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RESUMO 
 

ALMEIDA, Jesus Cláudio Pereira de. O papel da administradora de consórcios e do 
Bacen, à luz da Lei nº 11.795/2008 e do Código de Defesa do Consumidor. 2011. 
221f. Dissertação (Mestrado em Direito)-Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2011.  

 
 

Analisar o papel da administradora de consórcios e do Bacen, tendo por base a Lei 

dos Consórcios – Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008 – e o regramento do 

Código de Defesa do Consumidor é, ao mesmo tempo, tema central e principal 

objetivo da presente dissertação. Para dar conta desta tarefa utilizou-se, como 

suporte metodológico, a pesquisa exploratória de abordagem investigativa dedutiva 

e a técnica de pesquisa bibliográfica, com referencial teórico baseado em fontes 

secundárias, especialmente a doutrina e jurisprudência especializadas. Quanto à 

organização, o trabalho está dividido em seis capítulos, considerados essenciais 

para circundar a temática então proposta. Assim, no primeiro capítulo, discorre-se 

sobre o sistema de consórcios para aquisição de bens e serviços. O segundo se 

dedica ao estudo da principiologia que dá sustentação às relações de consumo a 

partir da Constituição Federal, espraiando-se para o Código consumerista. Em 

seguida, no terceiro capítulo, o estudo envereda para a definição, princípios e 

peculiaridades dos contratos de consumo, terminando com o contrato de adesão e 

as cláusulas gerais contratuais. O quarto e quinto capítulos abordam o contrato e o 

contrato de consórcios em relação ao CDC. O sexto e último capítulo explora, dentro 

do escopo da pesquisa, o papel das administradoras de consórcio e do Bacen diante 

das disciplinas da Lei dos Consórcios e do CDC. Do estudo, retira-se que, não 

obstante a incerteza em sede jurisprudencial, especificamente, quanto à cobrança 

das taxas de administração, a nova legislação trouxe harmonia para os interesses 

das partes, fortalecendo o equilíbrio do contrato e sua função social, com benefícios 

à sociedade civil e, em especial, à tutela do consumidor. 
 

Palavras-chave: Código de Defesa do Consumidor. Relações de consumo. Lei dos 

Consórcios. Contratos de consórcios. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

ALMEIDA, Jesus Cláudio Pereira de. (The role of the consortium agency and 
BACEN in the light of the Law n. 11.795/2008 and the Uniform Commercial Code). 
2011. 221p. Dissertation (Master in Law)-Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo, 2011.  
 
 
This paper has as its objective to analyze the role of the consortium agency as well 

as of BACEN (Central bank of Brazil), having as its base the Consortium Law – Law 

nº 11.795, from October, 8th, 2008 – and the rules of the Uniform Commercial Code 

which is, at the same time, the main topic and main goal of such dissertation. In order 

to handle this analysis, it was used, as methodological support, the exploratory 

research with deductive and investigative approach; also, the bibliography research 

technique was used, with a theory reference based on secondary sources, especially 

the doctrine and jurisprudence are taken into consideration. As the organization is 

concerned, the paper is divided in six chapters, which are considered essential to 

cover the theme proposed herein. Thus, in the first chapter, the system of 

consortiums to acquire assets and services is discussed. The second is dedicated to 

the study of the principle sustaining the consume relations under the Federal 

Constitution, also mentioning the Consumer Code. In the sequence, the third chapter 

guides us to the definition, principles and peculiarities of Consumer’s contracts, 

ending with the standard contracts analysis and the general contractual clauses. The 

fourth and fifth chapters talk about the contract and the contract of consortiums in 

relation to the UCC. The sixth and last chapters explore, inside the scope of the 

research, the role of the agency of consortiums and the Central Bank in Brazil when 

faced with the disciplinary measures of the Consortium Law and the UCC. From the 

study, it is possible to conclude that even though there is uncertainty concerning the 

jurisprudence, specifically as the administrative fee charges are concerned, the new 

legislation has brought harmony for the interested parties, strengthening the balance 

between the contract and its social function, with benefits for the civil society and 

specially in the sake of the consumer. 
 

Key words: Uniform Commercial Code. Consumer relations. Consortium Law. 

Consortium Contracts. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho traz como temática de estudo o sistema de consórcio, 

diante da disciplina da novel legislação atinente às regras para formação de 

consórcios de aquisição de bens e serviços, e do ordenamento de proteção das 

relações de consumo em vigor no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

O desafio que se lança para o operador do direito a cada nova lei que 

interfere nas relações de consumo é traçar os caminhos de conexão das normas e a 

interpretação que a elas se deve aplicar, logicamente, sem se distanciar daquela 

perspectiva constitucional, qual seja, a defesa do consumidor. 

Com esse norte traçado, o intérprete não se deve colocar na cômoda 

função de apontar, diante da menor dificuldade hermenêutica, uma aparente 

colidência de regras como razão para anunciar a inconstitucionalidade da nova lei. 

Quando esse problema se põe, a primeira atitude a tomar é lançar mão dos 

princípios e regras que compõem o sistema de normas, na tentativa de buscar a 

máxima efetividade e a tutela adequada ao consumidor, sem se afastar das 

perspectivas que orientam as relações contratuais de boa-fé e equilíbrio1 entre as 

partes. Com as relações de consumo não é diferente. 

Partindo dessas premissas, surgiu, então, a ideia de abraçar a importante 

missão de analisar o papel da administradora de consórcios e do Banco Central do 

Brasil (Bacen), em razão das disposições da Lei nº 11.795, de 8 de outubro de 2008, 

nominada “Lei do Sistema de Consórcio”, e de todo o regramento que orienta as 

relações de consumo no Brasil, consignado no diploma legal consumerista. 

Acrescente-se que um dos pontos que, há muito tempo, bate à porta dos 

operadores do direito e que sempre suscitou reflexão, após a análise de situações 

que, não raro, acabavam gerando conflitos entre fornecedores e consumidores, foi a 

forma como o ordenamento jurídico poderia evoluir a ponto de resolver, com a 

razoabilidade que se deseja, as questões postas, sem gerar mais custos para os 

                                                      
1 Artigo 4º, III, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor: “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”. 
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consumidores e sem comprometer a permanência do produto ou serviço no 

mercado. 

Anteriormente ao advento da novel legislação, o poder normativo do 

Bacen estava previsto na Lei nº 8.177, de 1 de março de 1991, que transferiu o 

controle do sistema de consórcio da Secretaria da Receita Federal do Ministério da 

Fazenda para aquele órgão2, que até então cuidava apenas das liquidações 

extrajudiciais das administradoras de consórcios. 

Nos termos do artigo 33, parágrafo único, da citada Lei nº 8.177/1991, o 

legislador foi claro ao determinar que a fiscalização das operações mencionadas 

neste artigo, inclusive a aplicação de penalidades, será exercida pelo Bacen, ou 

seja, nesse período, este órgão já fazia a regulação e a fiscalização do setor. 

Com o advento da citada “Lei do Sistema de Consórcio”, em seus artigos 

6º e 7º, reafirmou-se o poder normativo do Bacen. O artigo 7º, especialmente, 

conferiu-lhe, dentro do marco regulatório, o poder de exigir condições mínimas que 

devem constar do instrumento de adesão – o contrato de participação em grupo de 

consórcio –, bem como ratificou essas mesmas condições ao editar a Circular nº 

3.422, de 16 de dezembro de 2009. 

Com esse pano de fundo, a primeira análise ou problemática que se 

coloca, e que dá ensejo à presente pesquisa, é verificar se o Bacen, de fato, exerceu 

o poder normativo que lhe foi conferido, de modo a fixar as condições mínimas mais 

favoráveis ao consumidor, como autoriza a Lei nº 11.795/2008. Aqui, é bom lembrar, 

logicamente, que este poder normativo do órgão não é amplo e irrestrito, ou seja, 

não se prende ao limite da Lei nº 11.795/2008, mas sim se espraia por todo o 

microssistema que disciplina as relações de consumo. 

Outro ponto importante a considerar alude ao fato de que, diretamente 

ligada à função do Bacen nos contratos de consórcios está a administradora de 

consórcio, cuja previsão legal tem o suporte da novel legislação, conforme disciplina 

o seu artigo 5º. Mais, a administradora de consórcio exerce o papel de gestora dos 

                                                      
2 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Responsabilidade do controlador, dos sócios e dos 
Administradores de empresas de consórcios sua apreciação à luz do direito do consumidor. Revista 
de Direito Mercantil Industrial, Econômico e Financeiro. São Paulo, Malheiros, n. 106, abril-junho 
1997, p. 50. “A quebra do consórcio Almeida Prado foi uma das causas determinantes de uma 
revisão do sistema até então vigente, tendo a Lei 8.177, de 1.3.91, art. 33, passado para o Bacen as 
atribuições de autorização prévia para funcionamento, de fiscalização e de aplicação das penalidades 
cabíveis quando da quebra de empresas administradoras de consórcios. Com isso, a subordinação 
destas passou a ser de responsabilidade de um único órgão, sistema mais coerente e mais adequado 
para a finalidade de se policiar o mercado de consórcios”. 
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negócios do grupo e, portanto, a ela se confere o encargo de mandatária de seus 

interesses e direitos, cuja fiscalização direta reflete o papel daquele órgão oficial de 

fiscalização. 

Nessa trilha, emergem outras questões que merecem ser investigadas. 

Haveria, pois, possibilidade de se definir um limite desse poder normativo, 

especialmente, quando estão em cheque os direitos dos consumidores? A relação 

jurídica entre a administradora (fornecedora) de consórcio e os consorciados 

interessados na aquisição de bens de consumo atende aos ditames do CDC? E o 

que dizer sobre as cobranças das taxas de administração e permanência? 

Fato é que essas questões têm subido recorrentemente aos tribunais, 

que, por sinal, ainda não chegaram a um consenso acerca da limitação da cobrança 

das taxas de administração e permanência.  

Pois bem. Feitas essas breves considerações, é chegado o momento de 

mencionar a relevância teórico-prática desta pesquisa, já que sua contribuição recai 

sobre o aprofundamento da discussão a partir da análise da “Lei do Sistema de 

Consórcio”, Lei nº 11.795/2008, recentemente editada, em contraponto com as 

regras do ordenamento jurídico que rege as relações de consumo, o CDC.  

Esse esforço ainda lançará mão dos distintos posicionamentos 

doutrinários e jurisprudenciais proferidos acerca do tema, para jogar mais luz sobre 

o papel exercido pelo Bacen e pela administradora de consórcio, tudo no intuito de 

colaborar para a estabilização das operações que se travam no mercado de 

consumo de consórcio para aquisição de bens e, quando essas relações não se 

mostrarem equilibradas, que sirva para a melhor interpretação das regras em vigor 

e, consequentemente, para a pacificação dos conflitos já instalados e submetidos à 

tutela jurisdicional. 

Dentro desse contexto se insere, pois, o presente trabalho que, ao 

discorrer sobre os contratos de consórcios enquanto contratos típicos de relação de 

consumo, tem como objetivo geral, analisar a função desempenhada pelo Bacen e 

pela administradora de consórcio diante da nova legislação, a já citada Lei nº 

11.795/2008.  

Para atingir esse objetivo maior será necessário percorrer o caminho do 

referencial de base que colabora para a construção da pesquisa em si e que define 

os seus objetivos específicos, quais sejam: (i) conhecer o instituto do consórcio e 

sua disciplina jurídica; (ii) evidenciar a principiologia e os fundamentos que dão 
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suporte à defesa do consumidor, enquanto parte hipossuficiente nas relações de 

consumo; (iii) definir as peculiaridades dos contratos de consórcio, bem como os 

princípios informadores; (iv) identificar os aspectos legais e administrativos do 

contrato e do consórcio, observando os limites da temática proposta; (v) estudar o 

contexto em que se inserem as relações de consumo decorrentes do contrato de 

consórcio em aderência às regras do CDC; e (vi) verificar e discutir o papel da 

administradora de consórcio e do Bacen diante das disciplinas da Lei nº 11.795/2008 

e do diploma legal consumerista.  

Quanto ao suporte metodológico, para o plano de pesquisa optou-se pelo 

método de procedimento monográfico, que caracteriza um estudo em profundidade 

de determinado tema. O tipo de pesquisa, tendo em vista as peculiaridades das 

questões-problema aqui apresentadas, tem natureza exploratória, assim entendido o 

tipo de pesquisa que objetiva definir e buscar mais informações sobre o assunto que 

está sendo investigado, visando torná-lo mais explícito. O método de abordagem é o 

dedutivo3 – tipo de raciocínio que caminha do geral para o particular -, pois se 

pretende primeiramente construir o referencial teórico que envolve o tema, sendo 

necessário para esta tarefa utilizar a técnica de pesquisa bibliográfica, com dados 

obtidos de fontes secundárias, principalmente a doutrina especializada, artigos e 

revistas afins, bem como construções elaboradas pela jurisprudência pátria.4 

Ainda, a análise e a interpretação dos dados não se distanciarão dos 

objetivos propostos nesta pesquisa, eis que, auxiliado pela síntese da referência de 

base realizada e das decisões judiciais colacionadas, só assim será possível 

construir uma análise interpretativa para o tema a ser enfrentado.   

O trabalho, que culmina com o respectivo relatório de pesquisa, está 

estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo aborda o sistema de consórcios, 

com conceitos, origens e sua evolução até os dias atuais. O segundo capítulo 

destaca os princípios e os fundamentos da defesa consumidor. No terceiro capítulo, 

                                                      
3 A importância do processo dedutivo é tão grande que levou, durante muito tempo, ao equívoco de 
reduzir-se a aplicação do Direito ao uso de sucessivos silogismos. Foi cômodo, por exemplo, afirmar-
se que uma sentença (isto é, o juízo editado pelo juiz, numa demanda: notem a correlação 
esclarecedora entre juízo e juiz!) poderia ser reduzida a um silogismo, cuja premissa maior seria a lei; 
a premissa menor, os fatos; e a decisão constituiria a conclusão necessária. REALE, Miguel. Lições 
preliminares de direito. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 84-85. 
4 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. São Paulo: Atlas, 
2000, p. 92; BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos 
de metodologia: um guia para a iniciação científica. 2. ed. ampliada. São Paulo: Makron Books, 2000, 
p. 63-64. 
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discorre-se acerca dos contratos de consumo, com enfoque para os princípios da 

tutela contratual no CDC e o contrato de adesão. No quarto capítulo, aborda-se o 

consórcio e seu contrato em si, com a apresentação de conceitos e características e 

a identificação de suas partes. No quinto capítulo, será a vez de analisar a relação 

entre contratos de consórcios e o diploma legal de defesa do consumidor. Por 

derradeiro, o sexto capítulo pretende ingressar no estudo do papel da 

administradora de consórcios e do Bacen, com a análise da questão antes e depois 

do advento da Lei nº 11.795/2008. Ao final, são apresentadas as considerações 

extraídas do esforço de pesquisa então empreendido. 
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CAPÍTULO 1 
DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS 

 
 
1.1 CONCEITO DE CONSÓRCIO 

 
   

A palavra consórcio tem origem na língua latina, consortiu. O significado 

dado por Aurélio Buarque de Hollanda Ferreira5, no “Novo Dicionário da Língua 

Portuguesa”, é o seguinte: “Substantivo masculino. Sócio em relação a outro. 

Confrade, colega. Consórcio, do verbo consorciar”. 

Segundo o “Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa”, consórcio é o 

grupo de pessoas que assumem o compromisso formal de pagar mensalmente uma 

prestação para um caixa comum, destinada à compra futura de um bem (automóvel, 

eletrodoméstico etc.), cujas unidades serão entregues paulatinamente a cada um 

dos consorciados, a intervalos estipulados, mediante sorteio ou lance.6 

Sérgio Sérvulo da Cunha7 anota que consórcio é: 1. Ato ou efeito de se 

consorciar, de unir-se para a realização de fim comum. 2. Comunhão baseada em 

negócio jurídico unilateral cujas partes se unem para melhor alcançar idênticos fins 

econômicos individuais. 3. O negócio jurídico que dá existência ao consórcio. v. 

associação, coalizão, coligação, cooperativa, federação. 

Nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei nº 11.795/2008, em comento:  

Art. 1º. O sistema de consórcios, instrumento de processo social que 
se destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços, 
constituído por administradores de consórcio e grupos de consórcio, 
será regulado por essa Lei. 

Art. 2º. Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em 
grupos, com prazo de duração e número de cotas previamente 
determinados, promovida por administradora de consórcio, com a 
finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a 
aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento. 

                                                      
5 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Minidicionário da Língua Portuguesa. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1993, p.141. 
6 HOUAISS, Antônio (1915-1999); VILLAR, Mauro de Selles. Minidicionário Houaiss da Língua 
Portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007, p. 183. 
7 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. Dicionário compacto do Direito. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 66. 
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Antônio Geraldo da Cunha8 anota que a etimologia da palavra consórcio 

indica que vem do latim “consortium” e significa associação, ligação ou união, ou 

seja, traz a ideia de junção de pessoas ou coisas com adesão, coesão e harmonia. 

Daniel Orfale Giacomini9 assinala que a palavra consórcio é 

plurissignificativa, ou seja, presta-se a mais de um sentido. O autor aduz que o 

termo “consórcio” tem um conceito comum e significa união, combinação, tendo 

várias acepções análogas, invocando sempre uma forma de junção de pessoas ou 

coisas com adesão, coesão e harmonia, em seu senso jurídico. 

No direito italiano, a palavra consórcio é definida por Alessandro 

Borgiolli10 da seguinte maneira: “Consórcio é, de fato, uma palavra, polissensa, 

suscetível de indicar um caso geral em que surgem, essencialmente, situações 

caracterizadoras do interesse compartilhado em atribuir igualmente um destino 

comum [tradução nossa]”. 

No direito brasileiro, o consórcio aparece com cinco modalidades 

diferentes: (i) consórcio de empresas; (ii) consórcio de bens de consumo duráveis; 

(iii) consórcio administrativo; (iv) consórcios públicos; e (v) consórcio imobiliário.11 

O consórcio de empresas alude à reunião ou à associação de 

empresas, em especial para a execução de um projeto de grande porte. O consórcio 

empresarial se formaliza por meio de um contrato entre empresários, que se juntam, 

sem perda da autonomia, para a execução de um dado empreendimento.12 

Modesto Carvalhosa13 ensina que o consórcio constitui uma comunhão de 

interesses e de atividade que atende a específicos objetivos empresariais, que se 

originam nas sociedades consorciadas e delas se destacam. Estas procuram um fim 

comum específico, que é retirado dos fins gerais de cada uma delas.  

                                                      
8 CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1982, p. 209. 
9 GIACOMINI, Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes e 
excluídos dos contratos de consórcio à luz da Lei 11.795/08 e do Código de Defesa do Consumidor. 
2010. 189f. Dissertação (Mestrado em Direito)-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2010, p. 18.  
10 BORGIOLLI, Alessandro. Consorzi e societá consortili. Milano: D.A. Giufrré Editore, 1985, p. 2. No 
original: “Consorzio é, infatti, uma parola polisensa, suscettibile di indicare genericamente fattispecie 
nelle quali emergano in sostanza, situazioni caratterizatte da comunanza d’interessi alle quali si 
atribuisce um altrettanto comune destino”. 
11 CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli. O consórcio imobiliário como instrumento de intervenção 
urbanística. São Paulo: Ed. PUC/SP, 2006. 
12 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1999. v. 2, p. 467. 
13 CARVALHOSA. Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. v. 4, p. 398. 
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De acordo com Fábio Ulhoa Coelho14, as companhias e quaisquer outras 

sociedades podem constituir consórcio para a execução de empreendimentos 

estipulados. Da união de esforços das sociedades empresariais, vale lembrar, não 

nasce nova pessoa jurídica. 

Sobre o contrato de consórcio empresarial, de fundo obrigacional, 

consoante a disciplina do parágrafo 1º do artigo 278 da Lei nº 6.404, conhecida 

como Lei das Sociedades Anônimas, litteris: “O consórcio não tem personalidade 

jurídica e os consorciados somente se obrigam nas condições previstas no 

respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de 

solidariedade”. 

Apesar de o artigo supramencionado estabelecer que cada consorciado 

responderá por suas obrigações, sem presunção da solidariedade, há posição em 

contrário que defende, com base no CDC, artigo 28, parágrafo 3º, que as empresas 

consorciadas são solidárias e respondem pelas obrigações contraídas. 

Zelmo Denari15 pondera que: “O § 3º do art. 28 derrogou expressamente 

essa disposição da lei comercial, criando nas relações de consumo, um vínculo de 

solidariedade entre as empresas consorciadas, em benefício do consumidor”. 

O consórcio de bens de consumo duráveis ou serviços consigna um 

sistema de autofinanciamento para a compra de bens de consumo duráveis – 

móveis ou imóveis – ou serviços, baseado na formação de grupos em que cada 

participante contribui, durante o número de meses combinado, com uma quantia 

mensal equivalente ao preço do bem a ser adquirido, dividido por aquele número, 

sendo que os bens comprados com o montante apurado, ao longo do período, são 

sorteados entre os participantes.16 

Na explicação da doutrinadora administrativista Maria Silvia Di Pietro17, o 

consórcio administrativo é entendido como o “acordo de vontades entre duas ou 

mais pessoas jurídicas públicas da mesma natureza e de mesmo nível de governo 

ou entre entidades da administração indireta para a consecução de objetivos 

comuns”. 

                                                      
14 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, p. 467. 
15 DENARI, Zelmo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos Autores do 
Anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 249. 
16 O consórcio, neste sentido, encontra disciplina jurídica na Lei nº 11.795/2008, no Código de Defesa 
do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), artigo 53, § 2º, e em Circulares do Bacen. 
17 DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 295. 
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Da mesma forma que o consórcio de empresas, esse tipo de consórcio 

não adquire personalidade jurídica. As entidades se associam, mas desta 

associação não resulta a criação de nova pessoa jurídica. Em decorrência, discute-

se a melhor forma de administrar o consórcio.18  

Com relação aos consórcios públicos, são constituídos como pessoas 

jurídicas de direito público ou de direito privado, formadas por dois ou mais entes da 

federação, para a gestão associada de serviços públicos, cujas relações internas 

são disciplinadas por contrato de programa (artigo 241 da CF e Lei nº 11.107/2005). 

O consórcio imobiliário, como instrumento urbanístico, consiste na 

forma de valorização de planos de urbanização ou edificação, por meio do qual o 

proprietário transfere ao poder público municipal o seu imóvel e, após a realização 

das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente 

urbanizadas ou edificadas (art. 46, § 1º, Lei nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade).19  

Ultrapassados esses conceitos, que são importantes para a compreensão 

do instituto do consórcio, passa-se, agora, a tratar da sua evolução histórica. 

 

 

1.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONSÓRCIO: BREVES COMENTÁRIOS 

  
 

Como instituto jurídico, o consórcio remonta ao direito romano, mais 

especificamente à comunhão acidental existente entre co-herdeiros (consensus) 

que, com a morte do pater familias, ficavam proprietários em comum, postergando a 

partilha. Essa propriedade comum recebeu a denominação de antiquum consortium 

ou consotium ercutum non citum.20 

Na Antiguidade, outras formas de parcerias na gestão de negócios 

despontaram na Civilização Helênica, Grécia Antiga. Porém, somente com o 

desenvolvimento do comércio, a partir da Idade Média, idealizou-se, por intermédio 

do banqueiro napolitano Lorenzo Tonti, uma forma rudimentar do estado consorcial, 

                                                      
18 DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito administrativo. p. 296. 
19 Daí por que o instrumento adquiriu o nomem juris de “consórcio imobiliário”, pois se trata de um 
“consórcio” no sentido etimológico do vocábulo, ou seja, encerra a ideia de junção, união ou 
associação, que só incide sobre bens imóveis, já que “imobiliário”, diz-se dos bens que são imóveis 
por natureza ou por disposição de lei. 
20 ENCICLOPÉDIA SARAIVA DE DIREITO. Comissão de Redação. São Paulo: Saraiva, 1978. v. 18, 
p. 278. 
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denominado tontines, cujo objetivo era reunir um bom número de participantes 

comprometidos em contribuir periodicamente com certa quantia e por um 

determinado período, para, ao final, os sobreviventes partilharem a pecúnia 

existente, fruto das contribuições vertidas e dos ganhos hauridos com seus 

empréstimos, na forma de uma lump sun, ou de uma anuidade entre as partes. Os 

participantes que descontinuavam a contribuição e os que faleciam antes da data 

aprazada eram eliminados do grupo, sem qualquer compensação para si ou para 

seus sucessores.21 

Em síntese, com a evolução histórica do consórcio, desde a Era Romana, 

verifica-se que é inerente ao ser humano o estabelecimento de vínculos sociais, a 

união de esforços, o agrupamento que, apesar de nem sempre reconhecido como 

instituto jurídico, fazem parte da realidade como fato social, presentes nas diversas e 

mais variadas comunidades.22 

 
 

1.3 O SURGIMENTO DO CONSÓRCIO DE BENS DURÁVEIS E DE SERVIÇOS NO 

BRASIL 

 
 

No Brasil, por volta do ano de 1900, foi criado o Clube de Mercadorias, 

regulamentado pelo governo de Venceslau Brás. Em 1917, referido clube já contava 

com cento e vinte participantes, todos com o objetivo de aquisição comum, que 

sorteava mensalmente a entrega de bens.23  

Na Alemanha, em 1936, com o mesmo objetivo, foi criado o sistema 

alemão de cooperativa, que, semelhante à Caixa de Empréstimo e Poupança, era 

destinado à aquisição de veículos.24 

Em meados de 1950, surge o chamado tanomoshi, sistema cooperativo 

desenvolvido no Japão, implantado no Brasil nas suas colônias de imigrantes 

                                                      
21 CAPELO, Emílio Recamonde. Benefício proporcional diferido na previdência complementar. 
Brasília: MPAS, Secretaria da Previdência Complementar, 2000, p. 9. 
22 GIACOMINI, Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes e 
excluídos dos contratos de consórcio á luz da Lei 11.795/08 e do Código de Defesa do Consumidor, 
p. 17. 
23 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE CONSÓRCIO. Consórcio – a realidade de um 
sonho brasileiro. São Paulo: ABAC, 2005, p. 5. 
24 Idem. 
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japoneses. Os valores depositados eram sorteados, mensalmente, entre os 

participantes.25 

Inspirado no instituto romano de gestão de um patrimônio comum e nas 

experiências que evoluíram da Antiguidade à Idade Contemporânea, o primeiro 

grupo de consórcio no Brasil foi criado em 1962, pela iniciativa dos funcionários do 

Banco do Brasil, que, habituados a manusear dinheiro, constituíram um grupo de 

duzentas pessoas, com o fito de aquisição mensal de veículos automotores, por 

sistema de sorteio. As prestações pagas mensalmente compreendiam taxa de 

administração e valor suficiente para garantir a contemplação de todos os 

participantes dentro de um período máximo de sessenta meses.26 

Em uma época em que o Brasil apresentava retração em sua taxa de 

crescimento e aceleração inflacionária, o consórcio – mecanismo de crédito isento 

de juros, com flexibilidade na exigência de garantias e de baixas mensalidades, 

aliado a um ambiente festivo em que se realizam as reuniões mensais para o sorteio 

de valores – despertou o interesse da indústria automobilística, das concessionárias 

de veículos e, de modo geral, do mercado consumidor.27  

Na década de 1960, grande parte da produção de automóveis foi 

adquirida pela população mediante sorteio em grupos de consórcio. A propósito, em 

1966, a Willys-Overland28 do Brasil detinha um número expressivo de consorciados 

55.000 (cinquenta e cinco mil).29  

Nesse período, vale lembrar, o Brasil passava por um grande momento 

de mudanças, já que a produção de automóveis estava acelerada e o sistema de 

                                                      
25 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE CONSÓRCIO. Consórcio, p. 5. 
26 Idem. 
27 GIACOMINI, Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes e 
excluídos dos contratos de consórcio á luz da Lei 11.795/08 e do Código de Defesa do Consumidor, 
p. 20. 
28 A Willys-Overland foi uma montadora de automóveis dos Estados Unidos na primeira metade do 
século 20. Ficou famosa principalmente por ter criado e produzido, em parceria com a Ford, o 
lendário Jeep da Segunda Guerra Mundial. Pouco antes de encerrar suas atividades em 1963, a 
empresa abriu uma filial no Brasil, em 1952, que se tornou importante personagem na indústria 
automobilística brasileira e também no automobilismo. A marca existiu até 1975, quando o último 
veículo Willys deixou a linha de montagem da montadora AMC, mesmo período em que a Ford do 
Brasil ainda produzia veículos originalmente criados pela subsidiária brasileira. WIKIPEDIA. Willys 
Overland. Disponível em: <Wikipedia.org.br>. Acesso em: 19. dez. 2010. 
29 LA REGINA, Alessandra Maria Margarita. Contrato de consórcio de bens duráveis. 2006. 
Dissertação (Mestrado em Direito)-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 2006, 
p.14. 
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consórcio era visto pela indústria automobilística como um grande atrativo para o 

aumento da produção de veículos, porém, sem qualquer regulamentação.30  

A respeito do que estava acontecendo no mundo e no Brasil, no 

importante momento histórico do pós-guerra, Marcelo Gomes Sodré31, na obra 

intitulada “Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor”, comenta a 

fase de crescimento da sociedade e, consequentemente, das mudanças que 

começaram a surgir naquele período. 

Dois fatos de âmbito internacional indicam que em torno de 1956 o mundo 

se modificava. Primeiro, consumou-se a reconstrução dos países derrotados após a 

Segunda Guerra Mundial, retomando-se a um grande fluxo de comércio 

internacional. Depois, as multinacionais oriundas de economias desenvolvidas como 

o Japão, países da Europa Ocidental e, principalmente os Estados Unidos, 

expandiram-se bastante e em dimensões planetárias.32 

De alguma forma, países como o Brasil já participavam mais diretamente 

destas mudanças mundiais. O presidente Juscelino Kubitschek lançou um grande 

programa de metas cujo objetivo principal era a passagem definitiva da produção, 

até então de pequena escala, para a produção em massa. Nesse período, foi 

acelerado o processo de integração nacional com a transferência da Capital Federal 

para o centro do país, que culminou com a construção de Brasília.33 

Nesse período, também se incentivou a implantação da indústria 

automobilística no Brasil. Foram oferecidos grandes incentivos às empresas 

multinacionais do setor para que se estabelecessem no Brasil. Em um curto espaço 

de tempo, praticamente toda a frota de veículos do país passou a ser fabricada em 

solo brasileiro, isto sem contar todas as demais empresas constituídas em torno das 

grandes montadoras que aqui se instalaram. Esse exemplo permite observar que o 

desenvolvimento já não dependia mais de investimentos públicos, como fora na 

época em que se ergueu a indústria de base, mas sim no capital multinacional que 

começava a entrar no país. Vale notar que isto não ocorreu tão só em relação à 

                                                      
30 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE CONSÓRCIO. Consórcio, p. 5. 
31 SODRÉ, Marcelo Gomes. Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 47. 
32 Idem. 
33 Idem. 
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indústria automobilística, mas também em relação a outros segmentos industriais 

como química, alimentos e bebidas.34 

No mesmo sentido, Ronaldo Porto Macedo Jr. pontifica35: 
 
A história do direito do consumidor está associada diretamente ao 
surgimento dos mercados de massa, especialmente após a Segunda 
Guerra Mundial, período em que houve uma expansão no consumo de 
bens duráveis jamais vista na história do capitalismo. Especialmente 
neste período, viu-se desenvolver de maneira bastante generalizada 
entre as economias capitalistas mundiais a ‘sociedade de consumo’ 
nos padrões pioneiramente estabelecidos nos Estados Unidos e 
rapidamente acompanhada pelas demais sociedades capitalistas 
avançadas. É próprio, pois, afirmar que a sociedade de consumo de 
massa compõe o ambiente no interior do qual irá se desenvolver o 
direito consumidor. 

