adesão. Além disso, as pesquisas apontaram a notória 

oposição presente nas características advindas dos contratos paritários, quando comparados aos 

termos unilaterais. 

A leitura do Código Civil de 2002, bem como do Código de Defesa do Consumidor, 

demonstrou que tais normas estabelecem as nulidades de cláusulas abusivas porventura 

presentes nos contratos por adesão, com o objetivo de minimizar o desequilíbrio proveniente 

da relação contratual entre as partes envolvidas.  

Ressalta-se ainda que, apesar da legislação tutelar os direitos do consumidor, o aderente 

sempre ocupará o polo mais frágil da negociação, pois cabe ao contratante aceitar todo o bloco 

previamente redigido ou realizar a sua recusa por inteiro, sem ter a oportunidade de discutir os 

termos do contrato.   

A partir da análise dos julgados pesquisados, é importante ressaltar a importância da 

atividade judiciária na resolução dos conflitos.  Nesse sentido, compartilha-se a ideia de Silvio 

Rodrigues (2006, p.47) de que “por meio da interpretação de cláusulas do negócio procurou a 

jurisprudência evitar a exploração de uma parte pela outra”. 

   Conclui-se que os contratos por adesão, por serem formulados unilateralmente pelo 

fornecedor de produtos e serviços, excluindo-se a possibilidade de discussão de suas cláusulas, 

deve receber maior proteção do Estado. Dessa forma, defende-se a importância da intervenção 

estatal, no que se refere ao domínio das relações jurídicas privadas. 
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