 

 Dessas considerações, infere-se que o Brasil entrou no mercado dos 

produtos de consumo de massa por meio dos investimentos de empresas 

multinacionais que aqui se estabeleciam.   

Segundo o comentário de Fabiano Lopes Ferreira36, com o mercado de 

consumo bastante aquecido foi necessário implementar algumas importantes 

mudanças, entre as quais se destaca o sistema de consórcio. Fato é que, sem haver 

regulamentação oficial, o sistema cresceu desordenadamente. Pessoas 

incompetentes e desonestas ludibriavam os consorciados, causando-lhes grandes 

prejuízos. Como resultado, muitos consorciados perdiam dinheiro e o sistema perdia 

credibilidade. Apesar dos esforços de alguns empresários da época para a 

moralização do setor, a credibilidade dos consórcios ficou bastante arranhada em 

decorrência da ação inescrupulosa de algumas pessoas, que só visavam ao lucro. 

No ano de 1967, com o grande movimento de adesão ao sistema de 

consórcio chamava a atenção de administradores inexperientes, em alguns casos, 

inescrupulosos com o manuseio dos depósitos efetuados pelos consorciados. Esse 

fato forçou o poder público a editar o primeiro ato sobre a matéria, dirigido às 

instituições financeiras, iniciando, assim, a normatização das atividades de consórcio 

no Brasil, por meio de legislação específica.37 

                                                      
34 SODRÉ, Marcelo Gomes. Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. p. 48. 
35 MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. Contratos relacionais e defesa do consumidor. São Paulo: Max 
Limonad, 1998, p. 261. 
36 FERREIRA, Fabiano Lopes. Consórcio e direito: teoria e prática. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 
23 
37 LA REGINA, Alessandra Maria Margarita. Contrato de Consórcio de bens duráveis, p.14. 
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A Resolução nº 67, de 21 de setembro de 1967, editada pelo Bacen, 

determinou que os administradores mantivessem os recursos dos grupos de 

consórcios em contas bancárias de movimentação claramente identificadas. À rede 

bancária impôs que as retiradas de importâncias de referidas contas teriam de ser 

autorizadas e destinadas, exclusivamente, para a compra de bens objeto do 

respectivo grupo de consorciados.38 

Com o advento das primeiras leis sobre o consórcio no Brasil, alguns 

empresários, certos de que o sistema era importante para o setor e para a economia 

do país, decidiram fundar a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios 

(ABAC) e o Sindicato Nacional dos Administradores de Consórcios (SINAC).  

A criação dessas entidades revelou-se eficaz para a moralização e 

modernização do sistema de consórcio. Tanto foi assim que, segundo relato de 

Fabiano Lopes Ferreira39, as autoridades competentes só admitiam conversar com 

os empresários se estes estivessem organizados em associações. Nesse sentido, a 

primeira reivindicação da ABAC foi para normatizar e legalizar o consórcio, pois 

entendia que somente assim conseguiria expulsar os profissionais incompetentes e 

desonestos do sistema. 

Na década de 1970, crescia o consumo de bens duráveis e o consórcio 

se desenvolveu com base no direito civil. Foi o momento em que Governo Federal 

decidiu sancionar a Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, regulamentada em 9 

de agosto de 1972, pelo Decreto Lei nº 70.951.  

Acrescente-se que referida legislação não se reportava especificamente a 

consórcio, mas abrangia todas as modalidades de distribuição de prêmios mediante 

sorteios, vales-brindes, ou concurso a título de propaganda, estabelecendo normas 

de proteção à poupança popular, rol de atividades onde se incluiu o consórcio de 

bens móveis de consumo durável. 

A partir dessa legislação, o consórcio passou a ser controlado pela 

Secretaria da Receita Federal, órgão ligado ao Ministério da Fazenda, que 

estruturou a administração do segmento consorcial como empreendimento sob sua 

fiscalização. Posteriormente, passou a ser controlado pelo Bacen. 

                                                      
38 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE CONSÓRCIO. Consórcio – a realidade de um 
sonho brasileiro, p. 14. 
39 FERREIRA, Fabiano Lopes. Consórcio e direito: teoria e prática, p. 24. 
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Nos anos 1980, o sistema de consórcio passou a vender os primeiros 

grupos de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. A economia brasileira precisou se 

ajustar às normas impostas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), 

principalmente a contenção da demanda, ambiente favorável para o maior 

desenvolvimento do consórcio, como regulador de demanda, ou seja, 

comprometimento de renda futura com disciplinadas contemplações mensais e, 

portanto, não inflacionário.40  

Em 1988, o texto constitucional trouxe mudanças substanciais para o 

país. Entre as inovações de ordem econômica, pode-se incluir o sistema de 

consórcio, que passou a ser conhecido como forma de financiamento, com 

competência legislativa exclusiva da União, consoante se depreende do artigo 22, 

inciso XX, da CF. 

Nesse mesmo ano, com a implantação do Plano Verão e o Cruzado 

Novo, destinados a conter a demanda de consumo, o sistema de consórcio sofreu 

alterações com a restrição dos prazos mínimos de duração, ou seja, os grupos de 

prazo máximo de 60 (sessenta) meses passaram a ter duração mínima de 30 

(trinta); os grupos de 50 (cinquenta) meses tiveram os prazos mínimos estabelecidos 

em 25 (vinte e cinco) meses; e os de 25 (vinte e cinco) meses tiveram a duração 

reduzida para 12 (doze) meses. Além disso, proibiram-se lances e antecipações de 

prestações vincendas que ultrapassassem 20% do valor do bem objeto do plano de 

consórcio. Instituiu-se, também, o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a entrega do 

bem após a realização da assembleia.41  

Em 27 de outubro de 1989, por meio da Portaria MF nº 190, houve a 

imposição dos conceitos e mecanismos informativos do consórcio num único 

instrumento regulamentar, criando-se as regras que fomentaram o crescimento do 

sistema de consórcio.  

No ano seguinte, 1990, o Ministério da Fazenda do Governo Collor 

suspendeu a autorização para constituição de novas administradoras e proibiu a 

formação de novos grupos de consórcios para aquisição de automóveis, utilitários, 

camionetas e imóveis. 

                                                      
40 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE CONSÓRCIO. Consórcio – a realidade de um 
sonho brasileiro, p. 14. 
41 Ibidem, p. 16. 
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Nesse cenário, em 11 de setembro de 1990, foi criado o CDC, o qual, no 

âmbito do sistema de consórcios, exigia uma nova postura frente aos consumidores, 

notadamente nas disposições do seu artigo 53, que ora se transcreve: 

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis 
mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações 
fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as 
cláusulas que estabeleçam a perda das prestações pagas em 
benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a 
resolução do contrato e a retomada do produto alienado. 
[...] 
2º Nos contratos dos sistemas de consórcio de produtos duráveis, a 
compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste 
artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com 
a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao 
grupo. 

Em março de 1991, o Governo Federal decidiu transferir o controle e a 

regulamentação do consórcio da Receita Federal para o Bacen. 

Em 1992, com a implantação do Plano Real, programa econômico de 

ajuste da economia brasileira, um acordo automobilístico entre empresários, 

sindicato e governo, com o intuito de reduzir o preço dos automóveis, culminou com 

a reabertura das operações de consórcio, que estavam paralisadas desde o ano de 

1990. No mesmo ano, houve o lançamento da carta de crédito, em que o 

consorciado poderia escolher livremente o fornecedor do bem pretendido, tornando 

a administradora apenas uma prestadora de serviços.42 

De 1993 a 1997, durante a estabilidade econômica ou no período de 

contenção da inflação, o consórcio vivenciou momentos de expansão e de retração 

acentuados, até que, em 3 de julho de 1997, foi editada, pelo Bacen, a Circular nº 

2.766, que trouxe novas normas para a constituição e o funcionamento dos grupos 

de consórcio. A nova regulamentação deu maior autonomia aos contratantes e 

associados, como também aos envolvidos na proposta dos produtos ofertados, tudo 

em obediência às disposições do CDC. Ainda, no ano de 1997, pela disciplina da Lei 

nº 9.514/97, o consórcio de imóveis reconheceu a alienação fiduciária como garantia 

opcional à hipotecária.43  

 

                                                      
42 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE CONSÓRCIO. Consórcio – a realidade de um 
sonho brasileiro, p. 25. 
43 Idem. 
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Em 1998, foi liberado definitivamente o limite de prazo de duração dos 

grupos de consórcio, o que veio a causar maior flexibilização do setor pela 

adequação do desejo do consumidor. Neste ano, o sistema de consórcio respondeu 

por 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, contando com um número de 2,6 

milhões de consorciados.44  

No ano seguinte, em 1999, houve a maxidesvalorização da moeda 

brasileira em relação ao dólar, fato que ocasionou uma retração da economia. 

Assim, com o objetivo de aquecer o mercado, foi liberada a formação de grupos de 

veículos usados, cujos valores tiveram como referência o percentual médio entre 

70% e 80% sobre o valor do automóvel zero quilômetro.45 

Em 2000 e 2001, os setores de economia cresciam apresentando taxas 

de expansão, apesar da crise energética, que culminou em processo de 

racionamento de energia elétrica no país. No período, foram liberados os planos de 

viagens turísticas internacionais, que estavam bloqueadas desde 1997, como 

também ampliou-se a oferta de consórcios para a aquisição de equipamentos 

odontológicos.46 

Em 2002, as instituições bancárias começaram a anunciar investimentos 

no segmento de consórcio, mesmo ano em que o Bacen favoreceu o consorciado 

contemplado, possibilitando a este, ao adquirir um bem inferior ao valor de seu 

crédito, utilizar até 10% (dez por cento) da carta de crédito para pagar as despesas 

com o seguro, taxas de cartório ou de licenciamento.47  

Ainda, o ano de 2004 foi encerrado com crescimento recorde de 3,4 

milhões de consorciados ativos. O ano seguinte registrou um aumento de 8% (oito 

por cento) sobre o número de consórcios ativos.48  

Em 2008, depois de ser aprovada no Senado Federal e na Câmara dos 

Deputados49, foi promulgada a Lei nº 11.795/200850, que dispõe sobre o Sistema de 

Consórcio no Brasil. O objetivo da novel legislação é dar maior segurança tanto para 

                                                      
44 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE CONSÓRCIO. Consórcio – a realidade de um 
sonho brasileiro, p. 25. 
45 Idem.  
46 Idem.  
47 Idem.  
48 Ibidem, p. 37. 
49 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 533, de 2003 (nº 7.161/06). Dispõe sobre o 
Contrato de Consórcio. Brasília, DF. Diário Oficial da União, 2008, p. 3. 
50 Promulgada em 08 de outubro de 2008, o termo inicial de vigência de Lei nº 11.795/08 que rege o 
sistema de consórcio, teve seu advento somente em 6 fevereiro do ano corrente.  
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quem investe em uma poupança para aquisição de um bem quanto para quem 

administra o negócio. Além disso, reafirmou o poder normativo do Bacen, 

conferindo-lhe, dentro do marco regulatório, o poder de exigir condições mínimas 

que devam constar do contrato de participação em grupo de consórcio.  

Com base no poder normativo conferido, em 3 de fevereiro de 2009, o 

Bacen editou as Circulares nºs 4.432 e 4.433, estabelecendo os procedimentos a 

serem cumpridos para constituição e funcionamento dos grupos de consórcios, 

assim como dispôs sobre a concessão de autorizações para o funcionamento de 

administradora de consórcios. Estas circulares regulamentam a Lei 11.795/2008, 

que entrou em vigência a partir de 6 de fevereiro de 2009.51 

Diante da exposição sobre a evolução histórica e o surgimento do 

consórcio no Brasil, pode-se afirmar que o consumidor foi atraído por este sistema, 

ante a possibilidade de adquirir um bem ou serviço a custos mais baixos que os 

oferecidos por outras formas de financiamento, que cobravam altas taxas de juros. 

O sistema de consórcios, consolidado atualmente, viabiliza, assim, a 

aquisição de diversos produtos, desde itens de consumo até bens de produção, por 

exemplo: caminhões, implementos agrícolas e rodoviários, ônibus, tratores, 

colheitadeiras, embarcações, aeronaves, computadores, antenas parabólicas, 

pneus, motocicletas, passando pelos eletrodomésticos, kits de casa pré-fabricada, 

imóveis, construção, reformas e até serviços turísticos. 

 
 

1.4 A DISCIPLINA JURÍDICA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BENS 

DURÁVEIS NO BRASIL 

 
 

A doutrina de Fábio Ulhoa Coelho52 aponta que, no Brasil, a disciplina 

jurídica do consórcio evoluiu em três diferentes etapas. Entre 1962 e 1971 vigorava 

a plena liberdade para qualquer pessoa estabelecer-se como administrador de 

consórcio. A segunda etapa teve início em 1971 e seguiu até 1997. Nesta fase, 

relata o autor, o consórcio era contrato típico exaustivamente disciplinado pela 

autoridade regulamentadora. Em 1997, então, teve início a desregulamentação, 

                                                      
51 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 32. 
52 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 3. p. 427. 
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ainda precária, do setor, que se consolidou apenas em 2002, inaugurando a etapa 

atualmente em curso. Em 2008, entrou em vigor a citada Lei nº 11.795/2008, “Lei do 

Sistema de Consórcio”. 

Como mencionado anteriormente, a primeira intervenção do Poder 

Público no sistema de consórcio ocorreu no ano de 1967, por intermédio do Bacen, 

com a edição da Resolução nº 67, de 21 de setembro de 1967. Essa resolução 

determinou que as instituições financeiras admitissem a existência de contas de 

depósitos vinculados a consórcios, após a verificação da idoneidade de seus 

administradores. Também impôs a existência do contrato de consórcio apto a 

especificar: (i) garantias que o consorciado deverá apresentar por ocasião da 

contemplação; (ii)  depósito obrigatório dos recursos arrecadados dos consorciados 

em bancos comerciais ou caixas econômicas, cujo levantamento somente poderá 

ser efetuado para o atendimento dos objetivos dos consórcios; (iii) proibição de 

recebimento do bem objeto do contrato em moeda corrente; (iv) fixação das regras 

na hipótese de desistência e exclusão do consorciado; (v) designação do 

representante dos consorciados junto à administradora, a fim de fiscalizar a gestão 

dos valores arrecadados; (vi) local onde o consorciado possa obter as informações 

do grupo de que é participante; (vii) indicação do bem objeto do consórcio, que não 

poderá ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor do salário mínimo; (viii) limite do valor 

mínimo das prestações mensais em montante correspondente a 2% do valor do 

bem; e (ix) limite de duração do grupo de consórcios em no máximo 50 (cinquenta) 

meses.53  

Em rigor, os contratos de consórcio passaram a ser regidos pela 

Resolução nº 67 e pelos princípios contratuais do Código Civil Brasileiro de 1916, 

que vigia naquela época. 

Com a publicação da Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, 

estabeleceram-se normas para organização e formação dos grupos de consórcios, 

bem como a obrigatoriedade de autorização do Ministério da Fazenda para 

organizar e administrar grupos de consórcio. A autorização do Ministério da Fazenda 

somente era fornecida aos empresários que apresentassem prova da capacidade 

financeira, econômica, gerencial e viabilidade econômica do plano e das formas de 

utilização das importâncias recebidas.54 

                                                      
53 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 26. 
54 Idem. 
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A Lei nº 5.768 foi regulamentada pelo Decreto 70.951, de 9 de agosto de 

1972, surgindo, a partir desta data, o primeiro regulamento do sistema de consórcio. 

As principais regras, a propósito, eram: (a) taxa de administração, no máximo de 

12% (doze por cento) sobre o valor do bem objeto do contrato; (b) taxa de adesão 

de 1% (um por cento) cobrada na adesão do consorciado e compensada na taxa de 

administração; (c) constarão do contrato de adesão: duração do plano; percentual da 

contribuição mensal; contemplações por sorteio e lance; depósito dos valores 

arrecadados em conta vinculada com correção monetária, cujo levantamento dos 

valores somente poderia ser efetuado para atendimento dos objetivos do grupo; 

máximo do grupo de 60 (sessenta) meses; número máximo de participantes – 100 

(cem); permissão para a cobrança das despesas de registro dos contratos; e (d) 

autorização para a constituição de consórcio de bens móveis e imóveis.55  

Até o ano de 1987, em razão de contratempos como o aumento das 

prestações mensais, o reajuste do saldo de caixa e a dilatação dos grupos de 

consórcios aliada ao despreparo das administradoras para o atendimento da 

demanda, a intervenção no sistema, pelo Poder Público, foi importante, mas não 

atendeu aos anseios de consumidores e empresários do setor, valendo conferir as 

seguintes normas editadas no período: Portaria do SRF nº 348, de 01.07.1987, que 

dispõe sobre poderes para autorizar ou negar autorização para formar e organizar a 

administradora de consórcios; Portaria do MF nº 157, de 18.03.1988, que dispõe 

sobre autorização de caráter especial; Portaria do MF nº 08, de 17.01.1989, que 

dispõe sobre prazos para a formação de grupos de consórcio, limita o valor de lance 

e antecipações; Instrução Normativa do SRF nº 037, de 26.06.1979, que dispõe 

sobre pedidos de autorização para os grupos de consórcio; Instrução Normativa do 

SRF, de 01.07.1981, que visa dirimir dúvidas sobre a exata caracterização das 

irregularidades verificadas na execução das operações de consórcio; Instrução 

Normativa do SRF nº 065, de 05.07.1983: Circular da SUSEP nº 024, de 15.03.1972, 

estabelecendo normas para o seguro de vida em grupos de consórcio; Circular da 

SUSEP nº 021, de 15.08.1976, que disciplina o seguro de grupos de consórcio; Ato 

Declaratório (Normativo) SRF/CST nº 07, de 06.04.1977, que dispõe sobre o 

reajustamento de preço constante na nota fiscal após a aquisição de veículo pelo 

sistema de consórcio; Ato Declaratório (Normativo) SRF/CST nº 65, de 28.10.1987, 

                                                      
55 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 27. 
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que dispõe sobre as aplicações financeiras realizadas pelas administradoras de 

consórcio; Parecer Normativo SRF/CST nº 01, de 06.01.1983, que dispõe sobre a 

aquisição de bens através de consórcios, entre outras. 

A partir de 1987, o Ministério da Fazenda, pretendendo consolidar as 

normas do sistema de consórcio, editou a Portaria nº 330, de 23.09.1987, que 

consolidou as regras do consórcio e revogou uma série de normativos publicados. 

A sedimentação desta política ocorreu com a edição da Portaria MF nº 

190, de 27.10.1990, que reformou o sistema e estabeleceu o conceito de vários 

institutos do consórcio, além de viabilizá-lo, trazendo reflexos econômico-financeiros 

para a economia.  

Em março de 1990, outros normativos do Poder Público interferiram no 

sistema, culminando com a proibição, por prazo indeterminado, da constituição de 

administradora de consórcios e a comercialização de cotas para a formação de 

novos grupos. É o caso das seguintes normatizações: Portaria MF nº 191, de 

27.10.1989, que consolidou o plano de contas e a demonstração de recursos do 

consórcio; Portaria MF nº 028, de 05.03.1990, que consolidou as normas para 

formação e organização de grupos de consórcio de bens imóveis; Portaria MEFP, de 

13.08.1990; Portaria MEFP nº 496, que proibiu a concessão de autorização para 

novas administradoras e a constituição de novos grupos de consórcios.  

Em 01.03.1991, a Lei nº 8.177 transferiu a competência de fiscalização e 

controle do sistema de consorciados para o Bacen, que, como sucessor do 

Ministério da Fazenda, tornou-se a autoridade responsável para conceder 

autorização para constituição de novas administradoras e comercialização de cotas, 

e formação de grupos de consórcios, fixando seus limites, prazos, normas e 

modalidades contratuais.56  

A partir de 1992, o Bacen passou a normatizar novamente o sistema, com 

a revogação da Resolução nº 1.778, de 19.12.1990, que vedou a constituição de 

novos grupos de consórcios e a venda de cotas novas e a edição de novas 

circulares no âmbito administrativo, financeiro e comercial, de interesses das 

empresas e dos consumidores.  

                                                      
56 Lei nº 8.177, de 01.03.1991: “Art. 33. A partir de 01.03.1991 são transferidas para o Bacen as 
atribuições previstas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 5.768, de 20.12.1971, especificamente no que se 
refere às operações conhecidas como consórcios, fundo mútuo e outras formas associativas 
assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de qualquer natureza. Parágrafo único. A 
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A Resolução do Bacen de nº 1.936, editada em 30.06.1992, revogou a 

proibição de comercializar cotas e constituir empresas de consórcios. 

Nesse contexto, a Circular Bacen nº 2.196, de 30.06.1992, aprovou o 

regulamento que disciplina a constituição e o funcionamento de grupos de 

consórcios referenciados em automóveis, camionetas, buggies e utilitários, de 

produção nacional ou estrangeira.  

A Circular Bacen nº 2.230/1992 estabeleceu que os dispositivos contidos 

no regulamento anexo à Circular de nº 2.196/1992 passassem a disciplinar a 

constituição e o funcionamento dos grupos de consórcios de motocicletas e 

motonetas, constituídos a partir de 23.09.1992. 

No mesmo ano de 1992, a Circular Bacen nº 2.255 alterou o sobredito 

regulamento e possibilitou que as alterações introduzidas pela Circular de nº 

2.196/1993, caso aprovadas pelos consorciados dos grupos já constituídos, 

poderiam ser aplicadas aos grupos anteriores à sua edição. 

Em 26.05.1993, o Bacen, por meio da Circular de nº 2.312, regulamentou 

a constituição de grupos de consórcios referenciados em bilhetes de passagens 

aéreas. 

Em 14.07.1993, a Circular Bacen nº 2.342 estabeleceu que as 

disposições contidas no regulamento anexo à Circular de nº 2,196, de 30.06.1992, 

com as alterações introduzidas pela Circular de nº 2.255, de 09.12.1992, que 

disciplinavam a constituição e o funcionamento dos grupos de consórcios 

referenciados em veículos automotores, passariam a disciplinar também aqueles 

referenciados em caminhões, ônibus, tratores, equipamentos rodoviários, máquinas 

e equipamentos agrícolas, aeronaves e embarcações, constituídos a partir de 

01.08.1993. 

Em 02.12.1993, a Circular Bacen nº 2.386, aprovou o regulamento de 

consórcio para disciplinar a constituição e o funcionamento dos grupos de 

consórcios referenciados em eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis, 

brinquedos, instrumentos musicais, bicicletas, entre outros, constituídos a partir de 

03.01.1994. 

Em 21.12.1993, a Circular Bacen nº 2.394 alterou o regulamento anexo à 

Circular nº 2.196/1992, com as modificações introduzidas pela Circular nº 

                                                                                                                                                                      
fiscalização das operações mencionadas neste artigo, inclusive à aplicação de penalidades, será 
exercida pelo Bacen.” 
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2.255/1992, que disciplinam a constituição e o funcionamento dos grupos de 

consórcios referenciados em caminhões, ônibus, tratores, equipamentos rodoviários, 

máquinas e equipamentos agrícolas, aeronaves e embarcações, automóveis, 

camionetas, buggies, utilitários, motocicletas e motonetas, possibilitando que as 

alterações introduzidas, caso aprovadas pelos integrantes dos grupos constituídos 

anteriormente à sua edição, poderão ser aplicadas aos citados grupos. 

Em resumo, os grupos de consórcio que tenham por objetivo a entrega de 

automóveis, utilitários, camionetas, buggies, passagens aéreas, motocicletas, 

motonetas, caminhões, ônibus, tratores, equipamentos rodoviários, máquinas e 

equipamentos agrícolas, aeronaves e embarcações, eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos, móveis, brinquedos, instrumentos musicais, bicicletas, entre 

outros, foram todos renormatizados pelo Bacen. 

No início do segundo semestre de 1997, o Bacen editou a Circular nº 

2.766, de 03.07.1997, iniciando, assim, um processo de desregulamentação das 

normas e regras dos contratos de consórcio. Em outras palavras, as administradoras 

de consórcios passaram a ter autonomia para fixar os limites, os prazos, as taxas, o 

número de participantes e as principais modalidades dos contratos. 

Fabiano Lopes Ferreira57, comentando a Circular do Bacen de nº 

2.766/1997, menciona que:  

Embora alguns empresários considerem a referida circular um pouco 
tímida, não podemos negar que ela deu liberdade para que as 
administradoras de consórcio estipulem, através do contrato de 
adesão, as normas básicas de um funcionamento do consórcio, 
principalmente com relação à forma de contemplação à formação 
dos créditos, à fixação das contraprestações mensais e da cobrança 
de taxas e despesas, já que uma das queixas dos empresários sobre 
a referida norma era quanto ao fato dela ainda controlar os prazos de 
duração dos grupos. 

Em rigor, o Bacen estabeleceu a remessa obrigatória de informações 

relativas às operações de consórcios, fixando que as informações prestadas pelas 

administradoras de consórcios devem apresentar: quantidade de grupos em 

andamento, cotas vendidas, contempladas e substituídas; número de participantes 

vivos; índice de inadimplência; taxa média de administração; e bens pendentes de 

entrega, cujas informações devem ser consolidadas por segmento de bens.58 

                                                      
57 FERREIRA, Fabiano Lopes. Consórcio e direito, p.170. 
58 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 31. 
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Em 20.05.1999, o mesmo órgão, com a edição da Circular nº 2.889, 

determinou que as informações deveriam ser consolidadas nos seguintes 

segmentos: (i) imóveis; (ii) tratores, equipamentos rodoviários, máquinas e 

equipamentos agrícolas, embarcações, aeronaves, veículos automotores destinados 

ao transporte de carga com capacidade superior a 1.500 kg e veículos automotores 

destinados ao transporte coletivo com capacidade para vinte passageiros ou mais; 

(iii) veículos automotores não incluídos no segmento “ii”, exceto motocicletas e 

motonetas; (iv) motocicletas e motonetas; (v) outros bens duráveis; e (vi) serviços 

turísticos. 

Quadra anotar que os grupos formados antes de edição da Circular nº 

2.766/1997 poderiam ou não aderir ao regulamento, cuja decisão deveria ser 

tomada na assembleia do grupo.  

De fato, os grupos formados antes da edição da Circular de nº 2.766/1997 

do Bacen eram regidos pelos seguintes regulamentos: bens imóveis - Portarias de 

nºs. 28/1990 e 190/1989, do Ministério da Fazenda; veículos automotores - Circular 

Bacen nº 2.196/1992; eletroeletrônicos - Circular Bacen nº 2.386/1993; passagens 

aéreas - Circular Bacen nº 2.312/1993. 

Em 08.10.2008, a Lei nº 11.795 estabeleceu novas regras para o sistema 

de consórcios, a saber: (a) os interesses do grupo prevalecem sobre os interesses 

dos consorciados; (b) formação de grupos de consórcios referenciados em serviços 

de qualquer natureza59; (c) utilização da carta de crédito para quitação de 

financiamento do consumidor60; (d) maior dificuldade para restituição dos valores 

recebidos dos consorciados desistentes e/ou excluídos; (e) possibilidade de 

execução do contrato de consórcio, entre outras inovações. 

Em 03.03.2009, o Bacen editou as Circulares nºs 3.432 e 3.433, 

estabelecendo os procedimentos a serem cumpridos para constituição e 

funcionamento dos grupos de consórcio e concessão de autorizações para o 

                                                      
59 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 31: “A partir da vigência da Lei. 
11.795/08 poderão ser criados grupos de consórcios referenciados em serviços de qualquer natureza, 
isto é, poderão ser criados grupos de consórcios para financiar os estudos dos filhos, o curso de pós-
graduação, o pagamento de um implante dentário, a viagem dos sonhos, o pagamento de uma 
cirurgia plástica, entre outros serviços”. 
60 Ibidem, p. 32. ”De acordo com a Lei 11.795/08, o valor do crédito poderá ser utilizado para a 
quitação de um bem em nome do consorciado, ou seja, o consorciado poderá quitar o financiamento 
da moradia própria ou o veículo, desde que o valor da carta de crédito for suficiente para quitação do 
contrato”. 
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funcionamento da administradora de consórcio. Com efeito, referidas circulares 

regulamentam a Lei nº 11.795/2008, que entrou em vigor a partir de 06.02.2009. 

Por fim, a seguir, apresenta-se a evolução da disciplina jurídica do 

contrato de consórcio de bens duráveis no Brasil. 

 

 

Tabela 1: Cronologia da legislação/normatização disciplinadora do consórcio de 

bens duráveis no Brasil  

Legislação Assunto Observações 

Lei nº 5.768, de 
20.12.1971 

Abre a legislação sobre distribuição gratuita de 
prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou 
concurso, a título de propaganda, estabelece 
normas de proteção à poupança popular, e dá 
outras providências. 

 

Decreto nº 70.951, 
de 09.08.1972 

Regulamenta a Lei nº 5.768, de 20 de dezembro 
de 1971, dispõe sobre a distribuição gratuita de 
prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou 
concurso, a título de propaganda, e estabelece 
normas de proteção à poupança popular. 

 

Lei 8.177, de 
01.03.1991 
 

Estabelece regras para a desindexação da 
economia e dá outras providências. 

 

Circular nº 2.381, 
de 18.11.1993 

Estabelece a obrigatoriedade da elaboração, 
publicação e remessa pelas administradoras de 
consórcio de demonstrações financeiras ao 
Banco Central, esclarece critérios de avaliação 
e apropriação contábil e consolida normas de 
contabilidade. 

 

Circular nº 2.766, 
de 03.07.1997 

 

Dispõe sobre a constituição e o funcionamento 
de grupos de consórcio. 

Revogada pela 
Circular 3.432, de 
3 de fevereiro de 
2009. 

Circular nº 2.861, 
de 10.02.1999 

Dispõe sobre limites mínimos de patrimônio 
líquido ajustado e limites operacionais para 
administradoras de consórcio e altera 
disposições relativas a operações de consórcio 

 

 

Circular nº 2.889, 
de 20.05.1999; 

Dispõe sobre a prestação, ao Bacen, de 
informações relativas a operações de consórcio. 

 



39 

 

Circular nº 2.942, 
de 20.10.1999 

Restabelece a possibilidade de concessão de 
autorização para administrar grupos de 
consórcio. 

Revogada pela 
Circular 3.433, de 
3 de fevereiro de 
2009. 

Circular nº 3.023, 
de 11.01.2001; 

Dispõe sobre a vedação da cobrança de taxa de 
administração futura em operações de 
consórcio. 

 

Circular nº 3.024, 
de 18.01.2001; 

Autoriza a constituição de grupos de consórcio 
referenciados em serviços turísticos 
internacionais. 

Revogada pela 
Circular 3.432, de 
3 de fevereiro de 
2009. 

Circular nº 3.084, 
de 31.01.2002; 

Dispõe sobre obrigação financeira, recursos não 
procurados, adiantamento a fornecedores, 
agregação de despesas e encerramento de 
grupo nas operações de consórcio. 

Revogada pela 
Circular 3.432, de 
3 de fevereiro de 
2009. 

Circular nº 3.085, 
de 07.02.2002; 

Dispõe sobre procedimentos a serem 
observados pelas administradoras de consórcio 
na contratação de operações e na prestação de 
serviços aos consorciados. 

 

Circular nº 3.174, 
de 15.01.2003 

Estabelece procedimentos para e avaliação de 
créditos tributários e obrigações fiscais diferidas 
para as administradoras de consórcio. 

 

Circular nº 3.180, 
de 26.02.2003 

 

Dispõe sobre procedimentos complementares a 
serem observados pelas instituições financeiras, 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Bacen e administradoras de consórcio, 
relativamente à instrução de processos. 

 

Circular nº 3.186, 
de 09.04.2003 

 

Dispõe sobre contemplação em grupos de 
consórcio por meio de lance embutido e de 
lance com recursos da conta vinculada do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). 

Revogada pela 
Circular 3.432, de 
3 de fevereiro de 
2009. 

Circular nº 3.192, 
de 05.06.2003; 

Dispõe sobre a prestação de serviços de 
auditoria independente para as administradoras 
de consórcio e respectivos grupos. 

 

 

Circular nº 3.221, 
de 21.01.2004 

Altera procedimentos para o registro contábil de 
aumento e redução do capital social por parte 
das administradoras de consórcio. 
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Circular nº 3.259, 
de 28.09.2004 

Altera o registro contábil dos recursos recebidos 
pelos grupos de consórcio em formação. 

 

Circular nº 3.261, 
de 28.10.2004 

 

Dispõe sobre a aplicação de recursos coletados 
de grupos de consórcio, o limite de 
alavancagem para administradoras de consórcio 
e a indicação de diretor responsável pela 
prestação de informações. 

 

Circular nº 3.285, 
de 11.05.2005 

Dispõe sobre procedimentos a serem 
observados pelas administradoras de consórcio 
na realização da primeira assembleia geral 
ordinária e dá outras providências. 

 

Circular nº 3.342, 
de 23.02.2007 

Dispõe sobre concessão de autorização para 
administrar grupos de consórcio, transferência 
de controle societário, cisão, fusão, 
incorporação, prática de outros atos societários 
e exercício de cargos em órgãos estatutários ou 
contratuais em administradoras de consórcio, 
bem como sobre o cancelamento de 
autorização para administrar grupos de 
consórcio 

Revogada pela 
Circular 3.433, de 
3 de fevereiro de 
2009. 

Circular nº 3.373, 
de 20.12.2007 

Dispõe sobre a prestação de serviços de 
auditoria independente para as administradoras 
de consórcio e respectivos grupos. 

Revogada pela 
Circular 3.404, de 
18 de setembro 
de 2008. 

Circular nº 3.394, 
de 09.07.2008 

Dispõe sobre a remessa ao Bacen de 
informações relativas a operações de consórcio. 
 

 

Carta-Circular nº 
3.335, de 
01.08.2008 

Estabelece procedimentos para a remessa das 
informações relativas às operações de 
consórcio, de que trata a Circular nº 3.394, de 9 
de julho de 2008. 

 

Lei nº 11.795, de 
08.10.2008 

Dispõe sobre o sistema de consórcio.  

Circular nº 3.432, 
de 03.02.2009 

Dispõe sobre a constituição e o funcionamento 
de grupos de consórcio. 

 

 

Circular nº 3.433, 
de 03.02.2009 

 

Dispõe sobre concessão de autorização para 
funcionamento, transferência de controle 
societário, cisão, fusão, incorporação, prática de 
outros atos societários e exercício de cargos em 
órgãos estatutários ou contratuais em 
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administradoras de consórcio, bem como sobre 
o cancelamento de autorização para 
funcionamento e para administração de grupos 
de consórcio. 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Como se pode inferir dos dados apresentados na Tabela 1, desde a 

primeira normatização das circulares editadas pelo Bacen até a Lei nº 11.795/2008, 

denota-se que houve um grande avanço para o sistema de consórcio no Brasil, já 

que, com o advento da novel legislação, abriu-se o diálogo entre ela e o CDC. 

 

 

1.5 A ABRANGÊNCIA DO MERCADO BRASILEIRO DE CONSÓRCIOS 

 

 

No Brasil, o consórcio viabiliza o acesso de consumidores ao mercado de 

consumo, mediante a captação de poupança popular, a partir do pagamento de uma 

contribuição mensal, o que garante aos integrantes dos grupos de consórcio a 

aquisição de bens e serviços. 

O sistema de consórcio brasileiro, que abriga aproximadamente quatro 

milhões de consorciados61, movimenta milhões de reais e tem participação direta no 

Produto Interno Bruto (PIB) do país, o que significa dizer que o sistema de consórcio 

atende aos princípios gerais da ordem econômica e financeira.  

A importância que os consórcios representam para a economia nacional é 

confirmada pelo Bacen, órgão do governo federal que tem a missão de regular a 

economia e promover a eficiência e o desenvolvimento do sistema financeiro. É o 

que se pode observar no resumo e respectivos gráficos dos segmentos de atuação 

dos grupos de consórcios – imóveis, tratores, equipamentos agrícolas e 

embarcações, veículos, motocicletas e motonetas –, demonstrados adiante.  

Ainda, é importante registrar que o sistema consórcio brasileiro cresceu 

6,48% no período de agosto de 2009 a agosto de 2010, considerando que contava 

                                                      
61 O sistema consórcio cresceu 6,48% no período de agosto/2009 a agosto/2010, considerando que 
contava com 3.731.093 participantes ativos em agosto/2009 perante 3.973.045 em agosto/2010. Cf. 
BACEN. Consórcio – Estatísticas de agosto 2010. Disponível em: 
<www.bcb.gov.br/fis/consorcios/port/est2010/08>. Acesso em: 28 out. 2010. 
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com 3.731.093 participantes ativos em agosto de 2009 contra os 3.973.045 

consorciados no mesmo mês do ano corrente, conforme dados estatísticos 

divulgados pelo Bacen62, adiante apresentados. 

 

 

1.5.1 Consórcio para aquisição de imóveis 
 
 

O segmento de imóveis, no mês de agosto deste ano, registrou a 

formação de 21 grupos de consórcio, o encerramento de 5 deles, estando 

atualmente em funcionamento um total de 2.096 grupos. O crescimento deste 

segmento de consórcios, no último período de 12 meses, foi de 4,33%. Acrescente-

se que o índice de inadimplência, considerados apenas os participantes ativos 

contemplados, foi de 3,05%, um patamar menor que o verificado no mês anterior, 

3,19%.63 

 

 

1.5.2 Consórcio para aquisição de tratores e equipamentos, veículos 
rodoviários e embarcações 
 
 

O segmento em questão, inicialmente formado por 22 grupos de 

consorciados, encerrou o período pesquisado com 17. Atualmente registra um 

número de 954 grupos ativos. Esse movimento significou um acréscimo de 3,36% no 

intervalo de um ano.64  

O Gráfico 1: Segmento II – Índice de pendência dos consórcios para 

aquisição de tratores e equipamentos, veículos rodoviários e embarcações ilustra 

importantes informações sobre movimento deste setor. 

.  

                                                      
62 BACEN. Consórcio – Estatísticas de agosto 2010. Disponível em: 
<www.bcb.gov.br/fis/consorcios/port/est2010/08>. Acesso em: 28 out. 2010. 
63 Idem.  
64 Idem.  
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Gráfico 1: Segmento II – Índice de pendência dos consórcios para aquisição de 
tratores e equipamentos, veículos rodoviários e embarcações  
Fonte: Bacen (2010) 
 

Conforme se infere dos dados estatísticos apresentados, o percentual de 

inadimplência, no mês de agosto de 2010, foi de 462,99%, bem superior ao 

verificado no mês de julho do mesmo ano, que acusou o patamar de 292,50%. 

 

 

1.5.3 Consórcio para aquisição de veículos: grupos em andamento  
 

 

No que toca ao setor de consórcios de veículos, o Gráfico 2: Segmento III 

– Grupos de consórcios de veículos em andamento, apresentado a seguir, no mês 

de agosto de 2010 houve a formação de 113 grupos e o encerramento de 105, 

totalizando 5.915 grupos ativos. O acréscimo no período de um ano foi de 1,20%.65  

 

                                                      
65 BACEN. Consórcio – Estatísticas de agosto 2010. Disponível em: 
<www.bcb.gov.br/fis/consorcios/port/est2010/08>. Acesso em: 28 out. 2010.  
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Gráfico 2: Segmento III – Grupos de consórcios de veículos em andamento 
Fonte: Bacen (2010) 
 

No mesmo mês (agosto de 2010), o índice de inadimplência, 

considerando apenas os participantes ativos contemplados em atraso, foi de 3,17 %, 

evidenciando um percentual menor do que o registrado no mês anterior, de 3,27%.66  

O Gráfico 3: Segmento III – Índice de inadimplência de grupos de 

consórcios de veículos em andamento ilustra esta análise.  

 

Gráfico 3: Segmento III – Índice de inadimplência de grupos de consórcios de 
veículos em andamento  
Fonte: Bacen (2010) 

 

                                                      
66 BACEN. Consórcio – Estatísticas de agosto 2010. Disponível em: 
<www.bcb.gov.br/fis/consorcios/port/est2010/08>. Acesso em: 28 out. 2010. 
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O movimento de vendas de veículos no mercado interno brasileiro 

registrou, em agosto de 2010, um de total de 239.489 unidades. Neste mesmo 

período, foram contempladas 20.154 cotas de consórcio.67  

O Gráfico 4: Vendas de veículos pelo sistema de consórcio é ilustrativo da 

participação do sistema de consórcios no movimento total de vendas deste 

segmento no período de agosto de 2009 a agosto de 2010.  

Gráfico 4: Segmento III – Venda de veículos pelo sistema de consórcio  
Fonte: Bacen (2010) 
 

Compulsando os percentuais apresentados, pode-se, hipoteticamente, 

afirmar que se todas as contemplações tivessem sido utilizadas no período em 

questão, o sistema de consórcio participaria do total de vendas de veículos do 

mercado com um percentual de 8,42%.  
 

 

1.5.4 Consórcio para aquisição de motocicletas e motonetas 
 

 

O segmento de vendas de motocicletas e motonetas registrou, no mês de 

agosto de 2010, um número de 8.912 grupos em andamento, conforme se verifica no 

Gráfico 5: Segmento IV – Grupos de consórcios de motocicletas em andamento. 

                                                      
67 BACEN. Consórcio – Estatísticas de agosto 2010. Disponível em: 
<www.bcb.gov.br/fis/consorcios/port/est2010/08>. Acesso em: 28 out. 2010. 
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O decréscimo, considerado o período de doze meses – agosto/2009 a 

agosto/2010 – foi de 5,56%68.  
 

Gráfico 5: Segmento IV – Grupos de consórcios de motocicletas em andamento  
Fonte: Bacen (2010) 
 

No tocante a inadimplência, o índice apresentado foi 160,44% menor do 

que o registrado no mês anterior, que acusou um total de 167,90%, no mesmo 

período pesquisado.69   

O índice de inadimplência, considerando-se apenas os participantes 

ativos contemplados em atraso, foi de 9,51% no mês de agosto de 2010, registrando 

um decréscimo em relação ao mês anterior (julho/2010), correspondente ao 

percentual de 0,46%, conforme segue. 

Gráfico 6: Segmento IV – Índice de inadimplência dos consórcios de motocicletas 
em andamento 
Fonte: Bacen (2010) 

                                                      
68 BACEN. Consórcio – Estatísticas de agosto 2010. Disponível em: 
<www.bcb.gov.br/fis/consorcios/port/est2010/08>. Acesso em: 28 out. 2010.  
69 Idem. 
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No mês de agosto, foram contempladas 54.618 cotas e as vendas no 

mercado interno somaram 163.634 unidades70. Uma análise destes números 

autoriza afirmar que 33,38% das vendas deste tipo de veículo poderiam ser 

escoadas pelo sistema de consórcio se todas as contemplações fossem utilizadas 

no período em questão. É o que se apresenta no gráfico a seguir.  

 

Gráfico 7: Segmento IV – Vendas de motocicletas no mercado brasileiro – período 
de agosto de 2009 a agosto de 2010. 
Fonte: Bacen (2010) 
 

Reitera-se que o sistema de consórcios brasileiro está disposto na Lei nº 

11.795/2008. Em seu art. 1º consigna que: “O sistema de consórcio, instrumento de 

progresso social que se destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e 

serviços, constituído por administradoras de consórcio e grupos de consórcio, será 

regulado por esta Lei”. 

O sistema de aquisição de bens, além de constituir uma das principais 

fontes de financiamentos de veículos e de moradia, tem importante participação nas 

vendas de bens de consumo. 

Carlos Henrique Abrão71, quando trata do tema consórcio, chama a 

atenção para a importância dessa sistemática consorcial, quando inserida na 

                                                      
70 BACEN. Consórcio – Estatísticas de agosto 2010. Disponível em: 
<www.bcb.gov.br/fis/consorcios/port/est2010/08>. Acesso em: 28 out. 2010. 
71 ABRÃO, Carlos Henrique. Do consórcio. Rio de Janeiro: GZ, 2010, p. 7-9.  
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sociedade de mercado. Para citado autor, o consórcio é técnica mais depurada e 

realística de autofinanciamento, sem necessitar de aporte de recursos de terceiros. 

Ainda, anota que o sistema é controlado pela administradora, na 

composição do grupo, mantendo receita própria e, para tanto, alimenta-se do 

modelo de mercado e das variantes dos preços praticados. 

Com base nessa análise, pode-se dizer que o sistema consorcial é de 

grande importância, vez que colabora com a inserção de grande parte da população 

na sociedade de consumo, que deseja adquirir determinados produtos ou mesmo ter 

acesso a serviços, mas não dispõe de meios de pagamentos suficientes. 

Assim, o regime consorcial de uma entidade com fins determinados e com 

duração limitada, cujo escopo se volta para aquisição de bens ou serviços, procura 

transpor as barreiras das dificuldades financeiras e superar os impasses 

relativamente à indefinição do mercado.72 

Dessa forma, uma nova era sedimenta o interesse do consumo, além da 

realidade, mas com muita perspicácia de não realimentar inflação ou frustração do 

próprio grupo. Ainda, na visão do autor citado, o sistema de consórcio supera as 

expectativas e consagra, no espírito de sua formulação, basicamente, a inserção de 

camada importante da sociedade, em direção à aquisição de bens e serviços.73 

 

 

 

                                                      
72 ABRÃO, Carlos Henrique. Do consórcio, p. 7-9. 
73 Idem. 
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CAPÍTULO 2  
PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS DA DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

2.1 A FUNÇÃO DOS PRINCÍPIOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

  

Antes de adentrar à apresentação dos princípios norteadores do direito 

dos consumidores e da CF, como mencionado anteriormente, necessário se faz 

conceituar, de início, o vocábulo “princípio”, assim como analisar a sua função 

dentro de ordenamento jurídico pátrio. 

René Descartes74, ao conceituar princípios, coloca-os próximos aos 

termos “começo” e “início”, e não como “regras convencionais”. É o que se 

depreende do seu ensinamento: 

Os princípios devem ser tão claros e evidentes que o espírito 
humano não possa duvidar de sua verdade ao aplicar atentamente a 
considerá-los, por outro lado é preciso que deles dependa o 
conhecimento das outras coisas, de forma que eles possam ser 
conhecidos sem elas, mas não reciprocamente elas sem eles. 

Para o célebre filósofo, o princípio se assemelha a uma verdade absoluta, 

sendo imperiosa a sua autossuficiência. Bem por isso, deve-se negar a qualidade de 

princípio a todo enunciado que se mostrar duvidoso. Admite-se, no entanto, que os 

princípios dependem de outros conhecimentos, de forma a servir como base de 

interpretação.75 

Nas palavras de Geraldo Ataliba76, os princípios representam as linhas 

mestras da legislação, da administração e da jurisdição. E completa: 

[...] princípios são linhas mestras, os grandes nortes, as 
diretrizes magnas do sistema jurídico. Apontam os ramos a 
serem seguidos por toda a sociedade e obrigatoriamente 
perseguidos pelos órgãos do governo (poderes constituídos). 
Eles expressam a substância última do querer popular, seus 
objetivos e desígnios, as linhas mestras da legislação, da 
administração e da jurisdição. Por estas não podem ser 

                                                      
74 DESCARTE, René. Carta-prefácio dos princípios da Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 
XXII. 
75 Idem. 
76 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 6-7. 
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contrariados; têm que ser prestigiados até as últimas 
conseqüências. 

Paulo Bonavides77 aduz que os princípios são as normas-chave de todo o 

sistema jurídico. As leis, em rigor, buscam seus fundamentos nos princípios.   

Em suma, consoante a lição de José Albuquerque Rocha78: “Os princípios 

são valores morais, políticos e jurídicos de determinada sociedade, proclamados por 

normas de direito, que denominamos de normas principiológicas”. 

Nesse sentido, os princípios orientam e direcionam a interpretação das 

regras jurídicas em geral. São normas especiais que atuam em conexão com as 

diversas normas componentes do sistema jurídico. Os princípios fazem com que as 

normas existentes no ordenamento jurídico formem um conteúdo harmônico. Não 

fossem os princípios, os elementos (normas) do sistema jurídico jamais conseguiram 

se interrelacionar, para formar um sistema uno e indivisível.79 

Importantes e oportunos são os ensinamentos e os comentários do Luiz 

Antônio Rizzato Nunes80, sobre o tema. Para o autor: 

O princípio jurídico é um enunciado lógico, implícito ou explícito, que, 
por sua grande generalidade, ocupa posição de preeminência nos 
horizontes do sistema jurídico e, por isso mesmo, vincula, de modo 
inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que 
com ele se conectam. 

A doutrina de Norberto Bobbio81 certifica que o princípio jurídico influi a 

interpretação até mesmo das próprias normas magnas. Assim, se um mandamento 

constitucional, por exemplo, tiver pluralidade de sentidos, a interpretação deverá ser 

feita com vistas a fixar o sentido que possibilitar uma sintonia com o princípio que lhe 

for mais próximo. Da mesma maneira, se surgir uma aparente antinomia entre os 

textos normativos da Carta Magna, ela será resolvida pela aplicação do princípio 

mais relevante. 

O princípio funciona como um vetor para o intérprete. O jurista, na análise 

de qualquer problema jurídico, por mais trivial que este possa ser, deve, 

                                                      
77 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.257. 
78 ROCHA, José Albuquerque. Teoria geral do processo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 50. 
79 Idem. 
80 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Curso de direito do consumidor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 9-10. 
81 BOBBIO, Norberto. Teoria Pura do Direito. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 228. “A 
situação de normas incompatíveis entre si é uma tradicional dificuldade com que se deparam os 
juristas de todas as épocas, e que teve uma denominação característica própria: antinomia”. 
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preliminarmente, alçar-se ao nível dos grandes princípios, a fim de verificar em que 

direção eles apontam. Nenhuma interpretação jurídica será havida por jurídica se 

atritar com um princípio constitucional. 82 

Acrescente-se que os princípios exercem uma função importante dentro 

do ordenamento jurídico-positivo, já que orientam, condicionam e iluminam a 

interpretação das normas jurídicas em geral. Por serem normas qualificadas, os 

princípios dão coesão ao sistema jurídico, exercendo excepcional fator aglutinante.83 

Embora os princípios e as normas tenham a mesma estrutura lógica, 

aquelas têm maior pujança axiológica do que estas. São, pois, normas qualificadas, 

que ocupam posição de destaque no mundo jurídico, orientando e condicionando a 

aplicação de todas as demais normas.84 

Pode-se dizer, portanto, que os princípios funcionam como verdadeiras 

supranormas, isto é, uma vez identificados, agem como regras hierarquicamente 

superiores às próprias normas positivadas no conjunto das proposições escritas.85 

Nesse sentido, Eros Roberto Grau86 destaca que “princípio jurídico não é 

senão regra jurídica particularmente, em virtude das consequências práticas que 

dele decorrem”. 

Os princípios, na verdade, impõem valores fundamentais que devem ser 

respeitados e observados, ou seja, o conteúdo de toda e qualquer norma jurídica 

deve estar de acordo com os princípios jurídicos, assim como a interpretação dessas 

normas deve, por eles, guiar-se.87 

Valendo-se das lições de Dworkin e Larenz, o professor José Joaquim 

Gomes Canotilho88 diferencia os princípios das normas e leciona que: “Os princípios 

são standards juridicamente vinculantes radicados nas exigências de justiça 

(Dworkin) ou na ideia de direito (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas 

com um conteúdo meramente funcional”. 

                                                      
82 BOBBIO, Norberto. Teoria Pura do Direito, p. 228. 
83 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Curso de direito do consumidor, p.10. 
84 Idem. 
85 Ibidem, p.11. 
86 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição Federal de 1988, 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 97. 
87 Idem. 
88 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 3. ed. Coimbra: 
Almedina, 1998, p. 1.086. 
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Acerca da importância dos princípios no ordenamento jurídico, 

importantes são os ensinamentos de Patrícia Caldeira Pavam.89 

Na escala hierárquica do nosso ordenamento jurídico, os princípios 
ocupam posição de supremacia, uma vez que traduzem valores 
fundamentais e traçam diretrizes do microssistema ao qual 
pertencem. São, pois, a guia mestre do intérprete, de tal sorte que, 
ao lançar mãos das regras de interpretação, o estudioso terá que, 
inevitavelmente, acompanhar a direção dos princípios, sob pena de 
realizar uma interpretação falha, inválida e até antijurídica. 

O princípio dá a ideia, a base, o caminho a ser percorrido pelas normas, 

bem como faculta a interpretação aos operadores do direito. 

Tendo em mira a teleologia do princípio é que se elaborarão normas 

condizentes com o sistema jurídico, bem como se interpretarão tais normas. É ele (o 

princípio) que dá o molde ao ordenamento jurídico. 

Portanto, diante da definição e suas importantes funções, não é possível 

interpretar uma norma sem se pautar nos princípios jurídicos. Deles surgem várias 

normas e preceitos. 

Pois bem. Após apresentar essas clássicas lições a respeito dos 

princípios, é a vez de tratar da base constitucional principiológica que emana para o 

sistema do CDC, que será de fundamental importância para o avanço do tema 

proposto neste estudo. 

 

 

2.2 A BASE CONSTITUCIONAL DOS PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

 
 
O diploma legal de proteção e defesa do consumidor não surgiu por 

acaso, tampouco decorreu de um simples projeto como qualquer lei ordinária. Ele é 

a conscientização de uma longa evolução e o resultado de todos os movimentos e 

                                                      
89 PAVAM, Patrícia Caldeira. O Ministério Público e a defesa em juízo do direito individual e 
homogêneo do trabalhador. 2001. Dissertação (Mestrado em Direito)-Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, São Paulo, 2001, p. 55. 
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legislações consumeristas anteriormente ocorridas no Brasil90 e também no 

exterior.91 

Sérgio Cavalhieri Filho92 relata que na década de 1980 já se havia 

formado no Brasil forte conscientização jurídica quanto à necessidade de uma lei 

específica de defesa do consumidor, uma vez que o Código Civil de 1916, bem 

como as demais normas do regime privatista, não mais conseguiram lidar com 

situações tipicamente de massa. Essa conscientização foi levada para a Assembleia 

Nacional Constituinte, que acabou por optar por uma codificação de normas 

específica para as relações de consumo.  

Nesse sentido, oportunos são os comentários da professora Ada 

Pellegrini Grinover93, relativamente à introdução da obra “Código de Defesa do 

Consumidor comentado pelos Autores do Anteprojeto”: 

A necessidade de tutela legal do consumir: ‘A proteção do 
consumidor é um desafio de nossa era e representa, em todo o 
mundo, um dos temas mais atuais do Direito. Não é difícil explicar 
tão grande dimensão para um fenômeno jurídico totalmente 
desconhecido no século passado e em boa parte deste. O homem do 
século XX vive em função de um modelo novo de associativismo: a 
sociedade de consumo (mass consumption society ou 
Konsumgesellschaft), caracterizada por um número crescente de 
produtos e serviços, pelo domínio do crédito e do marketing, assim 
como pelas dificuldades de acesso à justiça’. São esses aspectos 
que marcaram o nascimento e desenvolvimento do Direito do 
Consumidor como disciplina jurídica autônoma. 

Como se vê, foi o constituinte originário que determinou uma lei, embora 

tardia, para a defesa do consumidor, o que evidencia que o CDC, diferentemente de 

                                                      
90 SODRÉ, Marcelo Gomes. Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, p.19-20. O 
autor divide as fases da legislação de defesa do consumidor em: “(i) primórdios da legislação (até 
meados da década de 1930); (ii) primeiro estágio: legislação penal (meados da década de 1930 a 
1960); (iii) segundo estágio: legislação de direito administrativo (de 1960 a 19850 e, (iv) terceiro 
estágio: legislação de direitos difusos (1985 aos nossos dias)”. 
91 MONTE, Mário Ferreira. Da proteção penal do consumidor. Coimbra: Almedina 1996, p. 82. O 
jurista português, ao fazer uma retrospectiva histórica do consumerismo narra que: “Na verdade, o 
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor foi a culminar de um movimento, já que, como 
confessadamente dizem os autores de seu anteprojeto, ele se inspirou em outras leis advindas de 
outros países [...]. Por outro lado, significa o primeiro passo para a codificação, no resto do mundo, 
porque, na verdade, foi o primeiro Código a surgir, principalmente se atendermos à sua ambiciosa 
estrutura, bem como à quantidade de normas que regulamentam todas as matérias atinentes ao 
consumidor e onde tem lugar mesmo um conjunto de normas sancionatórias, administrativas e 
penais”. 
92 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. São Paulo: Atlas: 2008, p. 10. 
93 GRINOVER, Ada Pelegrini; BENJAMIN, Antônio Herman de Vaconcellos. Código de Defesa do 
Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2007, p. 6. 
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outras leis ordinárias em geral, tem origem constitucional. Em outras palavras, foi o 

constituinte originário que instituiu um direito subjetivo público geral a todos os 

brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, para que o Estado, na forma da lei, 

realizasse a defesa do consumidor.94 

De fato, após diversas constituições, apenas a atual determina a 

“codificação” das normas de consumo, quando trouxe o arcabouço necessário para 

se erguer em nosso ordenamento jurídico um microssistema de proteção às 

relações de consumo. Assim, com o advento da atual ordem constitucional, erigiu-se 

a proteção do consumidor à categoria de direito assegurado pela Carta Magna. 

Pelo texto constitucional, são três os artigos que tratam diretamente da 

defesa dos direitos dos consumidores, a saber: artigos 5º, inciso XXXII; 170, inciso 

V, e artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

Quando cuidou dos direitos e garantias fundamentais, a Magna Carta 

estabelece, no inciso XXXII de seu artigo 5º, que o “Estado promoverá, na forma da 

lei, a defesa do consumidor”. Nesse contexto, importante frisar que o Estado a que 

se referiu o legislador constituinte é aquele conduzido pela atuação dos poderes 

executivo, legislativo e judiciário.95 

Marcelo Gomes Sodré96 afirma que o pressuposto de existência do inciso 

XXXII do artigo 5º do texto constitucional é de que a relação de consumo é, por 

definição, desigual. As partes desta relação – consumidor e fornecedor – não têm o 

mesmo poder e conhecimento, e por isto, uma delas, o consumidor, merece 

proteção do Estado. A ideia da vulnerabilidade do consumidor, que é explicitada na 

legislação específica, já está escrita na própria Carta Magna, na exata medida em 

que cabe ao Estado proteger este ator vulnerável nas relações de consumo. Por 

outro lado, como o inciso XXXII do artigo 5º acima mencionado, não explica como o 

Estado promoverá a defesa do consumidor, busca-se no artigo 179 a orientação dos 

limites da defesa, no mesmo status dos princípios da soberania, da propriedade 

privada, da livre concorrência e outros. Com efeito, a defesa do consumidor 

consubstancia um dos princípios da ordem econômica (inciso V do artigo 170 da 

CF).  

                                                      
94 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 58. 
95 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 
2007. p. 266. 
96 SODRÉ, Marcelo Gomes. Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, p. 165. 
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Entre os princípios que o legislador constituinte elegeu como 

indispensáveis para o Estado brasileiro alicerçar a ordem econômica, repousa a 

defesa do consumidor. Ou seja, qualquer atividade econômica desenvolvida no 

Brasil, além de fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, assegurando-

se aos cidadãos uma vida digna, deverá observar e suportar os ônus decorrentes da 

defesa do consumidor.97  

É possível dizer que se encontra na Constituição Federal um óbice para o 

desenvolvimento de atividade econômica lesiva ao consumidor, eis que o legislador 

constituinte alçou a defesa do consumidor à categoria de garantia-base, sem a qual 

a atividade econômica não tem lugar dentro do campo da legalidade. 

Marcelo Gomes Sodré98, ao comentar ao artigo 170, pondera:  

O legislador constitucional, em 1988, optou por estabelecer que a 
livre iniciativa e a defesa do consumidor eram ambos, em conjunto, 
princípios da ordem econômica; por esta razão, tais princípios devem 
ser compatibilizados. Melhor dizendo: a livre iniciativa deve ser 
limitada (não é tão livre quanto poderia parecer!) ao fato de o 
consumidor não ser lesado. E cabe ao Estado, pelas mais diversas 
formas, prevenir e punir a ultrapassagem destes limites. É este, 
inclusive, o sentido do disposto no parágrafo único do artigo 170 da 
CF. 

Ademais, com o objetivo de trazer a regulamentação da questão à sede 

infraconstitucional, aponta-se o artigo 48 do ADCT, que trouxe a seguinte 

determinação: “O Congresso Nacional, dentro de 120 (cento e vinte) dias da 

promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor”. 

A “codificação” ocorreu após o trabalho de uma comissão de notáveis 

juristas adeptos ao tema. Teve seu tratamento final depois de decorridos quase dois 

anos, até que o diploma legal de proteção e defesa do consumidor foi, então, votado 

e aprovado com alterações do projeto inicial, culminando com a edição da Lei nº 

8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor.  

No Brasil, a proteção do consumidor apresenta disciplina constitucional, o 

que revela a magnitude da tutela jurídica.  

De interesse neste ponto do trabalho são as considerações de Cláudia 

Lima Marques99: 

                                                      
97 SODRÉ, Marcelo Gomes. Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, p. 165. 
98 Idem.  
99 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. 4. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 121. 
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A Lei 8.078/90 tem clara origem constitucional (artigo 170, artigo 5º, 
todos da Constituição Federal de 1988/CF/88), subjetivamente direito 
fundamental e princípio macro, ordenador da ordem econômica do 
país. E igualmente lei geral principiológica em matéria de 
relacionamentos contratuais e de acidentes de consumo. 

Além do artigo 5º, inciso XXXII; do artigo 170, inciso V e do artigo 48 do 

ADCT, Marcelo Gomes Sodré100 destaca que o artigo 24 da norma constitucional em 

vigor tem dois incisos (V e VIII)101 relevantes na formação de um sistema nacional 

de defesa do consumidor.  

Contudo, aponta o citado autor que a Constituição Federal foi pouco 

sistemática no que diz respeito à defesa do consumidor, não existindo um capítulo 

específico, nem um artigo específico sobre o tema, o que demonstra algum atraso 

do Brasil em relação a outros países, pois em constituições contemporâneas tal já 

ocorria.102 Logo, deduz-se que as diretrizes do direito do consumidor estão 

fortemente relacionadas e vinculadas aos preceitos de natureza fundamental.  

Assim, urge demonstrar a importância do direito constitucional para o 

tema tablado, pois é por meio dele que se garantem e se realizam, nas palavras de 

Paulo Bonavides103, “o estabelecimento de poderes supremos, a distribuição da 

competência, a transmissão e o exercício da autoridade, a formulação dos direitos e 

das grandes garantias individuais e sociais”. 

De igual forma, verifica-se, pela redação dos dispositivos constitucionais 

que tratam diretamente do tema da defesa do consumidor, destacada preocupação 

do constituinte com os denominados direitos metaindividuais, bem como com os 

direitos individuais pertinentes à seara consumerista. 

Para Vital Serrano Nunes e Yolanda Alves Pinto Serrano104, cuida-se, na 

verdade, de diferenciada categoria de direitos voltada a um grupo de destinatários, 

até então em situação de desproteção, tendo em vista a sua não identificação como 

                                                      
100 SODRÉ, Marcelo Gomes. Formação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, p. 162. 
101 Art. 24 da CF: “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: [...] V- produção de consumo; [...] VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.” 
102 Em sua obra, o professor Marcelo Gomes Sodré cita as Constituições Nacionais de Portugal e 
Espanha, por exemplo, que apresentam artigos sistematizadores a respeito do assunto. No âmbito da 
América Latina, a Constituição Argentina, em reforma ocorrida em 1994, passou a ter um artigo 
extremamente organizador sobre a defesa do consumidor. (Formação do Sistema Nacional de 
Defesa do Consumidor, p. 164). 
103 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 22. 
104 NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano; SERRANO, Yolanda Alves Pinto. Código de Defesa do 
Consumidor interpretado: (doutrina e jurisprudência). 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 2. 
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sujeitos necessitados de especial proteção estatal, já que questões relativas ao 

agora já catalogado mercado de consumo eram resolvidas em âmbito civil ou 

comercial. 

Essas importantes observações foram necessárias no tocante à base 

constitucional principiológica, que teve e continua tendo reflexos fundamentais na 

formação do CDC e que servirão de embasamento à legislação infraconstitucional. 

Em razão da importância da compreensão desses fundamentos, na seção 

seguinte, passa-se a abordar os princípios que norteiam as relações de consumo.  

 
 

2.3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NORTEADORES DA RELAÇÃO DE 

CONSUMO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 
 

De plano, é importante deixar claro que a base constitucional dos 

princípios na construção das relações de consumo é o norte que deve ser sempre 

observado antes de qualquer coisa. 

Segundo a análise de Luiz Antônio Rizzato Nunes105, o sistema jurídico 

brasileiro é estruturado de forma piramidal e hierárquica, figurando no topo a Magna 

Carta, ou seja, a norma mais importante do ponto de partida do ordenamento 

jurídico inteiro, de tal forma que é ela quem confere validade a todas as demais 

normas.  

Assim, resta evidente que os princípios constitucionais são ainda mais 

importantes do que os princípios gerais. Aliás, são verdadeiras regras mestras 

dentro do sistema positivo. Eles exercem o papel de instrumentos catalizadores de 

todas as normas constitucionais, sistematizando-as e concatenando-as, a fim de dar 

forma ao documento jurídico. Portanto, nenhuma interpretação será válida se 

conflitar com um princípio constitucional.106  

                                                      
105 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Manual de introdução ao estudo do Direito. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 69. 
106 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Curso de direito do consumidor, p.11. 
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Celso Ribeiro Bastos107, em sua obra “Curso de Direito Constitucional”, de 

forma clara e precisa, tece comentários importantes acerca dos princípios 

constitucionais. Nas palavras deste doutrinador: 

Os princípios constitucionais são aqueles que guardam valores 
fundamentais da ordem jurídica. Isto só é possível na medida em que 
estes não objetivam regular situações específicas, mas sim desejam 
lançar a sua força sobre o mundo jurídico. Alcançam os princípios 
esta meta à proporção que perdem o seu caráter de precisão de 
conteúdo, isto é, conforme vão perdendo densidade semântica, eles 
ascendem a uma posição que lhes permite sobressair, pairando 
sobre uma área muito mais ampla do que a norma estabelecedora  
de preceitos. Portanto, o que o princípio perde em carga normativa, 
ganha com força valorativa a espraiar-se por cima de um sem 
números de outras normas. 

De fato, na Constituição Federal estão expressos princípios que 

direcionam e dão sustentação às normas constitucionais implantadas em leis 

infraconstitucionais, assim como as que estão previstas no CDC.  

Tanto é assim que, já no art. 1º do Título “Dos Direitos Fundamentais”, 

cronologicamente, declara que o regime político é o republicano do tipo federalista e, 

ato seguinte, fixa que o modelo de Estado é o Estado Democrático de Direito, tendo 

a República brasileira como fundamentos: a) a soberania; b) a cidadania; c) a 

dignidade da pessoa humana; d) os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e 

e) o pluralismo político. Do art. 3º exsurgem os objetivos fundamentais da República: 

a) a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; b) a garantia do 

desenvolvimento nacional; c) a erradicação da pobreza e da marginalização e a 

redução das desigualdades sociais e regionais; e d) a promoção do bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 

Esses princípios, que estão ligados a outros relativos aos direitos e 

garantias fundamentais, são necessários à correta interpretação de todas as normas 

constitucionais, bem como daquelas instituídas no CDC. 

A demonstração dessa base constitucional é, pois, importante para se 

encetar o estudo dos princípios que norteiam o diploma legal consumeristas, os 

quais serão estudados de forma sistêmica. É o que se passa a abordar: (i) 

                                                      
107 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 19. ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva, 
1998, p.143. 
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soberania; (ii) igualdade; (iii) legalidade; (iv) dignidade da pessoa humana; (v) 

informação; (vi) eficiência e (vii) o princípio da proporcionalidade. 

A propósito, a soberania é o princípio fundamental do Estado brasileiro, 

que aparece no inciso I do artigo 1º da Constituição Federal. Encontra-se, também, 

no inciso I do artigo 170 e está ligado ao artigo 4º, que trata dos princípios que 

regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. 

A soberania de um Estado implica a sua autodeterminação com 

independência territorial, de modo que pode pôr e impor normas jurídicas na órbita 

interna e relacionar-se com os demais Estados na ordem internacional. 

Luiz Antônio Rizzato Nunes108 destaca que é muito importante realçar o 

aspecto da soberania, quanto mais se pretende, à guisa da implementação de uma 

ordem globalizada, estabelecer uma série de condutas sem que o sistema 

constitucional permita.  

Vale frisar que o artigo 3º da Constituição Federal emoldura os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, nos termos do inciso I: “construir 

uma sociedade livre, justa e solidária”. O conceito de justiça espelhado neste texto é 

aquele dirigido à realidade social concreta. 

Referido objetivo consigna uma das metas que o Estado Brasileiro busca 

constantemente alcançar em um lapso temporal indeterminado. Trata-se, portanto, 

de uma norma de conteúdo programático.109  

Em rigor, o conteúdo dessa declaração não é uma abstração da norma 

máxima, mas sim um objetivo a ser alcançado, realmente, no contexto histórico atual 

da República. Serve para dar ao intérprete das regras, não importa se 

constitucionais ou infraconstitucionais, alternativas para a resolução de problemas 

não só a partir dos princípios reguladores da justiça como daqueles tradicionalmente 

conhecidos como equidade na aplicação de cada caso concreto. 

Também, como decorrência do estabelecido no mesmo dispositivo 

constitucional, a República Federativa do Brasil tem como objetivo a construção de 

uma sociedade solidária. Trata-se de um dever ético que se impõe a todos os 

membros da sociedade, na medida em que compõem um único Estado social. 

                                                      
108 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Curso de direito do consumidor, p.17. 
109 MOTTA FILHO, Sylvio Clemente da et al. Direito constitucional. Concursos públicos. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Oficina do Autor, 1996, p. 21. 
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Do fundamento constitucional da livre iniciativa se retira, como sendo 

essencial para o atingimento desta meta, a observância da livre contratação.  

Pois bem. Para criar o elo com as normas protetivas do CDC, é bom 

lembrar que a livre contratação também é crucial em uma relação de consumo. O 

consumidor é livre para negociar com qualquer tipo de fornecedor, contanto que seja 

feita de forma lícita e legal. Então, para que se aperfeiçoe o Estado Democrático de 

Direito que a sociedade deseja é fundamental a observância deste princípio, como 

também o da justeza nas relações consumeristas, pela necessidade de que sejam 

respeitadas as obrigações de cada parte, buscando sempre evitar o desequilíbrio 

contratual.  

Além disso, não se pode olvidar a importância da segurança jurídica nas 

relações de consumo e a observância do compromisso das partes com o justo, 

consoante fundamento da teoria contratual. 

Sobre segurança jurídica e justiça, Humberto Theodoro Junior110 comenta: 

Segurança e justiça passaram a ser os dois valores a serem 
perseguidos em plano de harmonização efetiva. 
[...] 
Essa nova postura do direito em face do contrato, evidentemente não 
implica negar sua relevância como instrumento jurídico indispensável 
para coadjuvar nas etapas econômicas de circulação das riquezas, e 
que, assim, sua justificação e seu objetivo inclua, necessariamente, a 
busca do lucro no tráfego jurídico-mercantil. Negar isto seria o 
mesmo que ignorar a estrutura econômica da sociedade 
contemporânea, a que presta serviço o instituto do contrato. Mas, o 
que a atual roupagem do contrato apresenta de inovação é o 
compromisso de uma contratação equilibrada, onde os valores em 
intercâmbio, de bens ou serviços, guardem relação razoável. 

No caput do artigo 5º da Constituição Federal, a intenção do legislador 

constituinte foi a de fixar a igualdade entre os indivíduos, conforme o inciso I, que 

assim determina: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 

termos desta Constituição”. 

Sahid Maluf111, com precisão, traduz o sentido de igualdade: 

No sentido formal, a igualdade jurídica (perante a lei) que lhe deu o 
liberalismo dos séculos XVIII e XIX, consiste no seguinte: a lei será 
uma só para a nobreza, o clero e o povo; não concederá títulos 

                                                      
110 THEODORO JUNIOR, Humberto. Direito do consumidor. A busca de um ponto de equilíbrio entre 
as garantias do Código de Defesa do Consumidor e os princípios gerais do Direito Civil e do Direito 
Processual Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.11. 
111 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 282-283. 
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nobiliárquicos e não admitirá privilégios de castas ou classes sociais; 
não permitirá a escravidão nem qualquer restrição de direitos ou 
prerrogativas que neguem a dignidade da pessoa humana; não 
conterá normas especiais que façam discriminações entre pessoas 
de diferentes raças, religiões ou ideologias; não criará tribunais de 
exceção; não ampliará nem restringirá os direitos de liberdade por 
razões de ordem pessoal, sejam quais forem. 

O princípio da igualdade, assim entendido, sem embargo da expressão 

perante a lei, é cogente para os três poderes; sua observância é condição de 

validade da lei feita ou a fazer-se, bem assim, dos atos administrativos e judiciários. 

Na ordem civil, sua amplitude se estende às entidades autárquicas ou paraestatais e 

também a empresas, associações e estabelecimentos particulares.112  

Trata-se, portanto, de uma norma dirigida ao aplicador da lei e ao próprio 

legislador, uma vez que somente por meio da positivação é possível igualar os 

indivíduos. Sendo assim, a elaboração de toda e qualquer norma deve basear-se no 

tratamento igual das pessoas. O princípio da igualdade proíbe, assim, que uma lei 

seja fonte de privilégios ou perseguições; deve ela tratar todos de forma isonômica. 

Daniel Orfale Giacomini113 afirma que o princípio da igualdade é 

fundamental para as normas que norteiam as relações de consumo, pois o objetivo 

do CDC é determinar o ponto de equilíbrio entre consumidores e fornecedores, 

tratando os desiguais de forma desigual. 

Com efeito, tratar com desigualdade seria discriminar, não manter uma 

igualização. Uma das funções da lei é discriminar situações, e isso não fere, por si 

só, o princípio da igualdade. Em outras palavras, nada impede que a lei adote um 

critério de discriminação, desde que este seja justificado e tenha correlação lógica 

com o tratamento jurídico e os valores protegidos. 

Em consonância com as explanações acima, tem-se a norma consagrada 

no artigo 4º, inciso III, do CDC, in verbis: 

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 de 1988), sempre com base na boa-fé e 
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 

                                                      
112 MALUF, Sahid. Teoria Geral do Estado, p. 283. 
113 GIACOMINI, Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes e 
excluídos dos contratos de consórcio à luz da Lei 11.795/08 e do Código de Defesa do Consumidor.  
p. 48. 
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Com essa disciplina percebe-se que o legislador procurou garantir, de 

alguma forma, a igualdade e a harmonia entre as pessoas envolvidas na relação de 

consumo. Este equilíbrio, não raro de difícil operacionalização, tendo em vista a 

vulnerabilidade do consumidor, vem respaldado na lei.  

Desse enunciado também se extrai que a igualdade das partes deve ser 

absoluta, não devendo existir distinções que provocariam máculas no direito de 

igualdade e, consequentemente, o desequilíbrio contratual e processual. 

O princípio da igualdade é o mesmo princípio da isonomia. Referem-se 

ambos à isonomia entre homens e mulheres, consumidores e fornecedores, 

contratantes e contratados, empregadores e empregados, entre outros, a depender 

da relação jurídica realizada. 

O professor Luiz Antônio Rizzato Nunes114, de forma precisa, traz um bom 

exemplo que relata a necessidade de se observar o princípio da igualdade, quando 

se trata de relação de consumo. Nas palavras deste doutrinador: 

Na questão do consumidor existem várias práticas que violam o 
princípio constitucional. Veja-se, por exemplo, um caso típico de 
discriminação ao consumidor: o sucesso do filme ‘Titanic’ ganhador 
de vários Oscars, levou, durante semanas, milhares de pessoas 
(consumidores do serviço de diversão) às salas de cinema. A procura 
era tamanha que o público tinha de chegar mais de três horas antes 
do início de cada sessão (sendo que o próprio filme tem mais de três 
horas de exibição). Era um enorme esforço. Mas, ao que tudo indica, 
os consumidores não se importavam. Acontece que os exibidores 
firmaram um contrato com os administradores de cartão de crédito 
Diners Club que permitia que seus usuários pudessem adquirir os 
ingressos para assistir o filme sem pegar fila. Foi um verdadeiro ‘fura-
fila’. Esses consumidores privilegiados passaram o gozar de um 
direito não oferecido aos demais. Isso porque somente podiam 
comprar pelo telefone os portadores do indigitado cartão de crédito. 
Bem ao estilo de George Orwel, esses usuários do cartão eram ‘mais 
iguais que os outros iguais’. Não resta dúvida de que aquela prática 
era ilegal, na medida em que feria o princípio de isonomia previsto na 
Carta Magna. 

De fato, analisando o exemplo do citado autor, não há como aceitar o 

tratamento diferenciado em detrimento de outros consumidores que esperavam na 

fila para comprar os ingressos. Ainda, o exemplo permite afirmar que o tratamento 

diferenciado em relação de consumo só se justifica quando o consumidor, pela sua 

                                                      
114 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Comentários ao Código ao Código de Defesa do Consumidor, p. 
88. 
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condição, merecer atenção especial, como é o caso de atendimento privilegiado 

para idosos e mulheres grávidas. 

O princípio constitucional da legalidade, elencado no inciso II do artigo 

5º da Constituição Federal, fixa: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

algo senão em virtude de lei”. 

Importantes são os ensinamentos de Alexandre de Moraes115 a respeito: 

O art. 5º, II, da Constituição Federal, preceitua que ninguém será 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei. Tal princípio busca combater o poder arbitrário do Estado. Só 
por meio das espécies normativas devidamente elaboradas conforme 
as regras do processo legislativo constitucional podem-se criar 
obrigações para o indivíduo, pois são expressão da vontade geral. 
Com o primado soberano da lei, cessa o privilégio da vontade 
caprichosa do detentor do poder em benefício da lei. 

O princípio da legalidade é o sustentáculo do Estado Democrático de 

Direito. Tem como alvo preceituar que somente condutas típicas, determinadas em 

lei, do qual se impõe sanção, submetem o agente do fato à pena cabível. Tal 

informação tem ligação direta com o inciso XXXIX do artigo 5º, que informa: “não há 

crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. Desse 

enunciado, extraem-se dois princípios – da anterioridade e da reserva legal –, 

exigindo que o preceito e a sanção estabelecidos pelo legislador precedam o fato 

típico. 

Pois bem. No Brasil, o movimento consumerista foi coroado com a 

inclusão da defesa do consumidor no texto constitucional. Admite-se a defesa do 

consumidor como princípio constitucional e, ainda, como direito fundamental. Assim 

está veiculado no inciso XXXII do artigo 5º: “o Estado promoverá, na forma da lei, a 

defesa do consumidor”. 

A partir da disciplina estampada nesse inciso, autoriza a construção de 

um sistema normativo de competência da União, que regulará as relações de 

consumo. Surge, então, o CDC, nos termos da Lei nº 8.078.  

Importante mencionar, ainda em sede constitucional, que há o princípio 
geral de direito da dignidade humana, que dá densidade normativa às relações de 

consumo, funcionando como verdadeiro fundamento para a disciplina do direito do 

consumidor. 

                                                      
115 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 66. 
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Com efeito, a dignidade da pessoa humana é um dos princípios que 

fundamenta o Estado Democrático de Direito da República Federativa do Brasil, 

estampado no artigo 1º, inciso III, da CF.  

Referido princípio é de suma importância, uma vez que servirá de guia 

para a interpretação de todos os direitos e garantias conferidos às pessoas.  

No mesmo sentido, Luiz Antônio Rizzato Nunes116 ensina: 

No atual diploma constitucional, pensamos que o principal direito 
constitucionalmente garantido é o da dignidade da pessoa humana. 
É ela, a dignidade, o último arcabouço da guarida dos direitos 
individuais e o primeiro fundamento de todo o sistema constitucional 
posto. A isonomia serve, é verdade, para gerar equilíbrio real, porém 
visando concretizar o direito à dignidade. É a dignidade que dá a 
direção, o comando a ser considerado primeiramente pelo intérprete. 

 Fábio Konder Comparato117 traz um conceito do que representa a dignidade 

para o ser humano: 

A dignidade da pessoa humana não consiste apenas no fato de ser 
ela, diferentemente das coisas, um ser considerado e tratado como 
um fim em si e nunca como um meio para a consecução de 
determinado resultado. Ela resulta também o fato de que, pela sua 
vontade racional, isto é, como ser capaz de guiar-se pelas leis que 
ele próprio edita. 

Mesmo elevando o respeito à dignidade humana ao patamar de princípio 

fundamental da República brasileira (artigo 1º, III), para a sua concretização foi 

necessário estabelecer certas garantias – mínimas – e certos direitos básicos, 

assegurados no artigo 6º, relativamente aos direitos sociais: educação; saúde; 

trabalho; lazer; segurança; proteção à maternidade e à infância, e assistência aos 

desamparados. Em outras palavras, o legislador constituinte reconheceu que sem 

estas garantias mínimas, não há vida digna. 

Ao discorrer sobre a dignidade da pessoa humana, Celso Antônio 

Pacheco Fiorillo118 cria a expressão “piso vital mínimo”, relacionada aos direitos 

                                                      
116 RIZZATO NUNES, Luis Antônio. A dignidade da pessoa humana e o papel do julgador. In: 
MIRANDA, Jorge; MARQUES DA SILVA, Marco Antônio (Coords.). Tratado Luso-Brasileiro da 
Dignidade Humana. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2008, p. 421. 
117 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005, p. 48. 
118 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Direito de antena em face do direito ambiental no Brasil. São 
Paulo: Saraiva: 2000, p. 35. 
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sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal, que devem ser assegurados 

concretamente ao indivíduo, a fim de garantir e respeitar a sua dignidade. 

Nessa esteira, Luis Antônio Rizzato Nunes119 faz o seguinte comentário: 

“De fato, não há como falar em dignidade se esse mínimo não estiver garantido e 

implementado concretamente na vida das pessoas”.  

Essa assertiva abre espaço para algumas importantes indagações. De 

que forma uma pessoa poderia ter a sua igualdade garantida se não lhe fossem 

asseguradas saúde e educação, por exemplo? Como garantir a dignidade do 

indivíduo sem afiançar a qualidade de vida? 

Nas palavras da ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Fátima 

Nancy Andrighi120, para alcançar a dupla perspectiva (reconhecimento e 

favorecimento), o conceito razoavelmente abstrato de dignidade humana precisa ser 

concretizado e, então, dois caminhos se apresentam ao jurista. O primeiro é tomar a 

dignidade como princípio informador do ordenamento jurídico. O princípio orienta a 

atividade de dois atores: (i) do legislador, que ao elaborar normas específicas, 

determinando condutas e abstenções, haverá de maximizar a dignidade; e (ii) do 

intérprete, que diante de duas ou mais possibilidades exegéticas deve privilegiar 

aquela que esteja em maior consonância com a dignidade humana, utilizando-a 

como critério material para a ponderação de interesses, quando da colisão de 

princípios constitucionais. O segundo caminho de cristalização desse conceito 

abstrato é considerá-lo como cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa 

humana. 

André Osório Gondinho121, a respeito do princípio da dignidade da pessoa 

humana na ordem constitucional, apresenta o seguinte posicionamento: 

[...] nossa ordem constitucional tem como fundamento básico a 
dignidade da pessoa humana, o que significa que todo o direito deve 
ser construído, seja por via legislativa, seja por concreção judicial, 
sobre essa noção. O preceito constitucional dever ser uma diretriz ao 
legislador ordinário, mas também ao operador que utilizá-lo como 
normativa para aplicação de regra ordinária, seja um modelo 
casuístico, seja uma cláusula geral. 

                                                      
119 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Curso de direito do consumidor, p. 25. 
120 ANDRIGHI, Fátima Nancy. A tutela jurídica do consumidor e o respeito à dignidade da pessoa 
humana. In: MIRANDA, Jorge; MARQUES DA SILVA, Marco Antônio (Coords.). Tratado luso-
brasileiro da dignidade humana. p. 1.143. 
121 GONDINHO, André Osório. Codificação e cláusulas gerais. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio 
de Janeiro: Padma, abril/jun. 2000, p. 2-19. 
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Ainda, nas palavras da ministra Fátima Nancy Andrighi122: 

Ora, se a dignidade de pessoa humana é um valor em si mesmo, 
absoluto, conclui-se que nas relações de consumo, o fornecimento 
de produtos e serviços não pode se dar em detrimento da dignidade 
do homem-consumidor, sobretudo de seus direitos da personalidade, 
como o direito à honra, a um nome sem mácula, à intimidade, à 
integridade física, psíquica e à imagem, entre outros. Esses direitos 
vêm previstos no Código de Defesa do Consumidor, em particular 
nos arts. 6º, inc. I, que expressa a proteção da vida, saúde e 
segurança do consumidor; 8º, como complementação do 6º; 42, 43 e 
71, que implicitamente resguardam a honra e a imagem do 
consumidor. 

Como se pode observar, o CDC concretiza os preceitos da dignidade da 

pessoa humana nas relações de consumo. Entretanto, talvez não seja esta a sua 

maior virtude, já que, em rigor, suas regras estão implícitas na cláusula geral de 

dignidade humana contida na Constituição Federal. 

De suma importância para o direito do consumidor é o princípio da 
informação, que está inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais, 

precisamente no artigo 5º, inciso XIV, in verbis: “é assegurado a todos o acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional”.  

Como visto, além de ser um princípio constitucional, percebe-se a 

preocupação do legislador em garantir a adequada informação na relação de 

consumo.  

Luis Antônio Rizzato Nunes123 leciona que, no texto constitucional, o 

direito de informação pode ser contemplado em três espécies: direito de informar, 

direito de se informar e direito de ser informado. O direito de informar é uma 

prerrogativa constitucional (uma permissão) concedida às pessoas físicas e 

jurídicas. É o dispositivo do caput do artigo 220. O direito de se informar é uma 

prerrogativa concedida às pessoas. Decorre da existência da informação. O texto 

constitucional, no inciso XIV do artigo 5º, assegura primeiramente o direito à 

informação em geral, mas garante sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional. Esse é um limite. Mas há outros: o do inciso X, por exemplo. No âmbito 

constitucional o direito de ser informado é menos amplo do que no sistema 
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infraconstitucional de defesa do consumidor. O direito de ser informado nasce, 

sempre, do dever que alguém tem de informar outrem. Basicamente, o texto 

constitucional estabelece o dever de informar que têm os órgãos públicos. 

O direito de informar é basicamente uma prerrogativa conferida pela Carta 

Magna; os outros dois são obrigações, sendo de grande relevância para as relações 

de consumo. Isto porque o dever de informação não se refere apenas ao bem 

oferecido – produto ou serviço. A informação também deve estar presente na 

relação contratual de forma ampla. Em outras palavras, o consumidor tem o direito 

de ser informado de maneira clara e precisa, quanto a todas as fases da 

negociação, os possíveis desdobramentos, as consequências e os efeitos, de forma 

que possa manifestar sua vontade em adquirir o produto/serviço sem mácula ou 

ignorância de algum fator, que, se tivesse conhecimento, o levaria a não contratar.  

Acrescente-se, junto com Paulo Luiz Neto Lôbo124, que o acesso à 

informação, em especial, é indeclinável, transformando-se em garantia de que o 

consumidor possa exercer dignamente o direito de escolha, máxime quando as 

necessidades não são apenas reais, mas induzidas pela publicidade massificada. 

Sobre o princípio em comento, cumpre destacar os ensinamentos de 

Alexandre David Malfatti125: 

O princípio da informação pode ser classificado, como um princípio 
constitucional implícito extraído da interpretação sistemática – 
atuando em conjunto com o processo de generalização – de outros 
princípios constitucionais: da dignidade da pessoa humana; da livre 
iniciativa, da construção de uma sociedade livre, justa e solidária; da 
erradicação da pobreza; da redução das desigualdades sociais e 
regionais; da promoção do bem de todos; da proteção à vida (e à 
saúde); da liberdade de expressão (intelectual, artística, científica e 
comunicação); do acesso à informação; da defesa do consumidor; da 
livre concorrência; do respeito aos valores éticos e sociais e da 
família. Não se tem dúvida, desta forma, do nível constitucional do 
princípio da informação nas relações de consumo. 

Em suma, pode-se afirmar, sobre o direito de informação, que o direito de 

informar é basicamente uma prerrogativa conferida pela Carta Magna; os outros dois 

são obrigações e, diga-se, bastante relevantes para as relações de consumo. 
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Ainda, com relação aos princípios constitucionais de proteção ao 

consumidor, merece destaque o princípio da eficiência, a ser observado pela 

administração pública direta e indireta.  

Bem a propósito, o caput do artigo 37 da Constituição Federal estabelece 

que: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

Na avaliação de Luis Antônio Rizzato Nunes126:  

Se para a iniciativa privada a Constituição Federal de 1988 guardou 
os princípios da atividade econômica, por meio dos quais o 
empreendedor está obrigado a assumir riscos e, pelo parâmetro da 
concorrência, oferecer produtos e serviços com melhor qualidade e 
preço mais baixo. Para o serviço público, o texto constitucional 
reservou o da eficiência. 

A redação do caput do artigo 37 é efetuada pela Emenda Constitucional 

de nº 19, de 4 de junho de 1998, que exatamente inclui o termo “eficiência” na 

norma. Mas o inciso IV do parágrafo único do artigo 175 do texto constitucional já 

dispunha sobre a obrigação de se manter o serviço adequado.  

Assim, à obrigatoriedade da adequação do serviço público se acresceu a 

eficiência. Isso significa que não basta haver adequação, nem estar à disposição 

das pessoas. O serviço tem de ser realmente eficiente; tem de cumprir a sua 

finalidade na realidade concreta. O sentido de eficiência remete ao resultado: é 

eficiente aquilo que funciona. A eficiência, portanto, é um plus necessário da 

adequação. O indivíduo recebe serviço público eficiente quando a necessidade para 

a qual este foi criado é suprida concretamente. É isso que o princípio constitucional 

da eficiência pretende.127 

Agora, é a vez do princípio da publicidade, que alude ao meio utilizado 

para aproximar o produto e/ou serviço do consumidor nas relações de consumo. 

A Constituição Federal cuidou da publicidade do serviço público no artigo 

37, que autoriza, entre outros, o princípio da moralidade (§ 1º do artigo 37). Tratou 

também da publicidade de produtos, práticas e serviços no capítulo da comunicação 

social (inciso II do § 3º do artigo 220), guardando regra especial para anúncios de 

bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias (§ 4º do artigo 220). O 

                                                      
126 RIZZATO NUNES, Luis Antônio. Curso de direito do consumidor, p. 60. 
127 Idem. 
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inciso II do § 3º do artigo 220 rechaçou a publicidade nociva à saúde e ao meio 

ambiente. A pessoa e a família, além de outras garantias, têm assegurado o respeito 

a valores éticos (inciso IV, do artigo 221). 

Logo, tanto no artigo 37 quanto no capítulo da comunicação social, o 

legislador constituinte protegeu a ética. E, para fins de publicidade em matéria de 

relações de consumo, o valor ético fundamental é o da verdade.128 

Nessa linha de raciocínio, o anúncio publicitário não pode faltar com a 

verdade daquilo que anuncia, de forma alguma, quer seja por afirmação, quer seja 

por omissão. Também é vedado manipular frases, sons e imagens para, de maneira 

confusa ou ambígua, iludir o destinatário do anúncio.  

Daniel Orfale Giacomini129, citando Guilherme Fernandes Neto, menciona 

que a proporcionalidade aplicada aos contratos de consumo corresponde ao legado 

de Dante Alighieri, que assim vaticinou: “Jus est realis ac personalis hominis ad 

hominem propotio, quae servat societatem; corrupta, corrumpit”. Em tradução livre, 

significa dizer que o direito é uma proporção real e pessoal, de homem para homem, 

que, conservada, conserva a sociedade; corrompida, corrompe-a. 

Por fim, o princípio da proporcionalidade, que foi primeiro constituído 

pelo direito administrativo130, posteriormente utilizado no direito constitucional131 e, 

atualmente, consagrado no direito do consumidor. 

Nas palavras de Paulo Bonavides132, o princípio da proporcionalidade foi 

positivado no sistema constitucional, além de outros dispositivos estampados no 

                                                      
128 RIZZATO NUNES, Luis Antônio. Curso de direito do consumidor, p. 63. 
129 FERNANDES NETO, Guilherme. O abuso do direito no Código de Defesa do Consumidor – 
cláusulas, práticas e publicidades abusivas. Brasília: Brasília Jurídica, 1999, p. 69 apud GIACOMINI, 
Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes excluídos dos 
contratos de consórcio à luz da Lei 11.795/08 e do Código de Defesa do Consumidor, p. 74.  
130 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 110. “Este princípio enuncia a idéia – singela, aliás, conquanto freqüentemente 
desconsiderada – de que as competências administrativas só podem ser validamente exercidas na 
extensão e intensidade correspondentes ao que seja realmente demandado para cumprimento da 
finalidade de interesse público a que estão atreladas”. 
131 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2009, p. 
226-227. “A razoabilidade, ou proporcionalidade ampla, é um importante princípio constitucional que 
limita a atuação e discricionariedade dos poderes públicos, vedando que os órgãos ajam com 
excesso ou valendo-se de atos inúteis, desarrazoados e desproporcionais. [...] o princípio da 
proporcionalidade ou da razoabilidade, consubstancia, em essência, uma pauta de natureza 
axiológica que emana diretamente das idéias de justiça, equidade, bom senso, prudência, 
moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins; procede e condiciona a 
positivação jurídica, inclusive a de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, 
serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico”. 
132 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 335. 
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artigo 170, caput, da CF, que constitui a justiça social como base para a ordem 

econômica, na qual se subsume o princípio da proporcionalidade. 

Além disso, o parágrafo 2º do artigo 5º da CF determina que os direitos e 

garantias nela expressos não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios 

por ela adotados, entre eles, o princípio da proporcionalidade.133  

De fato, o princípio da proporcionalidade foi positivado na CF e depois 

migrou para o direito do consumidor. Essa migração do princípio da 

proporcionalidade para a relação de consumo (inclusive os contratos) pode ser 

observada no art. 4º, III, do CDC, que dispõe sobre a harmonização dos 

participantes da relação de consumo e que se realizará de modo a viabilizar os 

princípios nos quais se funda a ordem econômica prevista no art. 170 da CF. 

Esses, portanto, são os princípios constitucionais considerados essenciais 

à proteção do direito do consumidor, que, atrelados à busca da garantia da boa-fé e 

da harmonia nas relações de consumo, representam uma tendência mundial na 

tutela dos consumidores. 

Entrementes, mesmo diante dessas importantes garantias constitucionais 

já apresentadas, para que se busque e se consolide a tutela dos direitos dos 

consumidores, não se pode olvidar a importância do estudo dos princípios 

constitucionais processuais, como se verá a seguir. 

 
 

2.4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS 

 

 

Na visão de Cândido de Rangel Dinamarco134, direito processual 

constitucional é o método consistente em examinar o sistema processual e os 

institutos do processo à luz da Constituição Federal e das relações mantidas com 

ela. Ou seja, o método constitucionalista inclui em primeiro lugar o estudo das 

recíprocas influências existentes entre a constituição e processo – relações que se 

expressam na tutela constitucional do processo e, inversamente, na missão deste 

como fator de efetividade dos preceitos e garantias constitucionais de toda ordem. 

                                                      
133 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, p. 335. 
134 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processo civil. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009, p. 193-194. 
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A tutela constitucional do processo é representada por princípios e 

garantias, que, emanados da Magna Carta, ditam padrões políticos para a vida 

daquele. Trata-se, portanto, de imperativos cuja observância é penhor da fidelidade 

do sistema processual à ordem política constitucional do país.  

A Constituição Federal impõe expressamente alguns princípios que 

devem prevalecer em relação a processos de toda espécie (civil, penal, trabalhista, 

jurisdicional ou não), a saber: (i) devido processo legal; (ii) inafastabilidade do 

controle jurisdicional; (iii) igualdade; (iv) liberdade; (v) contraditório e ampla defesa; 

(vi) juiz natural; e (vii) publicidade. Contém ainda as linhas com as quais interfere o 

princípio do duplo grau de jurisdição (ao estruturar basicamente o poder judiciário e 

indicar a competência recursal dos tribunais). Além disso, formula a exigência de 

motivação das decisões judiciárias, que não se qualifica como princípio porque lhe 

falta o caráter de idéia mestra, ou ponto de partida. Trata-se de exigência técnica 

das mais importantes e de grande responsabilidade pelo perfil político-democrático 

do processo, sendo uma projeção especificada do princípio do due process of law – 

este sim, autêntico princípio135. 

Em resumo, a Constituição Federal formula princípios, oferece garantias e 

impõe exigências em relação ao sistema processual com um único objetivo, que se 

pode qualificar como garantia-síntese: o acesso à justiça136. 

 

 

2.4.1 O devido processo legal como postulado constitucional fundamental ao 
processo civil 
 
 

Para Nelson Nery Junior137, o direito processual está subordinado aos 

princípios constitucionais gerais entre os quais emerge o princípio da dignidade 

humana, que se apresenta como fundamento da nossa República, tal a sua 

magnitude no direito constitucional brasileiro. Além dos princípios constitucionais 

gerais que atuam no processo, há os específicos, cuja incidência é direta. 

                                                      
135 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processo civil, p. 202. 
136 Essa é também a finalidade da oferta das tutelas diferenciadas que se reúnem no conceito de 
jurisdição constitucional das liberdades. Cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito 
processo civil, p. 202. 
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O princípio constitucional fundamental do processo civil, que se entende 

como a base sobre a qual todos os outros princípios e regras se sustentam, é o do 

devido processo legal, expressão de origem inglesa: due process of law, a significar, 

na ordem constitucional brasileira que “ninguém será privado da liberdade ou de 

seus bens sem o devido processo legal” (CF, 5º, LIV).138 

Ainda nas palavras do doutrinador, bastaria a norma constitucional haver 

adotado o princípio do due process of law para que daí decorressem todas as 

consequências processuais que garantiriam aos litigantes o direito a um processo e 

a uma sentença justa. É, por assim dizer, o gênero do qual todos os demais 

princípios e regras constitucionais são espécies.139 

Humberto Theodoro Junior140 faz uma assimilação da idéia de devido 

processo legal à idéia de processo justo.  

Nesse âmbito de comprometimento com o ‘justo’, com a ‘correção’, 
com a ‘efetividade’ e a ‘pobreza’ da prestação jurisdicional, o due 
process of law realiza, entre outras, a função de um superprincípio, 
condenando e delimitando todos os demais princípios que informam 
tanto o processo como o procedimento. Inspira e torna realizável a 
proporcionalidade e razoabilidade que deve prevalecer na vigência e 
harmonização de todos os princípios do direito processual de nosso 
tempo. 

Como justo, para efeito da nova garantia fundamental, não se pode 

aceitar qualquer processo que se limite a ser regular no plano formal. Ou seja, é o 

processo que se desenvolve respeitando os parâmetros fixados pelas normas 

constitucionais e pelos valores consagrados pela coletividade. 

 

 
2.4.2 O devido processo legal em sentido material e processual 

  

 

A cláusula due process of law não indica somente a tutela processual, 

como à primeira vista pode parecer ao intérprete menos avisado. Tem sentido 

                                                                                                                                                                      
137 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal. 10. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 78-79. 
138 Idem. 
139 Idem. 
140 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007. v. I, p. 29. 
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genérico e sua caracterização se dá de forma bipartida, pois há o substantive due 

process e o procedural due process, para indicar a incidência do princípio em seu 

aspecto substancial, vale dizer, atuando no que respeita ao direito material e, de 

outro lado, à tutela daqueles direitos por meio de processo judicial ou 

administrativo.141 

O devido processo legal se manifesta em todos os campos do direito, em 

seu aspecto substancial. No direito administrativo, por exemplo, o princípio da 

legalidade nada mais é do que manifestação da cláusula substantive due process. 

Os administrativistas, a propósito, identificam o fenômeno do due process, muito 

embora sob outra roupagem, ora denominando-o de garantia da legalidade e dos 

administrados, ora vendo nele o postulado da legalidade142.  

No direito privado, prevalece o princípio da autonomia da vontade com a 

consequente liberdade de contratar, de realizar negócios e praticar atos jurídicos. 

Podem ser praticados quaisquer atos, mesmo que a lei não os preveja, desde que 

não atentem contra as normas de ordem pública ou contra os bons costumes: o que 

não é proibido é permitido. É o que se denomina de princípio da atipicidade dos 

negócios jurídicos privados.143 

Em sentido processual, a expressão alcança outro significado, mais 

restrito, como é crucial. Em virtude desse conteúdo estritamente processual da 

cláusula constitucional, pode-se nominá-lo de devido processo, significando as 

repercussões e incidências, no processo, do princípio do devido processo legal144.  

No direito processual americano, a cláusula (procedural due process) 

significa o dever de se propiciar ao litigante: a) comunicação adequada sobre a 

recomendação ou base da ação governamental; b) juiz imparcial; c) oportunidade de 

deduzir defesa oral perante o juiz; d) oportunidade de apresentar provas ao juiz; e) 

chance reperguntar as testemunhas e de contrariar provas que forem utilizadas 

contra o litigante; f) direito de ter um defensor no processo perante o juiz ou tribunal; 

g) obter decisão fundamentada, com base no que consta dos autos145.  

                                                      
141 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal, p. 83. 
142 Ibidem, p. 84. 
143 Idem. 
144 Ibidem, p. 86. 
145 Idem. 
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É nesse sentido, unicamente processual, que a doutrina brasileira tem 

empregado, ao longo dos anos, a locução “devido processo legal”.146 

Em suma, verifica-se que a cláusula procedural due process of law nada 

mais é do que a possibilidade efetiva de a parte ter acesso à justiça, deduzindo 

pretensão e defendendo-se do modo mais amplo possível, isto é, de ter his day in 

Court, na denominação genérica da Suprema Corte do Estados Unidos.147 

A amplitude da cláusula do devido processo legal tornaria desnecessária, 

como já mencionado, qualquer outra dogmatização principiológica relativamente ao 

direito processual. Nada obstante, é importante fixar os critérios de incidência do 

princípio em suas variadas manifestações, notadamente no que respeita aos limites 

dessa incidência, de sorte a não tornar os direitos e as garantias fundamentais como 

direitos absolutos, oponíveis a tudo e a todos, pois tal irrestringibilidade não se 

coaduna com o Estado de direito nem atende ao interesse público.148 

A seguir, passa-se à análise dos princípios do processo em sede 

constitucional. Antes porém, consigna-se que a escolha de qual princípio analisar 

não foi arbitrária, seguiu-se o critério lógico-sistemático e fundamental do ponto de 

vista de sua preponderância constitucional. 

 

 

2.4.3 Princípio da isonomia 
 
 

Em seu artigo 5º caput e inciso I, a Constituição Federal estabelece que 

todos são iguais perante a lei. Relativamente ao processo civil, verifica-se que o 

princípio da igualdade significa que os litigantes devem receber do juiz tratamento 

idêntico.  

Bem por isso, a norma do Código de Processo Civil (CPC), artigo 125, 

inciso I, teve recepção integral em face do novo texto constitucional. Dar tratamento 

isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os 

desiguais, na exata medida de suas desigualdades. 

                                                      
146 TUCCI, José Rogério Cruz e. Constituição de 1988 e processo. São Paulo: Saraiva, 1989, p.15. 
147 GRINOVER, Ada Pellegrini. As garantias constitucionais do direito de ação. São Paulo: RT, 1973, 
p.16. 
148 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal, p. 98. 
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Dessa assertiva, duas ilações exsurgem: são constitucionais dispositivos 

legais discriminadores, quando desigualam corretamente os desiguais, dando-lhes 

tratamentos distintos; e são inconstitucionais os dispositivos legais discriminadores, 

quando desigualam incorretamente os iguais, dando-lhes tratamentos distintos. 

Outra inferência alude à necessidade de se buscar na norma ou no texto legal a 

razão da discriminação: se justa, o dispositivo é constitucional; se injusta, é 

inconstitucional.  

O CDC, em seu artigo 4º, I, reconhece o consumidor como a parte mais 

fraca na relação de consumo. Portanto, para que se tenha a isonomia real entre o 

consumidor e o fornecedor, é preciso que sejam adotados mecanismos com o da 

inversão do ônus da prova, que iremos tratar adiante, estatuído no artigo 6º, VIII, do 

referido diploma legal, como direito básico do consumidor. Este artigo não é 

inconstitucional, na medida em que trata desigualmente os desiguais, desde que a 

desigualdade seja reconhecida pela lei. 

O tema da prática do princípio isonômico pelo juiz é muito próximo ao da 

imparcialidade e com ele bastante relacionado. O juiz imparcial atua de modo 

equilibrado, o parcial é propenso a buscar o favorecimento de uma das partes. Nem 

teria significado a preocupação pela imparcialidade do juiz, não fosse com o fito de 

garantir aos sujeitos litigantes o tratamento isonômico indispensável para que, ao 

fim, o processo possa oferecer tutela jurisdicional a quem efetivamente tem razão.149 

Na outra ponta, o tema da isonomia conflita com o das garantias da 

liberdade, do contraditório e da ampla defesa, porque a igualdade das partes inclui 

igualdade de oportunidades, de participar do processo com liberdade, de defender-

se adequadamente.  

 

 

2.4.4 Princípio do juiz natural 
 

 

Segundo o ensinamento de Cândido Rangel Dinamarco150, a garantia do 

juiz natural consiste em exigir que os atos de exercício da função estatal jurisdição 

                                                      
149 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processo civil, p. 214-215. 
150 Ibidem, p. 208. 
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sejam realizados por juízes instituídos pela própria Constituição Federal e 

competentes segundo a lei. 

Nelson Nery Junior151 destaca que a garantia do juiz natural é 

tridimensional. Significa que: 1) não haverá juízo ad hoc, isto é, tribunal de exceção; 

2) todos têm o direito de se submeter a julgamento (civil ou penal) por juiz 

competente, pré-constituído na forma da lei; 3) o juiz competente tem de ser 

imparcial. 

Quando a Constituição Federal, no art. 5º, incisos XXXVII e LIII, 

estabelece que não haverá juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será 

processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, adotou o princípio 

do juiz e do promotor natural. A proibição da existência e criação de tribunais de 

exceção é o complemento do princípio do juiz natural. 

Cumpre salientar que o princípio do juiz natural, como mandamento 

constitucional, aplica-se, no processo civil, somente às hipóteses de competência 

absoluta, já que é preceito de ordem pública. Assim, não se pode admitir a 

existência de mais de um juiz natural. A competência cumulativa ou alternativa 

somente é compatível com os critérios privatísticos de sua fixação, isto é, em se 

tratando de competência relativa. 

  
 

2.4.5 Princípio do direito de ação 
 
 

Dispõe o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ao ameaça a direito”. 

Para Nelson Nery Junior152, embora o destinatário principal dessa norma 

seja o legislador, o comando constitucional atinge a todos indistintamente, vale dizer, 

não pode o legislador nem ninguém mais impedir que o jurisdicionado vá a juízo 

deduzir pretensão. 

Segundo o doutrinador, pelo princípio constitucional do direito de ação, 

além do direito ao processo justo, todos têm o direito de obter do poder judiciário a 

tutela jurisdicional adequada. Não é suficiente o direito à tutela jurisdicional. È 

                                                      
151 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal, p. 130. 
152 Ibidem, p. 174. 



77 

 

preciso que esta tutela seja adequada, sem o que estaria vazio de sentido o 

princípio. Quando a tutela adequada para o jurisdicionado for de medida urgente, o 

juiz, preenchidos os requisitos legais, tem de concedê-la, independentemente de 

haver lei autorizando, ou, ainda, que haja lei proibindo a tutela urgente.153 

O direito de ação pode ser exercido independentemente da qualificação 

jurídica do direito material a ser por ele protegido. Com isso, tanto o titular do direito 

individual, quanto o do direito metaindividual (difuso, coletivo ou individual 

homogêneo) têm o direito constitucional de pleitear ao poder judiciário a tutela 

jurisdicional adequada. 

A respeito do direito de ação, vale registrar os ensinamentos de Patrícia 

Miranda Pizzol154, ao comentar o artigo 83 do CDC: 

De acordo com o disposto no artigo em epígrafe, todas as espécies 
de ações (declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais, 
executivas lato sensu, cautelares, executivas), que se destinem à 
proteção dos direitos e interesses tutelados pelo Código de Defesa 
do Consumidor são admissíveis. 

A citada autora aduz que é por força do princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional (princípio do direito de ação), não pode o legislador e ninguém 

mais impedir que o jurisdicionado vá a juízo deduzir pretensão, seja esta individual 

ou coletiva (fundada em direito difuso, coletivo ou individual homogêneo).155 

Dessa feita, não basta que seja garantida a todos a tutela jurisdicional dos 

direitos que a ordem jurídica lhes confere. É necessário que se garanta também a 

efetividade na prestação dessa tutela. Foi com esse objetivo que o legislador previu 

expressamente a possibilidade de serem utilizadas todas as espécies de ação para 

a defesa dos direitos e interesses coletivos. 

 

 

2.4.6 Princípio do contraditório e ampla defesa 
 
 

O princípio do contraditório e ampla defesa está expresso no texto 

constitucional vigente, nos seguintes termos:  

                                                      
153 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal, p. 174. 
154 PIZZOL, Patrícia Miranda. Liquidação nas ações coletivas. São Paulo: Lejus, 1998, p. 159-160. 
155 Idem. 
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Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:  
[...]  
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, 
com os meios e recursos a ela inerentes; [...]. 

Na concepção de Cândido Rangel Dinamarco156, a garantia do 

contraditório, imposta pela Constituição Federal, com relação a todo e qualquer 

processo – jurisdicional ou não –, significa em primeiro lugar que a lei deve instituir 

meios para a participação dos litigantes no processo e o juiz dever franquear-lhes 

estes meios. 

Significa dizer, também, que o juiz deve participar da preparação do 

julgamento a ser feito, exercendo ele próprio o contraditório. A garantia deste se 

resolve, portanto, em um direito das partes e uma série de deveres do juiz157.  

O princípio do contraditório, além de se constituir fundamentalmente em 

manifestação do princípio do Estado de direito, tem íntima ligação com o da 

igualdade das partes e do direito de ação, pois o texto constitucional, ao garantir aos 

litigantes o contraditório e ampla defesa, quer exprimir que tanto o direito de ação 

quanto o direito de defesa são manifestações do princípio do contraditório. 158 

A garantia do contraditório é inerente às partes litigantes – autor, réu, 

litisdenunciado, opoente, chamado ao processo –, assim como também ao 

assistente litisconsorcial e simples e ao Ministério Público, ainda quando atue na 

função de fiscal da lei. 

Cláudia Lima Marques159, ao comentar o artigo 83 do CDC, afirma que o 

microssistema processual de defesa do consumidor ergue-se sobre dois grandes 

pilares: (i) o da ampla tutela – permitindo que se investiguem em toda a legislação 

os instrumentos mais adequados à proteção do interesse definido – ao lado dos 

novos poderes instrutórios do juiz, estabelecidos no art. 84; e, também, com grande 

importância na tutela do hipossuficiente, (ii) a inversão do ônus da prova prevista no 

art. 6º, VIII, do referido diploma legal consumerista.  

                                                      
156 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processo civil, p. 220. 
157 Idem. 
158 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal, p. 211. 
159 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao 
Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010, p.1.355. 
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Como dito anteriormente, o princípio do contraditório tem íntima ligação 

com o da igualdade das partes e do direito de ação. 

Com efeito, os artigos 6º, VIII, e 38 do CDC comportam interpretação 

diferenciada por ser norma de ordem pública e de interesse social. 

O artigo 38 do CDC, segundo Kazuo Watanabe160, estabelece uma 

hipótese de inversão ope legis dos ônus da prova. Na verdade, somente haverá 

inversão do ônus da prova segundo a posição processual que esteja a ocupar quem 

é beneficiado pela regra. Se é o patrocinador da publicidade quem, com a afirmativa 

de veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária, postula uma 

tutela jurisdicional, não haverá inversão do encargo de provar, pois, nos termos do 

artigo 333, I, do CPC, é seu o ônus da prova. Haverá a inversão do ônus da prova 

se a posição processual for de quem assume uma atitude defensiva diante da 

afirmativa do consumidor de inveracidade ou incorreção da informação ou 

comunicação publicitária, pois, nesta hipótese, pelas regras do direito processual 

comum, o ônus da prova seria do autor, na hipótese o consumidor. 

A regra do artigo 38 corresponde ao dever inscrito no artigo 36, ambos do 

diploma consumerista, no sentido de que “o fornecedor, na publicidade de seus 

produtos ou serviços, manterá em seu poder, para informação dos legítimos 

interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à 

mensagem”. Esse dever, aliás, é reforçado pelo artigo 69 do CDC, que prevê um 

tipo penal para quem o descumpre.  

A inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6º do CDC, 

estabelece ser um dos direitos básicos do consumidor, litteris: “[...] 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; [...]”.  

Esse dispositivo sofreu críticas sob o argumento de que houve um 

agravamento da responsabilidade dos fabricantes, comerciantes e prestadores de 

serviços.  

Não se deram conta, porém, os críticos, de que o projeto do CDC estava 

a adotar a responsabilidade objetiva, que constitui um regime jurídico bem mais 

                                                      
160 WATANABE, Kazuo. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 
9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 811-812. 
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rigoroso que o de mera inversão do ônus da prova, mormente com o 

estabelecimento de condições para que esta inversão possa ser admitida161. 

Na visão de Kazuo Watanabe162, o texto constitucional foi bem 

examinado, no tocante a inversão do ônus da prova. Para ele, a primeira hipótese, 

por exemplo (juízo de verossimilhança), nada mais constitui do que explicitação em 

texto legal da possibilidade de solução que os juízes já vêm adotando, há muito 

tempo, em qualquer demanda cível. 

 

 

2.4.7 Princípio da publicidade 
 
 

A publicidade dos atos processuais, de acordo com Cândido Rangel 

Dinamarco163, constitui projeção da garantia constitucional do direito de informação 

(CF, art. 5º, inc. XIV) em sua específica manifestação referente ao processo. 

Os agentes públicos, atuando como personificação viva do próprio 

Estado, dão conta de suas atividades aos sujeitos diretamente interessados, aos 

seus superiores hierárquicos, aos órgãos de fiscalização institucionalizada e ao 

público, a bem da transparência destinada a permitir o controle interno e externo 

daquilo que fazem ou omitem. Para o controle de seu grau de aplicação ao serviço 

público, lisura no proceder e qualidade do serviço, devem os juízes estar sob uma 

vigilância tal que permita a justa reação dos destinatários de seus atos, a formação 

de opinião pública e a atuação fiscalizadora e disciplinadora dos órgãos 

competentes164. 

No que diz respeito ao conhecimento pelas partes e seus patronos, as 

garantias constitucionais da publicidade dos atos do processo (CF, art. 5º, inc. LX; 

art. 93, inc. IX) constituem apoio operacional à efetividade do contraditório, dado que 

as reações das partes são condicionadas à ciência dos atos que lhes dizem 

respeito165. 

                                                      
161 WATANABE, Kazuo. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, 
p. 812. 
162 Idem. 
163 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processo civil, p. 242-244. 
164 Ibidem, p. 240. 
165 Idem. 
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A Constituição Federal autoriza a lei a restringir a publicidade às partes e 

seus advogados, ou mesmo somente a estes, mas tão só em casos nos quais a 

preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 

interesse público à informação (CF, art. 93, inc. IX). 

Com esses contornos constitucionais e infraconstitucionais, a publicidade 

no Brasil é chamada de publicidade restrita e não popular. 

Nesse sentido, Ada Pellegrini Grinover166 destaca que a regra geral do 

código é o da publicidade plena, abrindo exceção para aqueles casos em que o 

decoro ou o interesse social aconselhe que os atos processuais não sejam 

divulgados. Para tais casos, adota-se a publicidade restrita. 

Aliás, toda precaução há de ser tomada contra a exasperação do 
princípio da publicidade. Os modernos canais de comunicação de 
massa podem representar um perigo tão grande como o próprio 
segredo. Assim, as audiências televisionadas têm provocado em 
vários países profundas manifestações de protesto; não só os juízes 
são perturbados por uma curiosidade malsã, como as próprias partes 
e as testemunhas se vêem submetidas a excessos de publicidade 
que infringem seu direito à intimidade, além de conduzir à distorção 
do próprio funcionamento da justiça, através de pressões impostas 
ao juiz, às partes, às testemunhas e demais figurantes de drama 
judicial. Publicidade, como garantia política (cuja finalidade é o 
controle da opinião pública no serviço da justiça), não pode ser 
confundida com o escândalo e com o desrespeito à dignidade 
humana. 

O CPC, no art. 155, acolheu o princípio da publicidade, excetuando de 

sua incidência os atos que digam respeito a casamento, filiação, separação dos 

cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos, guarda de menores, e nas 

demais causas em que se sobrepõe o interesse público.  

O CPC, portanto, no retrocitado dispositivo, estabeleceu a regra da 

publicidade e as exceções nele contidas estão em perfeita consonância com o 

comando constitucional emergente da Constituição Federal, art. 5º, LX. A recepção 

do dispositivo do diploma processual vigente pelo novo texto constitucional foi 

total.167 

 

 

                                                      
166 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil. São Paulo: 
José Bushatsky Editor, 1975, p. 134. 
167 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo na Constituição Federal, p. 284. 
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2.5 O MICROSSISTEMA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

  
 

Antes de abordar o sistema do CDC, é importante lembrar que ainda 

existe uma série de interpretações equivocadas da Lei nº 8.078/1990, em função do 

desconhecimento do fato de que o regramento que alude ao direito do consumidor é 

um sistema próprio e autônomo em relação às demais normas. 

Além disso, a Lei nº 8.078/1990 tem status de norma de ordem pública e 

de interesse social, geral e principiológica, o que significa dizer que é prevalente 

sobre todas as demais normas especiais e anteriores que com ela colidirem. 

Nessa esteira, salutar é o estudo do artigo 1º do CDC: 

Art. 1º O presente Código estabelece normas de proteção e de 
defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos 
termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição 
Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias. 

Como se observa do próprio enunciado do artigo 1º do CDC, sua 

promulgação se deve a mandamento constitucional expresso. Assim, a começar 

pelo inc. XXXII do art. da Constituição Federal é dever do Estado promover, na 

forma da lei, a defesa do consumidor.  

Referida preocupação, nas palavras de José Geraldo Brito Filomeno168, é 

também encontrada no texto constitucional, art. 170, que cuida da “ordem 

econômica”, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo 

por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

desde que observados determinados princípios fundamentais, encontrando-se entre 

eles a defesa do consumidor (CF, 170, V). 

O artigo 150 da mesma Magna Carta trata das limitações do poder de 

tributar por parte do poder público, no âmbito da União, estados-membros, Distrito 

Federal e municípios. Estabelece o seu § 5º que a “lei determinará medidas para 

que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre 

mercadorias e serviços”. 

Ainda, em nível constitucional, a preocupação com a preservação dos 

interesses e direitos do consumidor aparece no inciso II do artigo 175, da 

                                                      
168 FILOMENO. José Geraldo Brito. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 
Anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forenses Universitária, 2007, p. 22. 
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Constituição Federal, quando alude a “usuários” de serviços públicos por intermédio 

de concessão ou permissão do poder público169, dizendo que “incumbe ao Poder 

Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. 

Importantes são os comentários de Antônio Junqueira de Azevedo170:  

O direito privado sofre hoje uma influência direta da Constituição, da 
nova ordem pública por ela imposta, e muitas relações particulares, 
antes deixadas ao arbítrio da vontade das partes, obtêm uma 
relevância jurídica nova e um conseqüente controle estatal, que já foi 
chamado de ‘publicização do direito privado’ e, hoje, de direito civil 
constitucional, a denotar o domínio das linhas de ordem pública 
constitucional sobre as relações privadas. 

Também o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) dispunha – dispositivo de eficácia já exaurida, de forma categórica, que: “O 

Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará 

Código de Defesa do Consumidor”, prazo este já de há muito ultrapassado, quando 

foi finalmente promulgado o texto da Lei nº 8.708/1990. 

Cláudia Lima Marques171 pondera que o diploma legal de defesa do 

consumidor se concentra justamente no sujeito de direitos, visando proteger este 

sujeito, sistematiza normas a partir da idéia básica de proteção de apenas um sujeito 

“diferente” da sociedade de consumo: o consumidor. É, por assim dizer, um código 

especial para “desiguais”, para “diferentes” em relações mistas, entre um 

consumidor e um fornecedor. 

Não demais evidenciar o enunciado do art. 1º do CDC, litteris: “Art. 1°. O 

presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem 

pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da 

Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias”. 

No que tange às normas de ordem pública, elas estabelecem valores 

básicos e fundamentais vigentes na ordem jurídica pátria: são normas de direito 

privado, mas de forte interesse público, daí serem indisponíveis e inafastáveis de 

contratos, por vontade individual.  

                                                      
169 FILOMENO. José Geraldo Brito. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 
Anteprojeto, p. 22. 
170 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. O Direito Pós-moderno e a Codificação. Revista de Direito do 
Consumidor. São Paulo: RT, n. 33, 2000, p. 129.  
171 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao 
Código de Defesa do Consumidor, p. 65. 
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Bruno Miragem172 destaca que a determinação da lei revela um status 

diferenciado à norma que ao expressar espécie de ordem pública de proteção em 

razão da vulnerabilidade reconhecida ao consumidor, embora não a torne 

hierarquicamente superior às demais, outorga-lhe um caráter preferencial. 

As normas de interesse social, como autoriza o CDC, constituem 

verdadeiramente uma lei de função social, lei de ordem pública econômica, de 

origem claramente constitucional.173 

Rigorosamente, a entrada em vigor de uma lei de função social traz como 

consequências, modificações profundas nas relações juridicamente relevantes para 

a sociedade, especialmente quando visam tutelar um grupo específico de indivíduos, 

considerados vulneráveis às práticas abusivas do livre mercado, por exemplo. Esta 

nova lei de função social intervém de maneira imperativa em relações jurídicas de 

direito privado, antes denominadas pelo dogma da autonomia da vontade. Ou seja, 

são consideradas normas de interesse social, cuja finalidade é impor uma nova 

conduta e transformar a própria realidade social.174 

Cumpre ainda registrar a importância da aplicação do diálogo das fontes, 

quando conveniente, nas relações de CDC, defendida por Cláudia Lima Marques175, 

que será analisada no próximo capítulo. 

A expressão foi criada pelo doutrinador alemão, Eric Jayme, significando 

a atual aplicação simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes 

legislativas, leis especiais e gerais, com campos de aplicação convergentes.176 

Há, portanto, “diálogo” porque há influências recíprocas. O “diálogo” 

também se evidencia na aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo e ao 

mesmo caso, seja complementar ou subsidiariamente, seja permitindo a opção pela 

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

abstrato. Assim, por exemplo, uma lei anterior, como o CDC de 1990, e uma lei 

posterior, como o atual Código Civil, estariam em “conflito”; daí necessária “solução” 

do “conflito” através mediante a prevalência de uma lei sobre a outra e a 

                                                      
172 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao 
Código de Defesa do Consumidor, p. 67. 
173 Ibidem, p. 68. 
174 Idem.    
175 Idem. 
176 Idem.  
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consequente exclusão da outra norma do sistema (ab-rogação, derrogação, 

revogação).177  

Sobre a cogência das normas, importantes são os ensinamentos de Maria 

Helena Diniz178: 

A imperatividade absoluta de certas normas é motivada pela 
convicção de que determinadas relações ou estados da vida social 
não podem ser deixados ao arbítrio individual, o que acarretaria 
graves prejuízos para a sociedade. Existem relações humanas que 
pela sua grande importância são reguladas, taxativamente, em 
normas jurídicas, a fim de evitar que a vontade dos particulares 
perturbe a vida social. As normas impositivas tutelam interesses 
fundamentais, diretamente ligados ao bem comum, por isso é que 
são também chamadas de ‘ordem pública’. 

Na visão de José Geraldo Brito Filomeno179, o CDC é considerado uma lei 

multidisciplinar, ou seja, repositório de diretrizes e mecanismos próprios às relações 

de consumo. Nos termos do seu art. 1º, a Lei nº 8.078/1990 é lei de ordem pública e 

de interesse social, ou seja, possui contorno imperativo, de caráter cogente e 

obrigatório, o que equivale dizer que nem as partes, nem o magistrado podem dispor 

de suas normas. 

Suzana Maria Catta Preta Federighi180, dissertando sobre o tema, 

acrescenta: 

Com o advento da Lei Consumerista, foi dada a incumbência de 
regular o mercado, no intuito máximo de contabilizar os excessos 
praticados contra o consumidor e dar instrumentos para puni-los, 
visando garantir a sanidade de um mercado leal. Busca-se o 
equilíbrio real das relações de consumo, pressupondo-se a real e 
concreta desvantagem que o consumidor assume nestas relações. 

                                                      
177  MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao 
Código de Defesa do Consumidor, p. 68. 
178 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1993. v. I, p. 28-
29. 
179 Pelo que se pode observar, por conseguinte, trata-se de uma lei de cunho inter e multidisciplinar, 
além de ter o caráter de um verdadeiro microssistema jurídico. Ou seja: ao lado de princípios que lhes 
são próprios, no âmbito da chamada ciência consumerista, o Código Brasileiro do Consumidor se 
relaciona com outros ramos do Direito, ao mesmo tempo em que atualiza e dá nova roupagem a 
antigos institutos jurídicos. Por outro lado, reveste-se de caráter multidisciplinar, eis que cuida de 
questões que se acham inseridas nos direitos constitucional, civil, penal, processual civil e processual 
penal, administrativo, mas sempre tendo por pedra de toque a vulnerabilidade do consumidor ante o 
fornecedor, e sua condição de destinatário final de produtos e serviços, ou desde que não visem ao 
uso profissional. FILOMENO, José Geraldo Brito. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 
comentado pelos autores do Anteprojeto, p.19. 
180 FEDERIGHI, Suzana Maria Pimenta Catta Preta. Algumas notas sobre a publicidade no CDC. In: 
SODRÉ, Marcelo Gomes; MEIRA, Fabíola; CALDEIRA, Patrícia (Coords.). Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Verbatim, 2009, p. 239. 
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Ademais, o CDC é instrumento apto a regular as relações entre desiguais, 

consumidor e fornecedor, incluídos aí os consumidores equiparados e os atingidos 

pela relação de consumo, consoante os artigos 17 e 29 do mesmo diploma legal. 

Nelson Nery Junior181, ao doutrinar sobre o CDC, leciona: 

No mundo moderno se tem discutido a respeito da conveniência ou 
não das codificações, a exemplo do que ocorreu no início do século 
XIX, cuja predominância das opiniões foi favorável à idéia das 
grandes codificações com a conseqüente edição dos códigos civis da 
França e da Alemanha, apenas para lembrar os principais. A 
tendência de hoje, porém, é diferente da ocorrida no século passado, 
pois se tem propendido para a adoção de microssistemas que 
atendam determinada situação jurídica, “com visão de conjunto de 
todo o fenômeno e imunes à contaminação de regras de outros 
ramos do direito, estranhas àquelas relações de regramento pelo 
microssistema”. 

  
Afirma ainda o citado doutrinador182 que este diploma legal criou um 

microssistema de direito das relações de consumo. E aduz que o diploma legal 

consumerista é um microssistema que reflete a organização de seu conteúdo, bem 

como a sua especialidade e prevalência em relação a qualquer outra norma que 

trate de uma questão de consumo, naquilo que a contrarie.  

Pois bem. Essa visão esposada pelo doutrinador permite ancorar a 

afirmação de que o CDC é uma lei principiológica. 

Enquanto lei principiológica, defende Luis Antônio Rizzato Nunes183, o 

CDC ingressa no sistema jurídico fazendo um corte horizontal para atingir toda e 

qualquer relação jurídica que possa ser caracterizada como de consumo e que 

esteja também regrada por outra norma jurídica infraconstitucional. Para o citado 

autor, o caráter principiológico específico do CDC é apenas um momento de 

concretização dos princípios e garantias constitucionais vigentes como cláusulas 

pétreas, não podendo, pois, ser alterados. 

De acordo com o magistério de Nelson Nery Junior184: 

                                                      
181 NERY JUNIOR, Nelson. Os princípios gerais do código brasileiro de defesa do consumidor. 
Revista de Direito do Consumidor nº 3 – São Paulo: RT, 1992, p. 46-47. 

182 NERY JUNIOR, Nelson. Da proteção contratual. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 
comentado pelos autores do Anteprojeto. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 507-
508. 
183 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Curso de direito do consumidor, p. 66. 
184 NERY JUNIOR, Nelson. Op. cit., p. 509. 
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O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, é lei 
principiológica. Não é analítica, mas sintética. [...] Optou-se por 
aprovar lei que contivesse preceitos gerais que fixasse os princípios 
fundamentais das relações de consumo. E isto que significa ser uma 
lei principiológica. Todas as demais leis que se destinem, de forma 
específica, a regular determinado setor das relações de consumo, 
deverão submeter-se aos preceitos gerais da lei principiológica, que 
é o Código de Defesa do Consumidor. 
Assim, sobrevindo lei que regule, v.g., transporte aéreo, deve 
obedecer aos princípios gerais estabelecidos no CDC. [...] Destarte, 
o princípio de que a lei especial revoga a lei geral não se aplica ao 
caso em análise, porquanto o CDC não é apenas lei geral das 
relações de consumo, mas, sim, lei principiológica das relações de 
consumo.                            
Pensar-se o contrário é desconhecer o que significa o microssistema 
do Código de Defesa do Consumidor, como lei especial sobre 
relações de consumo e lei geral, principiológica, à qual todas as 
demais leis especiais setorizadas das relações de consumo, 
presentes e futuras, estão subordinadas. 

O microssistema do CDC, em rigor, servirá de norte não só apenas para 

situações particulares e individualizadas, mas para toda a sociedade de consumo, 

em razão de o Estado ter o dever constitucional de resguardar os direitos dos 

consumidores, intervindo na autonomia privada.  

Fabíola Meira de Almeida Santos185, a respeito, assevera: 

Certo é que se está diante de um sistema aberto, dinâmico, que 
acolhe a entrada de novos valores, admitindo, por exemplo, a 
integração do contrato pelo juiz, ex officio, de forma que a proteção 
do consumidor esteja assegurada. Desse modo, amolda-se a norma 
aos interesses sociais surgidos com a evolução da sociedade, 
conquanto a idéia de sistema aberto é de evolução e integração, com 
a possibilidade de incidência de novos princípios. A presença de 
cláusulas gerais no CDC, por exemplo, atesta a existência de um 
sistema aberto, com mobilidade, ao contrário do sistema fechado, em 
que eventuais lacunas devem ser supridas dentro do próprio sistema. 

Nessa linha, toda e qualquer relação de consumo, ainda que regida por lei 

posterior e especial, deverá observar os ditames previstos no microssistema do 

CDC, não podendo contrariá-los, sendo considerados nulos de pleno direito.  

Marcelo Gomes Sodré186, ao falar da supremacia das leis que criam um 

verdadeiro sistema de proteção dos consumidores, posto que são normas 

                                                      
185 SANTOS, Fabíola Meira de Almeida. O marketing digital e a proteção do consumidor. 2009. 
Dissertação (Mestrado em Direito)-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 
26. 
186 SODRÉ, Marcelo Gomes. A construção do direito do consumidor. Um estudo sobre as origens das 
leis principiológicas de defesa do consumidor. São Paulo: Atlas, 2009, p. 68. 
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principiológicas, concluiu que elas dão origem a pautas de ação e a instrumentos de 

interpretação do direito como um todo, o que traz um compromisso para o próprio 

aplicador do direito. Logo, as leis de defesa do consumidor, na exata medida em que 

fixarem princípios a serem perseguidos – e neste caso se tornarem leis 

principiológicas –, terão superioridade em relação às demais leis especiais. 

Os princípios trazidos pelo CDC, de fundamental importância na formação 

das relações de consumo, são os seguintes: (i) vulnerabilidade do consumidor; (ii) 

iniciativa estatal na tutela das relações de consumo; (iii) harmonização das relações 

de consumo, (iv) incentivo à criação de meios eficientes de controle de qualidade e 

segurança de produtos e serviços; (v) coibição e repressão de abusos, inclusive da 

concorrência desleal, (vi) racionalização e melhoria dos serviços públicos; (vii) 

informação; (viii) veracidade; (ix) lealdade; (x) transparência; (xi) identificação; (xii) 

vinculação; (xiii) não abusividade; (xiv) correção da mensagem publicitária; (xv) 

confiança; e (xvi) boa-fé objetiva.187 

Cumpre ressaltar que os princípios deverão ser considerados como um 

sistema único e com regramento básico da matéria, sem olvidar a característica de 

microssistema aberto, que autoriza a integração naquilo que não o contrarie. 

Além dos princípios, o CDC conta com cláusulas gerais, que são 

princípios positivados e se relaciona ainda com outros ramos do Direito, ao mesmo 

tempo em que atualiza e dá nova roupagem a antigos institutos jurídicos e fontes 

criadoras de direitos e obrigações, aplicadas de ofício, em razão do caráter de 

norma de ordem pública.  

O diploma consumerista, consoante o conteúdo do seu artigo 6º, 

contempla como direitos básicos do consumidor: (i) a proteção da vida, saúde e 

segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e 

serviços considerados perigosos ou nocivos; (ii) a educação e divulgação sobre o 

consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e 

a igualdade nas contratações; (iii) a informação adequada e clara sobre os 

diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

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

apresentem; (iv) a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 

                                                      
187 GIACOMINI, Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes 
excluídos dos contratos de consórcio à luz da Lei 11.795/08 d Código de Defesa do Consumidor, p. 
58. 



89 

 

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas 

ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; (v) a modificação das cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão 

de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; (vi) a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos; (vii) o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à 

prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 

difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; 

(viii) a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da 

prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; e (ix) a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

Na avaliação de Frederico da Costa Carvalho Neto188:  

Os direitos básicos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor 
são pré-requisitos da relação de consumo. São regras bilaterais, 
pois, de um lado, geram direitos para os consumidores e, de outro, 
geram, em contrapartida, deveres para os fornecedores. E toda 
obrigação traz para o obrigado o ônus da prova do adimplemento. 
Assim devem ser observados os direitos do artigo sexto, direitos 
intocáveis, regras absolutas que não comportam relativização. 

Suzana Maria Pimenta Catta Preta Federighi189 afirma que a defesa de 

interesses básicos do consumidor implica não somente reconhecê-los na órbita 

jurídico-normativa, como fez a Constituição Federal, mas também no entendimento 

da gênese destes conflitos, “pois é a partir dela que pode haver uma nova 

concepção deles, de como eles surgem no meio social”. 

Cumpre ainda ressaltar que, conforme disposição do caput do artigo 7º, 

da Lei nº 8.078/1990, os direitos previstos no CDC não excluem outros decorrentes 

de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da 

legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades 

administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do 

                                                      
188 CARVALHO NETO, Frederico da Costa. Direitos básicos: comentários ao artigo 6º do CDC. In: 
SODRÉ, Marcelo Gomes; MEIRA, Fabíola; CALDEIRA, Patrícia (Coords.). Comentários ao Código de 
Defesa do Consumidor. São Paulo: Verbatim, 2009, p. 62. 
189 FEDERIGHI, Suzana Maria Pimenta Catta Preta. Publicidade abusiva. Incitação à violência. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 1999, p. 55. 
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direito, analogia, costumes e equidade. Essa determinação forma, como conceituado 

pela doutrinadora Cláudia Lima Marques190, o “diálogo das fontes”.  

Feitas essas importantes considerações acerca dos princípios 

constitucionais, bem como de sua relevância na construção do microssistema do 

CDC, no capítulo seguinte, passa-se ao estudo dos contratos de consumo. 

 

 

                                                      
190 O art. 7º do CDC é uma interface permeável do CDC com o sistema geral do direito civil. É uma 
cláusula de abertura deste microssistema, que não deseja ser exaustivo. O mandamento 
constitucional de proteção do consumidor (art.5º, XXXII, da CF/1988) deve ser cumprido por todo o 
sistema, em diálogo das fontes, e não somente através do Código de Defesa do Consumidor, 
mandado elaborar pelo art. 48 do ADCT. O chamado ‘direito do consumidor’ tem muitas fontes 
legislativas, tantas quantas assegurarem as leis ordinárias, os tratados, os princípios gerais do direito 
e os costumes. Em resumo, sempre que outra lei assegure algum ‘direito’ (não um dever!) para o 
consumidor, esta lei pode se somar ao CDC, ser incorporada na tutela especial, ser recebida pelo 
microssistema do CDC e ter a mesma preferência no trato das relações de consumo que o CDC 
protege. MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V; MIRAGEM, Bruno. Comentários 
ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p.185.  
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CAPÍTULO 3 
CONTRATOS DE CONSUMO 

 

O presente capítulo é importante para o escopo deste trabalho, 

relativamente ao papel da administradora de consórcio e do Bacen, diante das 

novas regras trazidas pela Lei nº 11.795 – Lei de Consórcios. 

Bem assim, além dos princípios fundamentais à formação do 

microssistema do CDC, que se acabou de estudar, será necessário ter, em um 

primeiro momento, algumas noções sobre o instituto do contrato, em especial, nos 

contratos de consumo, notadamente, o contrato de adesão, já que a lei de regência 

do contrato de consórcio, toda vez que utiliza o termo contrato de participação em 

grupo de consórcio, complementa-o com a locução adjetiva “por adesão”.  

O capítulo também se dedica a estudar os princípios da tutela contratual 

no CDC e, por derradeiro, o contrato de adesão e as cláusulas contratuais gerais. 

 
 

3.1 NOÇÕES DE CONTRATO 

 
 

O conceito de contrato consigna uma espécie do gênero negócio jurídico, 

cuja formação, sinteticamente, dá-se pelo concurso de vontades em torno de um 

mesmo objeto.  

De acordo com Clóvis Beviláqua191, contrato é o acordo de duas ou mais 

pessoas com a finalidade de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos. 

Para Arnaldo Rizzardo192: 

Há mais de uma forma que expressa o sentido de contrato. Os 
romanos empregavam o termo ‘convenção’ (pacto conventio), com o 
significado amplo de contrato, considerando-a o gênero, eis que 
abarcava toda a espécie de acordos de vontades, quer resultassem 
ou não obrigações; e o termo ‘contrato’ (contractus), que aparecia 
como espécie e era a relação jurídica constituída por obrigações 
exigíveis mediante ações cíveis. 

                                                      
191 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 12. ed. Rio de Janeiro: Francisco 
Alves, 1975. v. 4. Anotação ao art. 1.079.  
192 RIZZARDO Arnaldo. Contratos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 4. 
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Desde o direito romano, o contrato sempre foi uma fonte de obrigação. 

Porém, naquele ordenamento havia a característica da força obrigatória, presente 

posteriormente no direito moderno. Para os romanos, o contrato era uma espécie de 

convenção, cuja obrigação poderia ser exigível caso estivesse presente uma causa 

civilis, que consistia no cumprimento de certas formalidades. Assim, caso o acordo 

de vontades não estivesse vinculado a uma causa civil, seria considerado um pacto 

inexigível193.  

Mais adiante, os contratos perderam o formalismo romanista e, por 

influência dos canonistas, passou-se a considerar a declaração de vontade como 

elemento fundamental para a formação do contrato. Esta prevalência do 

consensualismo sobre o formalismo é a que vigora no direito contemporâneo.194 

Nesse sentido, oportuna é a conceituação de contrato feita por Maria 

Helena Diniz195: 

Contrato é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da 
ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de 
interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou 
extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. 

Para a citada autora, o contrato contém dois elementos: (a) o estrutural, 

isto é, alteridade, pois o contrato é considerado negócio jurídico bilateral ou 

plurilateral e, (b) o funcional, ou seja, a composição de interesses contrapostos, mas 

harmonizáveis, entre as partes, constituindo, modificando e solvendo direitos e 

obrigações na área econômica.196  

O contrato, portanto, cria, resguarda, modifica e extingue direitos e 

obrigações, uma vez que as partes estabelecem a forma de regulamentar seus 

interesses. É o negócio jurídico cuja finalidade é gerar obrigações entre as partes 

                                                      
193 GIACOMINI, Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes 
excluídos dos contratos de consórcio à luz da Lei 11.795/08 e do Código de Defesa do Consumidor, 
p. 61. 
194 A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, se não quando a lei 
expressamente a exigir. “A regra dos negócios jurídicos é a forma livre, sendo exceção a forma 
determinada: “A forma determinada pode revestir esse caráter por força da lei ou da vontade prévia 
da parte ou partes”. NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código Civil 
Comentado. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 331-332 
195 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Teoria das obrigações contratuais e 
extracontratuais, São Paulo: Saraiva, 1995. v. 3. p. 22-23. 
196 Idem. 
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envolvidas, sendo a vontade de ambas o fator primordial para a existência da 

obrigação, vinculando os contraentes à observância das condições que acordam.197 

Orlando Gomes198 define contrato como espécie de negócio jurídico que 

se distingue, na sua formação, por exigir a presença de pelo menos duas partes. 

Contrato é, portanto, negócio jurídico bilateral ou plurilateral. 

Por ser um negócio jurídico bilateral ou plurilateral, é necessário, para a 

sua validade, a existência de requisitos subjetivos, objetivos e formais que, no 

ordenamento jurídico pátrio atual estão previstos no artigo 104 do Código Civil, a 

saber: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma 

prescrita ou não defesa em lei.    

Arnaldo Rizzardo199, de forma clara, define os requisitos apontados: 

(i) capacidade da parte: sobressai, em primeiro lugar, a capacidade 
dos contratantes. Qualquer pessoa pode contratar se for capaz; (ii) 
objeto lícito: Para ser lícita a operação é necessário que seja 
conforme a moral, a ordem pública e os bons costumes e, (iii) forma 
prescrita ou não defesa em lei: exige-se, ainda, para a validade do 
contrato, a obediência à forma prevista em lei.    

Os contratos entre particulares, excluído o do trabalho, submetem-se a 

dois regimes distintos: cível e de tutela dos consumidores. De modo genérico, 

quando a relação contratual aproxima consumidor (destinatário final de produto ou 

serviço) de fornecedor (empresário que vende no mercado produtos ou presta 

serviço), aplica-se o regime consumerista. Nos demais casos, ausente consumidor 

ou fornecedor na relação contratual, aplica-se o regime cível.200 

Quanto à formação, os contratos são sempre atos bilaterais. Pressupõe a 

convergência de vontade de pelo menos duas pessoas. Em relação às obrigações 

contraídas pelas partes, dividem-se em bilaterais e unilaterais. No primeiro grupo, 

estão os contratos, em que ambos os contraentes se obrigam (ex: compra e venda); 

no segundo, apenas um deles tem obrigações perante o outro (ex: mútuo).201  

Os contratos que se formam exclusivamente pela manifestação de 

vontade das partes são consensuais (ex: compra e venda). Por outro lado, aqueles 

contratos que dependem, além disso, da entrega de coisa de uma parte para a outra 

                                                      
197 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, p. 23. 
198 GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 4. 
199 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos, p. 9-11. 
200 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial – direito de empresa. 11. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. v. 3. (contratos; recuperação de empresas), p.19. 
201 Ibidem, p. 23. 
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são os contratos reais (ex: mútuo). Os contratos que só se constituem após a 

instrumentalização de acordo com a lei são os solenes.202 

Contratos comutativos se opõem aos aleatórios: naqueles, os 

contratantes podem antecipar como será a execução do contrato (ex: compra e 

venda), enquanto nestes, em razão da álea característica do objeto contratado, tal 

antecipação é impossível.203  

Os contratos típicos são os disciplinados na lei, enquanto os atípicos, não 

o são. Não basta à tipicidade do contrato mera referência em dispositivo legal, como 

no caso da franquia ou do fomento mercantil, que são contratos atípicos. É 

necessário que a ordem positiva regule os direitos e as obrigações dos contratantes 

(de forma cogente ou supletiva), para se revestir o contrato de tipicidade.204  

Apresentadas estas considerações, importantes para bem apreender a 

noção geral de contrato e suas classificações, convém ainda destacar que a 

definição corrente se fundamenta, basicamente, na sistematização alcançada pela 

concepção tradicional de contrato. Em outras palavras, uma espécie de negócio 

jurídico, com eficácia obrigacional, em que são pressupostos de existência a 

bilateralidade e o consenso de vontades.  

O conceito de contrato sofreu alterações ao longo do tempo, decorrência 

da crescente complexidade da vida social, influenciando a modificação da noção de 

contrato, principalmente no que se refere à substituição da concepção tradicional por 

uma mais social, centrada na igualdade e no equilíbrio entre as partes.  

Nesse sentido, Orlando Gomes205 enumera os principais fatores que 

desencadearam as transformações ocorridas na teoria geral do contrato. O primeiro 

deles alude à insatisfação de grandes estratos da população pelo desequilíbrio, 

entre as partes, atribuído ao princípio da igualdade formal. O segundo considera a 

modificação havida na técnica de vinculação por meio de uma relação jurídica. O 

terceiro fator deveu-se à intromissão do Estado na vida econômica. O citado autor 

ainda considera que o desequilíbrio provocado pela intromissão do Estado no 

conteúdo do contrato, limitação legal da liberdade de contratar, o que repercute, na 

forma de contratar, especialmente nos contratos de massa, determinou a técnica de 

                                                      
202 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial – direito de empresa, p. 24. 
203 Ibidem, p. 25. 
204 Ibidem, p. 26. 
205 GOMES, Orlando. Contratos, p. 8-9. 
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tratamento desigual, cuja aplicação tem no direito do trabalho o exemplo mais 

eloquente. 

Além disso, entre as novas técnicas de constituição das relações 

jurídicas, salientam-se as que foram impostas pela massificação de certos contratos 

determinante da uniformização de suas condições ou cláusulas e as que acusam a 

tendência para a despersonalização dos contraentes.206 

A política intervencionista do Estado atingiu o contrato na sua cidadela, ao 

restringir a liberdade de contratar, na sua tríplice expressão de liberdade de celebrar 

contrato, liberdade de escolher o outro contratante e liberdade de determinar o 

conteúdo do contrato.207  

Assim, em razão da evolução da sociedade, o contrato também sofreu 

mudanças, visando estabelecer situações mais equitativas diante da nova realidade 

social. 

No Brasil, a “codificação” das normas de consumo determinada pela atual 

Constituição Federal, a Lei nº 8.078/90 foi umas das legislações pioneiras, quiçá a 

primeira a dar ao contrato o enfoque contemporâneo da nova teoria contratual.  

Nessa esteira, qualquer análise relativa às relações jurídicas negociais 

inseridas nesse sistema de consumo passou a considerar, além dos princípios 

tradicionais do direito privado, toda a principiologia trazida pela nova lei.  

Também é importante lembrar que com o advento da Lei nº 10.406/2002, 

relativa ao atual Código Civil brasileiro, houve um avanço quanto à moderna 

concepção contratual e à principiologia por ela inserida no ordenamento jurídico. 

Com todo esse movimento, percebeu-se certa evolução, mormente em 

termos de legislação que trata de contratos, porém, ainda há disparidade quando se 

avaliam os proclamas da sociedade de consumo.  

Apresentadas algumas noções gerais e importantes acerca dos contratos, 

passa-se, então, a estudar os contratos no bojo do diploma legal consumerista. 

 

 
 
 
 

                                                      
206 GOMES, Orlando. Contratos, p. 9. 
207 Idem. 
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3.2 CONTRATOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 
  
É certo que o CDC trouxe profundas e significativas modificações à ordem 

jurídica nacional, estabelecendo um conjunto de normas, de naturezas diversas, 

mas ligadas entre si por terem como suporte uma relação jurídica básica, 

caracterizada como uma relação de consumo. 

A nova legislação repercutiu profundamente nas diversas áreas do direito, 

inovando em aspectos de direito penal, administrativo, comercial, processual civil e 

civil, em especial. É que, com a evolução das relações sociais e o surgimento do 

consumo de massa, bem como dos conglomerados econômicos, os princípios 

tradicionais da legislação pátria privada já não bastavam para reger as relações 

humanas, sob determinados aspectos.  

Os contratos, que antes eram formados por dois parceiros, em pé de 

igualdade, quando considerada a possibilidade de discussão das cláusulas, do 

conteúdo e das respectivas obrigações, deram lugar à contratação em massa.  

Cláudia Lima Marques208 pontifica que, “na sociedade de consumo, com 

seu sistema de produção e de distribuição em grande quantidade, o comércio 

jurídico se despersonalizou e se desmaterializou”. E completa: 

Os métodos de contratação em massa, ou standardizados, 
predominam em quase todas as relações contratuais entre empresas 
e consumidores. Dentre as técnicas de conclusão e disciplina dos 
chamados contratos de massa, destacaremos, nesta quarta edição, 
os contratos de adesão, as condições gerais dos contratos ou 
cláusulas gerais contratuais e os contratos do comércio eletrônico 
com consumidores.209 

Com a pluralidade de sujeitos, os contratos passaram a ser pré-

elaborados de maneira unilateral, cabendo ao consumidor tão só aderir ao seu 

conteúdo, o chamado contrato de “adesão”. 

Nas relações de massa, importante esclarecer, nem sempre os contratos 

serão feitos por escrito, pois, ao lado dos contratos de adesão, expressos em 

formulários, existem também os contratos orais, a aceitação por meio das chamadas 

condutas sociais típicas, os simples recibos, os tickets de caixas automáticos. Logo, 

                                                      
208 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. 4. ed. São Paulo: RT, 2002, p. 52-53. 
209 Idem. 
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as citadas condutas sociais típicas podem ser visualizadas na contratação sem 

diálogo, sem acordo real, ou seja, sem a presença das partes, por atos, imagens ou 

cliques, em que o consumidor cada vez mais só identifica o fornecedor consumidor 

pela marca.210 

Assim sendo, o direito precisou se atualizar, cedendo às transformações 

sociais, a fim de controlar as consequências oriundas da liberdade desmedida de 

contratar, representada pelo princípio da autonomia da vontade. 

Suzana Maria Pimenta Catta Preta Federighi211 destaca que um dos 

poucos sistemas normativos que se pode dizer em face dos reclamos da sociedade 

civil foi o CDC. A edição de tal diploma importa a imposição de limites ao campo 

volitivo das partes, o reconhecimento da hipossuficiência jurídica do consumidor, 

deslocando-se para o campo efetivo dos interesses difusos e coletivos, uma relação 

base que era tratada de forma indiscriminada pelo regramento do direito privado. 

Ainda, justifica a citada autora, acerca da importância da aplicação do 

CDC nas relações de consumo:  

Não que o sistema – que ainda prevalece para as relações 
tipicamente privadas – não pudesse prescrever mecanismos de 
defesa suficientes para uma parte ínfima destes conflitos, 
eminentemente individuais – mas é certo que a defesa destes 
direitos, principalmente em juízo, impunha uma instrumentalização 
adequada à uniformização de soluções para estes interesses.212 

No mesmo sentido, Celso Antônio Pacheco Fiorillo213 ensina: 

Destarte o próprio Código de Defesa do Consumidor, editado em 
1990, veio a se transformar no mais importante instrumento 
legislativo destinado à tutela dos interesses difusos. Sua importância 
se dá não só pelas definições normativas esclarecedoras do 
conteúdo material dos denominados interesses ou direitos difusos, 
como pela modificação instrumental elaborada para atender aos 
interesses da massa dentro de uma nova mentalidade e dentro de 
um novo microssistema, concluindo que a própria Lei nº 7347/85 (Lei 
dos Interesses Difusos) só veio a ganhar seus contornos atuais 
graças ao CDC. 

                                                      
210 LARENZ, Karl. Allgemeiner Teil dês deutschen Burgerlichen Rechts. Munique: Beck, 1977, p. 471 
apud MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais, p. 67. 
211 FEDERIGHI, Suzana Maria Piementa Catta Pretta. Publicidade abusiva. Incitação à violência, p. 
53. 
212 Idem.  
213 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Os sindicatos e a defesa dos interesses difusos no direito 
processual. São Paulo: RT, 1995, p.100. 
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Nessa trilha, o Estado passou a iniciar uma intervenção agressiva nas 

relações contratuais, de forma a priorizar o interesse público em detrimento dos 

interesses meramente privados, em especial o dos consumidores do mercado de 

produção em massa e economicamente mais fracos.  

O CDC determinou a retirada da legislação civil e de outras áreas do 

direito a regulamentação das atividades humanas relacionadas ao consumo, 

criando, a partir de então, uma série de princípios e regras em que sobressai não 

mais a igualdade formal das partes, mas sim a vulnerabilidade do consumidor.  

Quanto aos aspectos contratuais da proteção dos direitos dos 

consumidores, o CDC alterou a visão clássica de direito privado, que está embasada 

no liberalismo do século passado, para, segundo Nelson Nery Junior214: 

[...] a) relativizar o princípio da inatingibilidade do conteúdo do 
contrato, alterando sobremodo a regra milenar pelo brocardo pacta 
sunt servanda e enfatizar o princípio da conservação do contrato (art. 
6º, n. V); b) instituir a boa-fé como princípio basilar informador das 
relações de consumo (art. 4º, caput e n. III; art. 51, n.IV); c) impor ao 
fornecedor o dever de prestar declaração de vontade (contrato), se 
tiver veiculado oferta, apresentação ou publicidade (art. 30); d) 
estabelecer a execução específica da oferta como regra (arts. 35, n. 
I, e 84, § 1º), deixando a resolução em perdas e danos da obrigação 
de fazer inadimplida como expediente subsidiário, a crédito exclusivo 
do consumidor (arts. 35, n. III, e 84, § 1º), apenas para dar alguns 
dos mais significativos exemplos da inovação e modificação das 
regras privatísticas até então vigentes para as relações de consumo, 
normas essas revisitadas pelo sistema do CDC. 

Na avaliação de Waldirio Bulgarelli215, o CDC alterou sobremaneira os 

princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória e da relatividade dos 

contratos, criando uma verdadeira revolução doutrinária, diante da modificação de 

verdadeiros dogmas do direito civil, arraigados no pensamento de estudiosos do 

direito. Pode-se asseverar, também, que com a criação de mecanismos de proteção 

do consumidor, ocorreu a maior transformação nas relações contratuais desde a 

Revolução Industrial, embora esta revolução ainda prossiga. 

A seção seguinte cuida dos princípios norteadores da tutela contratual à 

luz da legislação consumerista em vigor. 

 

                                                      
214 NERY JUNIOR, Nelson. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 
Anteprojeto, p. 509-510. 
215 BULGARELLI, Waldirio. Questões contratuais no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 
Atlas, 1991, p. 38. 
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3.3 PRINCÍPIOS DA TUTELA CONTRATUAL NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

 
 
No tocante a disciplina legal dos contratos de consumo, alguns princípios 

fundamentais devem ser observados, quando da análise dos contratos de consórcio. 

A propósito dos princípios, alguns são explícitos, outros implícitos. Entre 

os primeiros figuram a boa-fé, a transparência, a informação, a proporcionalidade e 

a equidade das relações de consumo. Entre os segundos merece atenção a função 

social e econômica das relações de consumo, cuja investigação se dá por indução, 

assim como pela análise axiológica dos fundamentos da ordem jurídica, os quais, 

interligados, visam à justiça contratual e à harmonização das relações de consumo.   

 

 

3.3.1 Princípio da transparência 
 
 

O legislador consumerista evidenciou acentuada preocupação com os 

momentos que antecedem a celebração do contrato de consumo porque é nesta 

oportunidade que o consumidor necessita de especial tutela da lei para decidir 

conscientemente pela aquisição do produto ou serviço que deseja. 

Nesse sentido, são os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho216: 

Quando o consumidor procura o fornecedor para obter as 
informações preliminares acerca das especificações, preço e 
condições de pagamento do fornecimento, deve a lei assegurar-lhe a 
prestação de informações suficientes e adequadas, em um ambiente 
comercial marcado pela transparência, lealdade e boa-fé. [grifo 
nosso]. 

A política nacional das relações de consumo conta com o princípio da 

transparência, expressamente previsto no artigo 4º, caput, do CDC. Tal princípio 

discorre sobre a necessidade de clareza das informações prestadas ao consumidor. 

Para Cláudia Lima Marques217:  

                                                      
216 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, p. 211. 
217 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa Consumidor. O novo regime das 
relações contratuais, p. 595. 
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[...] transparência significa informação clara e correta sobre o produto 
a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa lealdade e 
respeito nas relações entre fornecedor e consumidor, mesmo na fase 
pré-contratual, isto é, na fase negocial dos contratos de consumo. 

Paulo Jorge Sacatezzini Guimarães218, em sua obra, intitulada “Vícios do 

Produto e dos Serviços, por qualidade, quantidade de insegurança”, reporta-se à 

Resolução nº 39/248 da ONU para destacar que a transparência e o dever de 

informar dos fornecedores já estavam previstos na referida resolução e que servem 

de instrumentos aptos a proteger a liberdade de escolha do consumidor. 

Com base no princípio em comento, pode-se dizer que houve uma 

inversão dos papéis tradicionais entre consumidor e fornecedor, visto que aquele 

que se encontrava na posição ativa e menos confortável, ou seja, aquele que 

necessitava atuar, informar-se, perguntar, buscar conhecimentos técnicos ou 

informações suficientes para realizar um bom negócio, no caso o consumidor, 

passou para a confortável posição de detentor de um direito subjetivo de informação. 

De outra banda, aquele que se encontrava na segura posição passiva, o fornecedor, 

passou a ser sujeito de um novo dever de informação, dever de conduta ativa, o que 

significa, na prática, uma inversão de papéis e um início de inversão de ônus da 

prova.219  

Portanto, para que os consumidores possam ter garantida a liberdade de 

escolha na obtenção dos produtos ou serviços, será necessário, primeiro, ter acesso 

a todas as informações pertinentes. 

 

 

3.3.2 Princípio da informação  
 
 

O princípio da informação tem estreita ligação com o princípio da 

transparência. Tanto é assim, que ambos os preceitos vêm expressos no CDC, logo 

nas suas primeiras disposições: o primeiro, no inciso II do art. 6º; o segundo, no 

caput do art. 4º.  

                                                      
218 GUIMARÃES, Paulo Jorge Sacartezzini. Vícios do produto e do serviço, por qualidade, quantidade 
e insegurança. Cumprimento imperfeito do contrato. São Paulo: RT, 2004, p. 78. 
219 GIACOMINI, Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes 
excluídos dos contratos de consórcio à luz da Lei 11.795/08 e do Código de Defesa do Consumidor, 
p. 72. 
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Na sistemática implantada pelo CDC, o fornecedor está obrigado a 

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

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

omissões. 

Luis Antônio Rizzato Nunes220 defende a ideia de que informar é um 

dever exigido mesmo antes do início de qualquer relação. Para o citado autor, a 

informação passou a ser componente necessário do produto e do serviço, que não 

podem ser oferecidos no mercado sem ela. 

O princípio da informação surgiu da teoria dos vícios do consentimento, 

pois, da ideia de erro como visão falsa da realidade surgiu o dever de informar aos 

fornecedores de bens e serviços. 

O dever de informar, pontualmente, está previsto no início do CDC, em 

seu art. 6º, incisos II e III, como direito básico do consumidor, conforme transcrito a 

seguir: 

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;   
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes 
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 
características, composição, qualidade e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem. 

A expressão educação estampada no inciso II do art. 6º do CDC, na 

avaliação de José Geraldo Brito Filomeno221, diz respeito a uma educação que deve 

ser encarada sob dois aspectos: a) formal, a ser dada nos diversos cursos desde o 

primeiro grau de escolas públicas e privadas, aproveitando-se as disciplinas afins 

(por exemplo, educação moral e cívica, contemplando aspectos legais e 

inconstitucionais; ciências, cuidando da qualidade dos alimentados, da água e outros 

produtos essenciais, e assim por diante); e b) educação informal, de 

responsabilidade desde logo dos próprios fornecedores, quando, por intermédio da 

ciência do marketing, sem descurar do respeito a valores éticos, procura informar 

adequadamente o consumidor sobre as características dos produtos e/ou serviços, 

                                                      
220 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Curso de direito do consumidor, p. 136. 
221 FILOMENO, José Geraldo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores 
do Anteprojeto, p. 145-146. 
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tanto aqueles já colocados no mercado quanto os que ainda serão disponibilizados 

ao público consumidor. 

Nessa linha, vê-se que o direito à informação, além do escopo de informar 

sobre possíveis riscos à saúde, visa assegurar a livre escolha do consumidor a 

respeito do que ele estará adquirindo, assim como a garantia de que haverá 

igualdade na contratação, justo para que não seja surpreendido posteriormente, com 

eventual cláusula potestativa ou abusiva. 

O inciso III do artigo 6º do mesmo diploma consumerista traz um 

detalhamento do inciso II, já comentado, pois menciona expressamente a obrigação 

específica dos fornecedores de produtos e serviços quanto às corretas 

especificações de quantidade, características, composição, qualidade e preço do 

produto e/ou serviço, bem como aos riscos que apresentem. Trata-se, portanto, do 

dever de informar bem o público consumidor sobre todas as características 

importantes de produtos e serviços colocados no mercado, de modo que quem 

adquirir um produto ou contratar um serviço o faça sabendo exatamente o que 

poderá esperar dele. 222  

Para a ordem jurídica, na visão de Fábio Ulhoa Coelho223, o acesso à 

informação é pressuposto inafastável que possibilita ao consumidor realizar suas 

escolhas. A esse direito corresponde o dever do fornecedor de franquear as 

informações de que dispõe o mais largamente possível. 

De todo o exposto, pode-se inferir que o direito à informação, assegurado 

ao consumidor a respeito do produto ou serviço que está sendo adquirido, configura 

um direito básico a ser aplicado em todos os contratos de consumo.  

 
 

3.3.3 Princípio da proporcionalidade 
 
 

Conforme já abordado em capítulo anterior, por ocasião do estudo dos 

princípios constitucionais norteadores da relação de consumo, o princípio da 

                                                      
222 FILOMENO, José Geraldo. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores 
do Anteprojeto, p. 146. 
223 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, p. 196-197. 
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proporcionalidade foi positivado na Constituição Federal e, depois, migrou para o 

direito do consumidor. 

Essa migração do princípio da proporcionalidade para a relação de 

consumo (inclusive os contratos) pode ser observada no artigo 4º, III, do CDC, que 

dispõe sobre a harmonização dos participantes da relação de consumo, necessária 

para viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica prevista no artigo 

170 da Carta Magna. 

Alexandre David Malfatti224 demonstra muito bem a importância da 

aplicação do princípio da proporcionalidade na solução do caso concreto: 

Vejamos, à guisa de exemplo, um caso concreto: uma lei estadual, 
no Paraná, determinou que os botijões de gás distribuídos em 
caminhões, deveriam ser sempre pesados à vista do consumidor, 
com pagamento imediato de eventual diferença menor. A norma 
estadual, a toda evidência, atendia ao princípio de proteção ao 
consumidor (CF, art. 170, V).  No entanto, ao mesmo tempo a norma 
violava os princípios de proteção da atividade econômica. Logo, a 
validade da lei afetaria alguns princípios inseridos na constitucional, 
ao passo que a decretação de sua invalidade violaria outros 
princípios de mesmo nível. No caso concreto, aplicando o princípio 
da proporcionalidade, entendeu o Supremo Tribunal Federal que era 
mais razoável dar proteção à atividade econômica, suspendendo 
liminarmente a norma estadual, sob pena de ser configurar 
exagerada e desnecessária restrição ao direito de propriedade. 

No código consumerista, o princípio da proporcionalidade é encontrado 

nos seguintes dispositivos: art. 4º, caput, VI; art. 6º, V; art. 28, caput; art. 32, 

parágrafo único; art. 39, I e V; art. 42; art. 51, IV, § 1º, II e III e § 2º; art. 53, caput e § 

2º, entre outros. 

Para o escopo deste trabalho, o princípio da proporcionalidade tem 

fundamental observância na formação dos contratos de consumos, especialmente, 

nos contratos de consórcio, que adiante será tratado. 

 

 

 

 

 

                                                      
224 MALFATTI, Alexandre David; DANTAS, Aldemiro; CAMARGO, Elizeu Amaral. Lacunas do 
Ordenamento Jurídico. In: LOTUFO, Renan (Coord.). Cadernos de Direito Civil Constitucional. São 
Paulo: Manole, 2005, p. 86. 
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3.3.4 Princípio da equidade 
 
 

O princípio da equidade, que visa garantir o equilíbrio das relações 

contratuais, é assim definido por Cláudia Lima Marques225: 

Note-se que, concluído o contrato entre o fornecedor e o consumidor, 
quando o pacto deve surtir seus efeitos, deve ser executado pelas 
partes, impõe a nova Lei o respeito a um novo princípio norteador da 
ação das partes, é o princípio da equidade contratual, do equilíbrio 
de direitos e deveres nos contratos, para alcançar a justiça 
contratual. Assim, institui o CDC normas imperativas, as quais 
proíbem a utilização de qualquer cláusula abusiva, definidas como as 
que assegurem vantagens unilaterais ou exageradas para o 
fornecedor de bens e serviços, ou que sejam incompatíveis com a 
boa-fé e a equidade. 

José Carlos Moreira Alves226, citando Scialoja, anota que a equidade era 

conceituada como justiça, sendo considerada como “aquele ideal ético que existe, 

em estado amorfo, na consciência social, e que tende a transformar-se em direito 

positivo”. 

Vicente Ráo227 leciona que a aplicação do princípio da equidade, na 

concepção moderna, impõe a aplicação de três regras: (i) tratar da mesma forma as 

coisas iguais e as desiguais em diferenciado; (ii) todos os elementos que constituem 

ou influenciam a relação analisada devem ser considerados;  e (iii) existindo mais de 

uma solução, deve o intérprete escolher a mais humana e benevolente. A equidade 

passou, então, a ter uma visão mais humanitária de igualdade de tratamento. 

No que tange à aplicação de equidade, esta surge para suprir eventuais 

lacunas ou incorreções das leis. 

Pela linha de raciocínio de Miguel Reali228: “[...] as lacunas do direito 

graças a normas de equidade, e que, mediante juízos de equidade, se amenizam as 

conclusões esquemáticas da regra genérica, tendo em vista a necessidade de 

ajustá-las às particularidades que cercam certas hipóteses da vida social.” 

                                                      
225 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor – o novo regime das 
relações contratuais, p. 741. 
226 MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito romano. 6. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 1987. 
v. 1e2. p. 84. 
227 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. 3. ed. anot. e atual. por Ovídio Rocha Barros 
Sandoval. São Paulo: RT, 1991. v. 1. p. 63. 
228  REALE, Miguel. Lições preliminares do direito, p. 294-295. 
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A positivação de equidade surgiu no Código de Processo Civil de 1939, 

em seu artigo 114. O mesmo diploma legal do ano de 1973 utilizou a equidade com 

redação mais restrita. Já no CDC, o princípio da equidade está previsto no artigo 7º, 

caput, assim como no artigo 51, IV, sendo importante diferenciar as concepções 

trazidas pelo legislador.  

O citado artigo 7º, caput, figura como princípio básico de todas as 

relações de consumo e se aplica de forma obrigatória. Na segunda hipótese, o artigo 

51, V, aplicável aos contratos de consumo, o princípio de equidade possui força 

normativa e sancionadora. A violação deste princípio na elaboração das cláusulas 

contratuais as torna nulas de pleno direito.  

Em matéria contratual, o princípio da equidade tem o objetivo de verificar 

se as cláusulas contratuais são compatíveis com o espírito do CDC, eis que a 

equidade é tida como força normativa e sancionadora.  

Assim, verifica-se o caráter peculiar da equidade nos contratos de 

consumo, como princípio normativo a ser analisado na configuração da abusividade 

das cláusulas contratuais (artigo 51, IV, do CDC). 

A equidade, portanto, considerada como princípio de cláusula geral, 

informa que o consumidor deverá ter tratamento diferenciado, ante a sua 

vulnerabilidade no mercado de consumo. 

 
 
3.3.5 Princípio da função social do contrato 

 
 

A função social do contrato consiste em abordar a liberdade contratual em 

seus reflexos sobre a sociedade (terceiros) e não apenas no campo das relações 

entre as partes (contratantes) estipulam entre si.229  

Nessa ótica, se não figurarem como partes do contrato, os terceiros têm 

de respeitar os efeitos que produz no meio social, isto porque esta modalidade de 

negócio jurídico – o contrato – tem relevante papel na ordem econômica, sendo 

indispensável ao desenvolvimento e aprimoramento da sociedade.230 

                                                      
229 THEODORO JUNIOR, Humberto. O Contrato e sua função social. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2008, p. 31-32. 
230 Ibidem, p. 32. 
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A novidade da função social do contrato, segundo Rafael Chagas 

Mancebo231, é de cunho prático porque visa realizar o fim social, já prevalente em 

normas fundamentais da estrutura jurídica brasileira, nomeadamente a Lei de 

Introdução ao Código Civil que, em seu artigo 5º, estabelece este valor como 

objetivo e regras do ordenamento jurídico e no artigo 170 da Constituição Federal, 

que dispõe sobre a justiça social da propriedade. 

A nova concepção do contrato, como denomina Cláudia Lima Marques232, 

é uma concepção social deste instrumento jurídico, segundo a qual não só o 

momento da manifestação da vontade (consenso) importa, mas também e 

principalmente releva conhecer quais efeitos do contrato na sociedade serão 

levados em conta e onde a condição social e econômica das pessoas nele 

envolvidas ganha em importância.  

À procura do equilíbrio contratual, na sociedade de consumo moderna, o 

direito destacará o papel da lei como limitadora e como verdadeira legitimadora da 

autonomia da vontade. A lei passará a proteger determinados interesses sociais, 

valorizando a confiança depositada no vínculo, as expectativas e a boa-fé das partes 

contratantes. 

Nessa esteira, Caio Mário233 pondera que a redação que vingou deve ser 

interpretada de forma a ser manter a liberdade de contratar exercida em razão da 

autonomia da vontade que a lei outorga às pessoas. O contrato ainda existe para 

que as pessoas interajam com a finalidade de satisfazer os seus interesses. A 

função social do contrato serve para limitar a autonomia da vontade quando tal 

autonomia esteja em confronto com o interesse social e este deva prevalecer, ainda 

que tal limitação possa atingir a própria liberdade de não contratar, como ocorre nas 

hipóteses de contrato obrigatório.  

A função social do contrato surge, portanto, para minimizar o princípio da 

autonomia da vontade, antes uma fonte de toda formação contratual. 

Para evidenciar a função social dos contratos, o CDC, em seu artigo 1º, 

registra que a lei não mais terá o caráter supletivo ou interpretativo, mas sim 

cogente. A partir deste dispositivo, a lei passa a exercer o controle sobre a vontade 

                                                      
231 MANCEBO, Rafael Chagas. A função social do contrato. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p.16. 
232 MARQUES, Cláudia Lima. Contrato no Código de Defesa do Consumidor, p. 175. 
233 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Contratos – Declaração Unilateral de 
Vontade e Responsabilidade Civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. III, p.13. 
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de contratar das partes, com vistas ao interesse social234. Isso significa dizer que, 

em que pese o consenso das partes na formação dos contratos, a nova concepção 

do contrato leva em conta ainda os efeitos do contrato na sociedade. 

 Os interesses sociais protegidos pela lei serão de confiança depositada 

no vínculo contratual, nas expectativas e na boa-fé235 das partes contratantes. 

Cláudia Lima Marques236, discorrendo sobre o assunto, ensina: 

É uma nova concepção de contrato no Estado Social, em que a 
vontade perde a condição de elemento nuclear, surgindo em seu 
lugar elemento estranho às partes, mas básico para a sociedade 
como um todo: o interesse social. Haverá um intervencionismo cada 
vez maior do Estado nas relações contratuais, no intuito de relativizar 
o antigo dogma da autonomia da vontade com as novas 
preocupações de ordem social, com a imposição de um novo 
paradigma, o princípio da boa-fé objetiva. É o contrato, como 
instrumento à disposição dos indivíduos na sociedade de consumo, 
mas, assim como o direito de propriedade, agora limitado e 
eficazmente regulado para que alcance a sua função social. 

Assim, para analisar esta evolução do pensamento jurídico até a 

formação do novo conceito social do contrato há que se dividir o estudo em três 

partes: (i) a socialização do contrato, (ii) a imposição de um princípio limitador e auto 

criador: o princípio da boa-fé; e (iii) o fenômeno do intervencionismo do Estado na 

relação contratual.237 É o que se estudará nas seções seguintes. 

 
 
3.3.5.1 Socialização do contrato 

 

 

A ideia de socialização do contrato teve origem nas proposições de 

Jhering e nas jurisprudências dos interesses (interessenjurisprudenz), assim como 

nas novas teorias italianas sobre o negócio jurídico, pois permitiram que elementos 

                                                      
234 “Art. 1º. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem 
pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal 
e art. 48 de suas Disposições Transitórias.” 
235 “Quando o art. 422 do Código Civil de 2002 impõe a observância dos princípios de probidade e 
boa-fé, os esclareça, claramente, aos contratantes, no que diz respeito aos termos de conclusão e 
execução do contrato, ou seja, os deveres que entre si devem ser observados”. Cf. THEODORO 
JUNIOR, Humberto. O contrato e sua função social, p. 31. 
236 MARQUES, Cláudia Lima. Contrato no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das 
relações contratuais, p. 176. 
237 Idem. 
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sociais e interesses outros que não os derivados da doutrina da autonomia da 

vontade passassem a integrar as preocupações do direito dos contratos238.  

O contrato seria, então, um instrumento que o direito oferece para 

possibilitar a autorregulação dos interesses dos particulares. A vontade é 

pressuposto e fonte geradora das relações jurídicas já reguladas em abstrato e em 

geral, pelas normas jurídicas. A ordem jurídica é que, em última análise, reconhece 

a autonomia privada; é ela, pois, quem pode impor limites a esta autonomia239.  

Esses postulados, na visão de Cláudia Lima Marques240, abalariam a 

onipotência da vontade individual na teoria do direito. Valores como equidade, boa-

fé e segurança nas relações jurídicas tomam o lugar da autonomia da vontade na 

nova teoria contratual. 

O direito dos contratos socializado redescobre o papel da lei, que não 

será mais meramente interpretativa ou subjetiva, mas cogente (art. 1º do CDC). A lei 

protegerá determinados interesses sociais e servirá como instrumento limitador do 

poder da vontade241.  

O direito desenvolve, assim, uma teoria contratual, com função social, isto 

é, o direito deixa o ideal positivista (e dedutivo) da ciência, reconhece a influência do 

social (costume, moralidade, harmonia, tradição) e passa a assumir proporções 

ideológicas ao concentrar seus esforços na solução dos problemas242.  

 

 

3.3.5.2 Princípio da boa-fé objetiva 

 

 

A imposição do princípio da boa-fé objetiva é essencial e diz com a 

compreensão das informações que devem ser prestadas ao consumidor nos 

contratos. Bem por isso, não se pode deixar de mencionar o princípio basilar que 

rege toda e qualquer relação de consumo, qual seja, a boa-fé objetiva. 
O princípio da boa-fé sempre esteve presente nas relações que ocorrem 

no seio da sociedade e também nas relações jurídicas. Muito embora não tivesse 

                                                      
238 MARQUES, Cláudia Lima. Contrato no Código de Defesa do Consumidor, p. 176. 
239 Ibidem, p. 177 
240 Idem. 
241 Ibidem, p. 178. 
242 Idem. 
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regramento específico, o princípio da boa-fé se situava em um plano “pré-

positivo”243, ou seja, tinha vigência independente da existência de uma regra 

positivada a respeito.  

Assim, o princípio em questão já se encontrava presente em diversas 

decisões judiciais, em que pese a existência de uma lei que o definisse. 

Importante destacar que o Código Civil brasileiro abordou o princípio da 

boa-fé apenas em sua forma subjetiva e não objetiva, como o fez o CDC. 

Nelson Nery Junior244 assevera que o Código Civil tem, hoje, preceito 

expresso no sentido de que as relações jurídicas devam ser realizadas com base na 

boa-fé (art. 422 do CC), a exemplo do que ocorre no direito alemão (§ 242 do BGB – 

Leistung nach Treu und Glauben – “Prestação segundo a boa-fé”).  Essa boa-fé 

objetiva decorre também dos princípios gerais do direito. Ademais, a exigência de as 

partes terem de se comportar segundo a boa-fé é proclamada amiúde, tanto pela 

doutrina quanto pela jurisprudência. 

O comportamento das partes de acordo com a boa-fé tem como 

conseqüência a possibilidade de revisão do contrato celebrado entre elas, pela 

incidência da clausula rebus sic stantibus, a possibilidade de argüir-se a exceptio 

doli, a proteção contra as cláusulas abusivas anunciadas no art. 51 do CDC, entre 

outras aplicações da cláusula geral.245 

Caio Mário246 pondera que a boa-fé objetiva serve como elemento 

interpretativo do contrato, como elemento de criação de deveres jurídicos (dever de 

correção, de cuidado e segurança, de informação, de cooperação, de sigilo, de 

prestar contas) e até como elemento de limitação e ruptura de direitos (proibição do 

venire contra factum proprium, que veda que a conduta da parte entre em 

contradição com a conduta anterior, do inciviliter agere, que proíbe comportamentos 

que violem o princípio da dignidade humana, e da tu quoque, que é a invocação de 

uma cláusula ou regra que a própria parte já tenha violado). 

Como visto, o CDC traz a lume a boa-fé objetiva e não a subjetiva, sendo 

importante mencionar que a diferença primordial entre ambas alude a que a primeira 

                                                      
243 MARTINS COSTA, Judith Hofmester. A incidência do princípio da boa-fé no período pré-negocial: 
reflexões em torno de uma notícia jornalística. Revista do Direito do Consumidor. São Paulo, 1992. v.  
p. 145. 
244 NERY JUNIOR, Nelson. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 
Anteprojeto. 9.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 515. 
245 Idem. 
246 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, p. 21. 
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representa o comportamento correto e legal, enquanto a última diz respeito à falta de 

conhecimento ou ignorância de uma pessoa acerca de uma situação ou um direito 

seu.  

Judith Martins Costa247, com relação à boa-fé subjetiva, explica:  

A expressão boa-fé subjetiva denota estado de consciência, ou 
convencimento individual de obrar (a parte) em conformidade ao 
direito (sendo) aplicável, em regra, ao campo dos direitos reais, 
especialmente em matéria possessória. Diz-se ‘subjetiva’ justamente 
porque para a sua aplicação, deve o intérprete considerar a intenção 
do sujeito da relação jurídica, o seu estado psicológico ou íntima 
convicção, Antiética à boa-fé subjetiva está a má-fé, também vista 
subjetivamente como intenção de lesar outrem. [...] 
A boa-fé subjetiva denota, portanto, primariamente, a idéia de 
ignorância, de crença errônea, ainda que escusável, acerca da 
existência de uma situação regular, crença (e ignorância escusável), 
que repousam seja no próprio estado (subjetivo) da ignorância (as 
hipóteses de casamento putativo, da aquisição da propriedade alheia 
mediante usucapião), seja numa errônea aparência de certo ato 
(mandato aparente). 

A respeito da boa-fé objetiva, importantes são os ensinamentos de 

Agathe E. Schmidt da Silva248: 

A boa-fé objetiva pressupõe: 1º) existência de duas pessoas ligadas 
por uma determinada relação jurídica, que lhes imponha especiais 
deveres de conduta, de cada em relação à outra; 2º) padrões de 
conduta exigíveis do bom cidadão, do profissional competente, enfim, 
o que costuma ser traduzido pela noção de bônus pater famílias; e 
3º) reunião de condições suficientes para criar na outra parte 
contraparte – estado de confiança no negócio celebrado, e só então 
a expectativa desta será tutelada, ou seja, considera-se a posição de 
ambas as partes que estão em relação. 

Como novo paradigma para as relações contratuais de consumo da 

sociedade massificada, despersonalizada e cada vez mais complexa, como a atual, 

propõe a ciência do direito o renascimento ou a revitalização de um dos princípios 

gerais do direito, há muito tempo conhecido e sempre presente desde o movimento 

do direito natural: o princípio geral da boa-fé.249  

                                                      
247 MARTINS COSTA, Judith Hofmeister. A boa-fé no direito privado. São Paulo: RT, 1999, p. 410. 
248 SILVA, Agathe E. Schmidt da. Cláusula geral de boa-fé nos contratos de consumo. Revista de 
Direito do Consumidor, São Paulo: RT, v. 17, 1996, p.155.  
249 MARQUES, Cláudia Lima. Contrato no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das 
relações contratuais, p. 180. 
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Esse princípio ou novo mandamento obrigatório em todas as relações 

contratuais na sociedade moderna, e não só nas relações de consumo, será aqui 

denominado de princípio da boa-fé objetiva para destacar a sua nova interpretação e 

função. 

O princípio da boa-fé objetiva, na formação e na execução das 

obrigações, possui muitas funções na nova teoria contratual. São elas: (i) como fonte 

de novos deveres especiais de conduta durante o vínculo contratual, os chamados 

deveres anexos. Trata-se de função criadora, seja como fonte de novos deveres, de 

conduta anexa aos deveres de prestação contratual, seja como dever de informar, 

dever de cuidado e dever de cooperação, seja como fonte de responsabilidade por 

ato ilícito, ao impor os riscos profissionais novos e agora indisponíveis por contrato; 

(ii) como causa limitadora do exercício, antes lícito, hoje abusivo, dos direitos 

subjetivos. É uma função limitadora que atua reduzindo a liberdade dos parceiros 

contratuais ao definir algumas condutas e cláusulas como abusivas, seja 

controlando a transferência dos riscos profissionais, seja libertando o devedor em 

face da não razoabilidade de outra conduta; e (iii) na concreção e interpretação dos 

contratos. É a função interpretadora, pois a melhor linha de interpretação de um 

contrato ou de uma relação de consumo deve ser o princípio da boa-fé, o qual 

permite uma visão total e real do contrato em exame.250  

A boa-fé objetiva é um standard, um parâmetro objetivo, genérico, que 

não está a depender da má-fé subjetiva do fornecedor A ou B, mas de um patamar 

geral de atuação do homem médio, do bom pai de família, que agiria de maneira 

normal e razoável naquela situação analisada. 251 

O CDC trouxe como grande contribuição à exegese das relações 

contratuais no Brasil. É que a positivação do princípio da boa-fé objetiva como linha 

teleológica de interpretação, em seu art. 4º, III, e como cláusula geral, em seu art. 

51, IV, o diploma consumerista acabou positivando em todo o seu corpo normativo a 

existência de uma série de deveres anexos às relações contratuais.  

O primeiro e mais conhecido dos deveres anexos (ou das obrigações 

contratuais acessórias) é o dever de informar (arts. 30 e 31 do CDC). Este dever já é 

visualizado na fase pré-contratual, fase de tratativas entre o consumidor e o 

fornecedor. 

                                                      
250 MARQUES, Cláudia Lima. Contrato no Código de Defesa do Consumidor, p. 180. 
251 Idem. 
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O princípio da boa-fé objetiva é, portanto, um princípio limitador do 

princípio da autonomia da vontade e um elemento criador de novos deveres 

contratuais, que deve contar, para sua maior efetividade, com previsão legal 

específica.252  

 

 
3.3.5.3 Princípio da confiança 

 
 

A teoria da confiança surge como consequência da nova teoria contratual, 

em que os vícios de consentimento não mais terão o foco principal, embora ainda 

existentes. Na dúvida entre a vontade declarada e a vontade interna, a primeira 

prevalecerá253. 

O CDC instituiu no Brasil o princípio da confiança, que leva em conta a 

expectativa do consumidor em relação ao outro contratante. Busca-se, nesse caso, 

a valorização da confiança e da boa-fé depositadas no parceiro contratante. 

Salienta-se que o princípio da confiança representa um marco na 

transição do foco do indivíduo para os interesses sociais. Enquanto a teoria clássica 

da vontade se concentrava na vontade errônea do indivíduo, isto é, na criação do 

contrato, a confiança visa, além do indivíduo, à proteção dos efeitos do contrato, por 

meio da concentração nos legítimos interesses e na segurança das relações.254  

No entendimento de Cláudia Lima Marques255, o princípio da proteção da 

confiança, pelo CDC, abrange dois aspectos: 

1) a proteção do consumidor da confiança no vínculo contratual, que 
dará origem às normas cogentes do CDC, que procuram assegurar o 
equilíbrio do contrato de consumo, isto é, o equilíbrio das obrigações 
e deveres de cada parte, através da proibição do uso de cláusulas 
abusivas e de uma interpretação sempre pró-consumidor; 2) a 
proteção da confiança na prestação contratual, que dará origem às 
normas cogentes do CDC, que procuram garantir ao consumidor a 
adequação do produto ou serviço adquirido, assim como evitar riscos 
e prejuízos oriundos destes produtos e serviços.  

E complementa a citada doutrinadora:  

                                                      
252 MARQUES, Cláudia Lima. Contrato no Código de Defesa do Consumidor, p. 203. 
253 Ibidem, p. 233. 
254 Idem.  
255 Idem. 
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[...] outra consequência da nova concepção social do contrato, que 
pretendemos frisar, é justamente a mudança do momento de 
proteção do direito. Não mais se tutela exclusivamente o momento 
da criação do contrato, a vontade, o consenso, mas, ao contrário, a 
proteção das normas jurídicas vai concentrar-se nos efeitos do 
contrato na sociedade, por exemplo, no momento de sua execução 
procurando assim harmonizar os vários interesses e valores 
envolvidos e assegurar a justiça contratual. É o que tentamos aqui 
denominar como efeito de proteção à confiança e aos interesses 
legítimos das partes em uma relação contratual.256 

A título de exemplo da aplicação do princípio da confiança, convém 

destacar o artigo 18, §6º, III, do CDC, em que o legislador protege as expectativas 

legítimas que o consumidor teria, ainda que não se trate de qualidades essenciais 

do produto ou de qualidades expressamente garantidas no contrato257.  

A proteção da confiança dos legítimos interesses não basta à intervenção 

única do legislador. Estes elementos sociais introduzidos na proteção pela teoria do 

direito exigirão um estudo caso a caso a ser feito pelos defensores das partes e, por 

fim, pelo poder judiciário. Tal estudo, vale dizer, é baseado principalmente no 

princípio da boa-fé e nas condições que deram origem à relação contratual. 258 

Na doutrina civilista, comentada anteriormente, a função social do 

contrato já se encontrava esculpida no art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil 

(Decreto-lei nº 4.657/1942) e foi reforçada pelo Código Civil de 2002, em seu artigo 

421, o qual preceitua: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites 

da função social do contrato.” 

Sobre o tema, oportuno trazer à tona os termos do Enunciado nº 23, 

consoante jornada I STJ nº 23: 

A função social do contrato, prevista no CC 421, não elimina o 
princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance 
desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou 
interesse ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa 
humana. 

Humberto Theodoro Júnior259 corrobora enfatizando que a função social 

do contrato não constitui uma meta do contrato em si, mas um limite da liberdade de 

promover a circulação de bens patrimoniais.  

                                                      
256 MARQUES, Cláudia Lima. Contrato no Código de Defesa do Consumidor, p. 234. 
257 Idem. 
258 Ibidem, p. 239. 
259 THEODORO JUNIOR, Humberto. O contrato e sua função social, p. 99. 
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Contudo, em posição contrária, coloca-se Daniel Martins Boulos260, que 

sustenta que a função social do contrato não só limitou a autonomia da vontade, 

como também passou a ser o próprio fundamento e a razão de ser do contrato. 

Com todo o respeito às divergências de opiniões, o princípio da função 

social do contrato impõe limites à vontade de contratar das partes, em prol da 

sociedade.  

Assim, o direito, ciência com rigor formal, passou a reconhecer a 

influência do fim social, pelo costume, moralidade, harmonia e tradição, com foco na 

solução de eventuais problemas261. 

Também não se pode deixar de mencionar que os contratos devem ser 

vistos sob a égide do fato econômico. Daniel Orfale Giacomoni262, citando Carlos 

Alberto Gherrsi, considera o contrato como uma ferramenta para o fato econômico 

apta a favorecer o acesso e o intercâmbio de bens e serviços, sendo esta a razão de 

sua existência. 

Em virtude da importância de referidos fatos econômicos para a 

sobrevivência dos contratos, a relação econômica não se pode reproduzir de 

qualquer maneira, se não de acordo com os parâmetros estipulados socialmente. 

Assim, com base nesse conceito, a matéria do contrato deve ser entendida como 

fenômeno de transferência de riquezas, no qual não cabe menção ao elemento 

subjetivo das partes. 263 

 Nessa esteira, importantes são os comentários de Humberto Theodoro 

Júnior264: 

Assegurada esta função sócio-econômica, pode-se cogitar de sua 
disciplina e limitação. Não se pode, contudo, a pretexto de regular a 
função natural, impedi-la. A função social é um plus que se 
acrescenta à função econômica. Não poderá jamais ocupar o lugar 
da função econômica no domínio do contrato. Contrato sem função 
econômica simplesmente não é contrato. 

                                                      
260 BOULOS, Daniel Martins. A autonomia privada, a função social do contrato e o Novo Código Civil. 
In: ALVIM, Arruda et al. (Coord.). Aspectos controvertidos no novo Código Civil. São Paulo: RT, 2003, 
p. 131. 
261 GIACOMINI, Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes 
excluídos dos contratos de consórcio à luz da Lei 11.795/08 e do Código de Defesa do Consumidor, 
p. 82. 
262  GHERSI, Carlos Alberto. Contratos civiles e comerciales. Buenos Aires: Ástea. 1990, p.106-107 
apud GIACOMINI, Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes 
excluídos dos contratos de consórcio à luz da Lei 11.795/08 e do Código de Defesa do Consumidor, 
p. 74. 
263  Idem. 
264  THEODORO JUNIOR, Humberto. O contrato e sua função social, p.116-117. 
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Portanto, o contrato pode ser invalidado por ofensa aos limites da função 

social. Não pode, porém, ser transformado pela sentença, contra os termos da 

avença e ao arrepio da vontade negocial. 

Ainda, em matéria de princípios contratuais no CDC, vale salientar que o 

princípio da função social do contrato leva em consideração todos os demais 

princípios até então destacados: boa-fé objetiva, transparência, informação, 

equidade, proporcionalidade e o de proteção à confiança, que são aplicados em prol 

do fim social. 

Carlos Roberto Gonçalves265 assevera que: 

O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu princípios gerais de 
proteção que, pela sua amplitude, passaram a ser aplicados também 
aos contratos em geral, mesmo que não envolvam relações de 
consumo. Destacam-se o princípio geral da boa-fé (art. 51, IV), da 
obrigatoriedade da proposta (art. 51, VIII), da intangibilidade das 
convenções (art. 51, X, XI e XIII). No capítulo concernente às 
cláusulas abusivas, o referido diploma introduziu os princípios 
tradicionais da lesão nos contratos (art. 51, IV e § 1º) e da 
onerosidade excessiva (art. 51, §1º. III). 

E Sílvio de Salvo Venosa266 pondera: 

Os princípios tornados lei positiva pela lei de consumo devem ser 
aplicados, sempre que oportunos e convenientes, em todo contrato e 
não unicamente nas relações de consumo. Desse modo, o juiz, na 
aferição do caso concreto, terá sempre em mente a boa-fé dos 
contratantes, a abusividade de uma parte em relação à outra, a 
excessiva onerosidade etc., como regras gerais e cláusulas abertas 
de todos os contratos, pois os princípios são genéricos, mormente 
levando-se em conta o sentido dado pelo novo Código Civil. 

Convém destacar ainda que vários desses princípios foram reafirmados 

pelo Código Civil vigente, como os concernentes à boa-fé objetiva, à onerosidade 

excessiva, à lesão, ao enriquecimento sem causa, o que denota uma aproximação e 

uma harmonização dos dois diplomas em matéria contratual. 

Por fim, registre-se que o diálogo das fontes, já tratado anteriormente, 

defendido Cláudia Lima Marques267, é um método útil no dias de hoje, de grande 

                                                      
265 GONCALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 3 
(Contratos e atos unilaterais), p. 31. 
266 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. II, p. 371. 
267 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao 
Código de Defesa do Consumidor, p. 61-62. 
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pluralismo de fontes e de incertezas em matéria de teoria geral do direito: assegura 

uma aplicação do conjunto de fontes a favor do consumidor. O diálogo das fontes 

pode ser usado em várias áreas e disciplinas jurídicas, onde os direitos 

fundamentais e os valores constitucionais iluminarem a aplicação – simultânea e 

coerente – de várias fontes. Em outras palavras, o método do diálogo das fontes 

esclarece a lógica de tutela e proteção especial ao sujeito consumidor do CDC, 

possibilita uma visão unitária e coerente do direito privado, conforme a Constituição 

Federal, e leva a visão do intérprete para o conjunto sistemático de normas. 

 

 
3.4 O CONTRATO DE ADESÃO E AS CLÁUSULAS GERAIS CONTRATUAIS 

 
 

A denominação “contrato de adesão” foi dada para a técnica de 

contratação desenvolvida por Saleilles, quando analisou a parte geral do BGB 

alemão. Muito embora a nomenclatura dessa forma de contratar tenha sofrido 

críticas da doutrina, ganhou a aceitação no Brasil e no exterior.268 

Luis Antônio Rizzato Nunes269 ministra que o contrato de adesão é típico 

das sociedades de massa, construídas a partir de um modo de produção. O 

crescimento da sociedade de consumo, com sua produção em série, standardizada, 

homogeneizada, com a contratação de operários em massa, a especialização e o 

implemento da robótica, entre outras mudanças, exigiu a utilização dos contratos-

formulários, impressos com cláusulas prefixadas para regular a distribuição e venda 

dos produtos e serviços de massa. São contratos que acompanham a produção. 

Ambos – produção e contratos – são decididos unilateralmente e postos à 

disposição do consumidor, que só tem como alternativa aderir às disposições pré-

estipuladas, caso queira ou precise adquirir o produto ou o serviço oferecido. 

Para Orlando Gomes270, contrato de adesão caracteriza-se por permitir 

que seu conteúdo seja pré-construído por uma das partes e eliminada a livre 

discussão que precede normalmente a formação dos contratos, mas até este seu 

traço distintivo continua controvertido. 

                                                      
268 NERY JUNIOR, Nelson. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 
Anteprojeto, p. 633. 
269 RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Curso de direito do consumidor, p. 611-612. 
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No ordenamento jurídico brasileiro, o contrato de adesão não tinha 

previsão antes da promulgação do CDC, que estabeleceu formas diferenciadas para 

análise e interpretação do instituto, bem como cláusulas gerais que o compõem. 

O contrato de adesão foi objeto de expressa regulamentação por parte do 

CDC, em seu artigo 54 e parágrafos. Da dicção do dispositivo, observa-se que o 

legislador cuidou apenas da conceituação legal desta modalidade de contrato e de 

traçar o regime jurídico, criando, inclusive, um controle prévio: 

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. 
§ 1º A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza 
de adesão do contrato. 
§2º Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde 
que a alternativa, cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se 
o disposto no § 2º do artigo anterior. 
§ 3º Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos 
claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte 
não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão 
pelo consumidor. 
§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor 
deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil 
compreensão.    

Conforme mencionado anteriormente, a Lei nº 11.795/2008, que dispõe 

sobre o sistema de consórcio, objeto deste estudo, toda vez que utiliza o termo 

“contrato de participação em grupo de consórcio”, complementa-o com a locução 

adjetiva “por adesão”. 

Oportuno fazer, então, uma análise das peculiaridades desta modalidade 

de contratação, aliada às cláusulas gerais dos contratos. 

A doutrina faz distinção entre “contratos de adesão” e “contratos por 

adesão”. Contrato de adesão alude a uma forma de contratar na qual o aderente não 

pode rejeitar as cláusulas uniformes estabelecidas de antemão, o que se dá, 

geralmente, com as estipulações unilaterais do poder público (v.g. cláusulas gerais 

para o fornecimento de energia elétrica). Contratos por adesão são aqueles 

                                                                                                                                                                      
270 GOMES, Orlando. Contratos, p.128. 
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fundados em cláusulas também estabelecidas unilateralmente por estipulante, mas 

que não seriam irrecusáveis pelo aderente: aceita-as, em bloco, ou não as aceita.271 

O diploma legal consumerista fundiu essas duas situações, 

estabelecendo um conceito único de contrato de adesão. Assim, tanto as 

estipulações unilaterais do poder público (“aprovadas pela autoridade competente”, 

do art. 54, caput, do CDC) como as cláusulas redigidas prévia e unilateralmente por 

umas das partes estão incluídas no conceito legal de “contrato de adesão”272. 

Opõe-se ao contrato de adesão o “contrato de comum acordo”, ou seja, 

aquele concluído mediante negociação das partes, cláusula a cláusula. 

O contrato de adesão, portanto, não encerra novo tipo contratual ou 

categoria autônoma de contrato, mas somente técnica de formação do contrato, que 

pode ser aplicada a qualquer categoria ou tipo contratual, sempre que seja buscada 

a rapidez na conclusão do negócio, exigência das economias de escala.273 

Nenhuma lei proíbe o contrato de adesão. O que é vedado pelas normas 

de proteção ao consumidor é a imposição de cláusulas abusivas e iníquas, como 

adverte Humberto Theodoro Junior274: “é contra elas e não contra o contrato de 

adesão em si que se voltam as leis protetivas da parte vulnerável dos negócios 

padronizados”. 

Nesse contexto, a implementação da contratação em massa, por 

intermédio do contrato de adesão, é levada a efeito por meio das cláusulas gerais 

dos contratos. Logo, eles são caracterizados pelos atributos de preestabelecimento 

do instrumento contratual, unilateralidade, uniformidade, rigidez e abstração. 

Ocorre que o estipulante estabelece cláusulas gerais contratuais 

unilateralmente, antes mesmo de se iniciarem as tratativas contratuais, o que 

consubstancia o preestabelecimento do instrumento contratual, de maneira que 

servirá a toda gama de negócios relacionados àquela área, restando evidenciada a 

uniformidade 

No tocante a rigidez, verifica-se que ao consumidor não é dada a 

oportunidade de discutir o conteúdo do contrato, mas tão somente aceitar os termos 

                                                      
271 NERY JUNIOR, Nelson. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 
Anteprojeto, p. 633. 
272 NERY JUNIOR, Nelson. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 
Anteprojeto, p. 633.  
273 Ibidem, p. 634. 
274 THEODORO JUNIOR, Humberto. Direito do consumidor. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 
57. 
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propostos. Por sua vez, a abstração é corroborada por meio da circulação dos 

formulários onde se estabelecem as cláusulas gerais contratuais. 

Importante destacar ainda que os dispositivos do CDC que dispunham 

acerca das cláusulas gerais contratuais previstas nos artigos (51, §3º, e 54, §5º) 

foram vetados. Entretanto, a doutrina majoritária defende a sua existência e 

pertinência na análise jurídica. 

Na maioria das vezes, a contratação em massa é levada a efeito por meio 

das Cláusulas Gerais dos Contratos (CONDGs), que são as cláusulas estipuladas 

por um dos contratantes, antes do início das tratativas contratuais e que servirão 

para reger os negócios a serem entabulados. 

Nesse sentido, ensina Cláudia Lima Marques275:  

Condições gerais dos contratos (CONDGs) é aquela lista de 
cláusulas contratuais pré-elaboradas unilateralmente para um 
número múltiplo de contratos, a qual pode estar ou não inserida no 
documento contratual e que um dos contraentes oferece para reger a 
relação contratual no momento de sua celebração. Trata-se, 
portanto, de uma técnica de pré-elaboração do conteúdo de futuros 
contratos. 

As cláusulas gerais contratuais se submetem a rigoroso controle, que 

pode ser efetivado administrativa ou judicialmente, sendo certo que, nas palavras de 

Sávio de Figueiredo Teixeira276, buscam proteger o consumidor dos abusos 

econômicos. Portanto, para que as condições gerais de contratação ganhem força 

obrigatória na relação contratual a ser estabelecida entre as partes, é necessária 

sua inclusão nos documentos escritos.  

Bom lembrar que, para os consumidores que celebram contratos 

submetidos às condições gerais, verifica-se a primazia das cláusulas pactuadas 

individualmente, escritas ou não. Ou seja, as cláusulas pactuadas possuem 

prevalência sobre as pré-elaboradas277.  

O princípio da informação, anteriormente comentado, foi efetivado com a 

disciplina do artigo 46 do CDC, ao determinar que os instrumentos contratuais não 

poderão ser redigidos de maneira que dificulte a compreensão do consumidor, sob 

pena de não torná-lo obrigado. Com esse dispositivo, vê-se que o legislador 

                                                      
275 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das 
relações contratuais, p. 67. 
276 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A proteção do consumidor no sistema jurídico brasileiro. Revista 
de Direito do Consumidor. São Paulo: RT, 2006. v. 60, p.14. 
277 MARQUES, Cláudia Lima. Op. cit., p. 68. 
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procurou proteger o consumidor, diante das práticas comerciais agressivas, a fim de 

permitir que este instrua o processo decisório e concretize a relação de consumo de 

maneira consciente. 

Ainda, as cláusulas contratuais gerais inseridas em formulários de 

contrato de adesão, que caracterizam limitação ou imposição aos direitos e deveres 

do consumidor, deverão ser redigidas em destaque, haja vista a necessidade de o 

consumidor atentar para todas as implicações decorrentes do contrato de consumo. 

Nos contratos de adesão, vale lembrar, o consumidor a quem não se der 

a oportunidade de discutir o conteúdo do contrato a que foi submetido, ser-lhe-á 

garantida a oportunidade de tomar conhecimento das cláusulas contratuais gerais. 

 O art. 47 do mesmo diploma legal estatui que o contrato de consumo 

deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor. Esse é, pois, o 

reconhecimento de que o consumidor é vulnerável, ou seja, a parte mais fraca da 

relação jurídica, devendo o contrato de consumo ser interpretado da maneira que lhe 

for mais favorável. 

 O Código Civil, ainda que de forma tímida, manifesta-se sobre o contrato 

de adesão em seu artigo 423, onde estabelece que as cláusulas contratuais que 

ensejarem ambiguidade ou contradição deverão ser interpretadas de maneira mais 

favorável ao aderente. No artigo 424, reza que nos contratos de adesão são nulas 

as cláusulas que estipulem renúncia antecipada de aderente a direito resultante da 

natureza do negócio. 

O contrato de adesão não é categoria contratual autônoma nem tipo 

contratual, mas somente técnica de formação do contrato, que pode ser aplicada a 

qualquer categoria de contrato sempre que seja buscada a rapidez na conclusão da 

negociação realizada, exigência comum nas economias de escala. 

Ultrapassadas essas breves e importantes considerações a respeito do 

contrato de adesão, é a vez de adentrar, a partir do próximo capítulo, o estudo do 

contrato de consórcio, que utiliza o termo “contrato de participação em grupo de 

consórcio”, complementando-o com a locução adjetiva “por adesão”, tendo em vista 

que o CDC, ao fundir estas duas situações, estabeleceu um conceito de contrato de 

adesão. 
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CAPÍTULO 4 
CONSÓRCIO E CONTRATO 

 

 

4.1 BASE LEGAL  

 

 

Antes de definir o que é o consórcio, cumpre reiterar que, atualmente, sua 

previsão legal está na Lei 11.795/2008, que no artigo 2º, assim define, litteris:  

Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com 
prazo de duração e número de cotas previamente determinados, 
promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de 
propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de 
bens ou serviços, por meio de autofinanciamento. 

Anota-se também que não é permitida a formação de consórcio de 

dinheiro, visto que o objetivo é a aquisição de bens móveis e imóveis e serviços de 

qualquer natureza. 

A Portaria nº 190 do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento 

(MEFP), de 27 de outubro de 1989, foi a primeira norma legal a definir consórcio. A 

definição ali apresentada é a seguinte: “Consórcio é a união de diversas pessoas 

físicas ou jurídicas, com o objetivo de formar poupança, mediante esforço comum, 

com a finalidade exclusiva de adquirir bens móveis duráveis, por meio de 

autofinanciamento”. 

Posteriormente, o regulamento anexo à Circular do Bacen de nº 2.766, de 

03 de julho de 1997, em seu art. 1º, caput, definiu o consórcio como: “a união de 

pessoas físicas e/ou jurídicas, em um grupo fechado, promovida pela 

administradora, com a finalidade de propiciar a seus integrantes a aquisição de bem, 

conjunto de bens ou serviços turísticos por meio de autofinanciamento”.  

Maria Helena Diniz278 define consórcio como sendo uma forma de 

associação de pessoas, que através do autofinanciamento coletam recursos para 

adquirir bens duráveis – móveis ou imóveis – por meio de sorteios e lances, sendo 

que os recursos coletados pelos integrantes ficam sob a fiscalização do Bacen. 

                                                      
278 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. São Paulo: Saraiva, 2002. v. 4. p. 
233. 
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Para Arnaldo Rizzardo279, consórcio denota a formação de agrupamentos 

de pessoas, que se reúnem para a constituição de um capital determinado, com 

vistas à aquisição de idêntica espécie de bens, em uma quantidade equivalente ao 

número de integrantes do grupo.   

Já, Alcio Manoel de Souza Figueiredo280 define o instituto do consórcio 

como operação de captação de poupança popular entre um determinado grupo 

fechado de pessoas, com a finalidade de aquisição de bem móvel ou imóvel, 

conjunto de bens ou serviços de qualquer natureza. 

Carlos Henrique Abrão281 compreende consórcio como empreendimento 

assentado no contrato de adesão pactuado entre consorciado e administradora, 

solene, oneroso, consistente em obrigações recíprocas, de duração limitada e com 

especificidade no seu propósito. 

Dentro dessa linha de raciocínio, o consórcio tem sua representação por 

intermédio da administradora, dentro ou fora do Juízo, porém não pode extrapolar 

suas funções ou prejudicar ao grupo. 

O conceito jurídico de consórcio está agregado ao papel fundamental do 

ente consorciado, na medida em que alimenta a possibilidade, a médio prazo, da 

compra de bens e serviços. 

Dessas lições se extrai que consórcio é uma reunião de pessoas físicas 

ou jurídicas, organizadas em grupo, administrado por sociedade empresária 

autorizada pelo Bacen, mediante a adesão de consumidores ao contrato de 

consórcio, gerando direitos e obrigações às partes envolvidas de forma individual, 

coletiva e associativa, a partir da formação de uma poupança com origem na 

arrecadação mensal de recursos, com a finalidade de aquisição de bens móveis, 

imóveis e serviços, os quais deverão ser entregues pela respectiva administradora. 

O grupo de consorciado pode ser administrado pelos seus próprios 

membros ou por meio de uma empresa administradora contratada, cuja finalidade 

exclusiva é a concessão de uma carta de crédito para a aquisição, no mercado, de 

determinados bens de gênero e espécie ou serviços previamente definidos, sendo 

que o valor da contribuição dos consorciados para a formação do fundo comum ou 

                                                      
279 ARNALDO, Rizzardo. Contratos, p. 883. 
280 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 32. 
281 ABRÃO. Carlos Henrique. Do consórcio, p. 5-6. 
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fundo de reserva é medido em função do preço de mercado dos bens ou serviços a 

serem adquiridos.  

Importantes também são as considerações de Flávio de Queiroz Bezerra 

Cavalcanti282, para quem o “consórcio tem como natureza um contrato de 

cooperação ou organização entre as pessoas para compra futura de um 

determinado bem”. 

Fabiano Lopes Ferreira283 também define consórcio como: 

Agrupamento de um determinando número de pessoas, físicas ou 
jurídicas, aderindo a um regulamento coletivo e multilateral, 
assumindo as mesmas obrigações e visando aos mesmos 
benefícios, administrado por empresas legalmente autorizadas pelo 
Poder Público, com a finalidade exclusiva de angariar recursos 
mensais para formar poupança, mediante esforço comum, visando à 
aquisição de bens móveis, imóveis e serviços. 

Nas palavras de Sérgio Vieira Holtz284:  

Consórcio é uma operação de captação de poupança popular entre 
um determinado grupo fechado de pessoas, com a finalidade de 
aquisição de bens. Basicamente, consiste na reunião de um 
determinado número de pessoas, que efetuam uma contribuição 
mensal ajustada, durante um tempo certo, com o objetivo de adquirir 
um determinado bem por todos os integrantes deste grupo, utilizando 
para esse fim o resultado da contribuição de todos. 

Na formação do grupo de consórcio, as pessoas se reúnem e têm como 

objetivo primordial a ajuda mútua, haja vista a comunhão de interesses que 

predomina. Para tanto, aderem a um regulamento coletivo, multilateral, através de 

contrato, assumindo os mesmos direitos e contraindo as mesmas obrigações. 

Consórcio é, assim, uma forma de poupança programada, pois cada participante 

poupa uma determinada importância, igual para todos, com um objetivo comum285. 

Sérgio Vieira Holtz286 utiliza a famosa frase do livro de Alexandre Dumas, 

“Os três Mosqueteiros”: “um por todos e todos por um”, expressão que resume o 

sistema de consórcio de forma bastante objetiva. 

                                                      
282 CAVALCANTI, Flávio de Queiroz Bezerra. Natureza jurídica do grupo de consórcios. Repertório 
IOB de Jurisprudência, 16/1962, p. 364. 
283 FERREIRA, Fabiano Lopes. Consórcio e direito, p. 19. 
284 HOLTZ, Sérgio Vieira. Tudo sobre consórcios. 2. ed.  São Paulo: Hermes Editora e Informação. 
1998. p. 151. 
285 FERREIRA, Fabiano Lopes. Op. cit., p. 17. 
286 HOLTZ, Sérgio Vieira. Op. cit., p. 151. 
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Em parecer solicitado pela ABAC, Humberto Theodoro Junior287 procurou 

dar uma definição mais jurídica para o consórcio, qual seja:  

Consórcio é uma figura contratual nova que tem por objetivo a 
associação de consumidores para conjugar recursos destinados à 
aquisição de bens da mesma espécie em quantidade equivalente aos 
consorciados. Os recursos são coletados periodicamente e vão 
sendo aplicados paulatinamente na compra dos bens sorteados entre 
os diversos participantes. 

Nessa linha, consórcio é, pois, uma forma de sociedade civil de caráter 

transitório. Sua essência reside na conjunção de esforços e recursos dos diversos 

associados para que sejam adquiridos os bens visados, um para cada consorciado, 

de maneira que, quando contemplado o último deles, o contrato se exaure, mas 

enquanto tal não se der, todos permanecem vinculados às contribuições necessárias 

para atingir a meta comum. Não se trata, portanto, de contrato especulativo, pois os 

consorciados não visam a atos lucrativos, eis que tão só se solidarizam no esforço 

de propiciar reciprocamente igual oportunidade de compra.288 

Em suma, vê-se que o êxito do consórcio está na conjugação de esforços 

dos consorciados que, reunidos em um grupo fechado, proporcionam a condição de 

compra do bem desejado. Dito de outra forma, os consorciados se unem para o 

autofinanciamento de bens, sendo contemplados todos os meses, por sorteio ou 

lance, até que o último participante tenha recebido o crédito para a aquisição do bem 

ou serviço.289 

 

 

4.2 O CONTRATO DE CONSÓRCIO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

Com o advento da Lei nº 11.795/2008, o contrato de consórcio teve sua 

tipificação inserida no ordenamento jurídico, pois as obrigações e direitos das partes 

se encontram disciplinadas na novel legislação. Antes da entrada em vigor da desta 

norma, o consórcio, pela doutrina, era tido como contrato atípico, de adesão e de 

                                                      
287 THEODORO JUNIOR, Humberto. Parecer solicitado pela ABAC. Apud FERREIRA, Fabiano 
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288 Idem.  
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natureza coletiva, cujo escopo é a conjugação dos esforços individuais dos 

integrantes para a obtenção do objetivo comum.  

Antônio Junqueira de Azevedo290, ao discorrer sobre a natureza jurídica 

do consórcio, pondera: 

A habitual tensão da atividade jurídica, oscilando entre os fatos 
concretos da vida e as normas abstratas do ordenamento, exige 
sempre uma série de expressões prévias relativas aos conceitos a 
utilizar. A isso responde mais ou menos adequadamente a chamada 
‘natureza jurídica’ do instituto. No caso, estamos diante do contrato 
de consórcio que, no direito brasileiro, diferentemente do que ocorre 
em outros países é contrato nominado. 

 Fabio Ulhoa Coelho ensina291: 

[...] as relações entre os contratantes baseiam-se no contido 
instrumento de adesão firmado pelos consorciados. Estes últimos, 
num formato de contratação altamente disseminado na moderna 
economia de massas da atualidade, manifestam sua vontade de 
contratar ao aderirem às cláusulas gerais estipuladas unilateralmente 
pela administradora. Não há outra forma, aliás, de se fechar o 
contrato de consórcio, tendo em vista a formação de um grupo de 
consorciados necessariamente com interesses comuns, o que exige 
a sujeição a condições contratuais rigidamente uniformes. Não há 
qualquer espaço para negociações individualizadas entre a 
administradora e um consorciado, porque isso seria por tudo 
incompatível com o sistema mutualista do consórcio. 

Desse modo, não dispondo a ordem jurídico-positiva sobre a extensão 

dos direitos e obrigações das partes – em normas cogentes ou supletivas, tanto faz 

–, estes somente se delimitam pelo previsto no instrumento de adesão. 

Em obediência aos preceitos e princípios do Código Civil em vigor, o 

contrato de consórcio deverá possuir objeto lícito e juridicamente possível, de forma 

que é vedada a contratação de consórcio para a obtenção de bens que contrariem a 

lógica razoável, bem como as leis naturais. 

A doutrina tem se referido à causa consorcial como elemento qualificador 

dos contratos. No estudo da causa consorcial, estabelece-se que a causa abstrai-se 

do fim. Em outras palavras, a causa é o seu propósito específico, que se identifica 

com a declaração de finalidade e que deve ser exaustiva.292 

                                                      
290 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Natureza jurídica do consórcio. Revista dos Tribunais. Rio de 
Janeiro, v. 832, 2005, p. 119-120. 
291 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, p. 434. 
292 Idem. 
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A partir da noção de consórcio, verifica-se a identidade da causa e do fim. 

O consórcio é um contrato multilateral em que as partes atuam conjuntamente para 

alcançar objetivo comum, que é a formação do fundo comum apto à aquisição e 

contemplação de idêntica espécie de bem para todos os integrantes do grupo.293 

Existe reciprocidade de direitos e obrigações entre os consorciados, para 

que o objetivo do grupo, que é a entrega do bem, seja satisfeito a cada um de seus 

integrantes. 

Na qualidade de contrato coletivo, oneroso, consensual, pela adesão à 

proposta, importando no acordo de vontades, independentemente da tradição efetiva 

do bem a cuja aquisição se dirige, trata-se o consórcio de contrato de execução 

continuada, fundada no mutualismo, na solidariedade ou estreita combinação por um 

grupo de pessoas de esforços ou recursos para lograr um fim comum.294 

O consórcio é contrato misto porque sua estrutura negocial aproveita no 

todo ou em parte a de contratos típicos, como o mandato, depósito e sociedade.295 

Em síntese, o consórcio tem função de concentração econômica por 

cooperação, de forma que, dada a importância social que tem, merece tratamento 

diferenciado por parte do Poder Público.  

Para que se configure o contrato de consórcio, será imprescindível o 

preenchimento dos seguintes requisitos, segundo lição de Maria Helena Diniz296: (i) 

subjetivos: o consórcio deve ser pessoa física ou jurídica que integra o grupo como 

titular de cota numericamente identificada e assume a obrigação de contribuir para o 

atingimento integral de seus objetivos; (ii) objetivos: tem por escopo obter capital 

para adquirir a longo prazo bens móveis duráveis ou imóveis e serviços turísticos 

nacionais e, (iii) formais: deverá ser feito por escrito e devidamente registrado. 

Sylvio Capanema de Souza297, de forma clara, discorre: 

O contrato de consórcio é negócio jurídico plurilateral, dependendo 
sua formação do consenso de mais de duas vontades. Cada 
consorciado atua como parte autônoma, emitindo vontade própria, tal 
como também ocorre no contrato de sociedade. [...] Trata-se, ainda, 
de contrato oneroso, do qual todos que o integram tiram proveito 
econômico. No que tange ao momento de sua formação, é contrato 
consensual, que se aperfeiçoa com a adesão à proposta 

                                                      
293 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, p. 434. 
294 Ibidem, p. 435. 
295 Idem. 
296 DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos, p. 235-240. 
297 SOUZA, Sylvio Campanema de. Responsabilidades contratuais em face do Ato Declaratório n.1 da 
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independentemente da entrega da coisa. Além disso, é contrato de 
execução continuada, que se projeta para o futuro, pelo que em tese 
a ele se pode aplicar a teoria da onerosidade excessiva. Há, 
também, um nítido caráter coletivo, já que o objetivo comum a ser 
alcançado, e que é a aquisição do bem, cumprimento das obrigações 
de cada um dos integrantes do grupo. Nesse particular, percebe-se 
forte aproximação com os princípios que norteiam o cooperativismo, 
o que, filosófica e politicamente, produz um positivo resultado, que é 
o fortalecimento do sentido de participação e união entre as pessoas. 
É evidente que a autonomia da vontade se apresenta mitigada, já 
que se trata de contrato por adesão, o que justifica um formidável 
dirigismo estatal, no propósito de mantê-lo justo e equilibrado. Daí a 
permanente intervenção oficial na formação do contrato, impondo 
regras de funcionamento e fiscalização. 

O contrato de consórcio, portanto, é figura jurídica autônoma perante os 

negócios jurídicos privados, uma vez que compete somente à União legislar sobre a 

matéria, tendo características próprias: a) multilateral: há dependência da comunhão 

de pessoas em número suficiente para a formação do fundo comum; b) consensual: 

aperfeiçoa-se no momento em que o consorciado firma a proposta de participação 

ao grupo consorcial a ser administrado por pessoa especializada; c) oneroso: há 

contribuição patrimonial do consorciado para o atingimento do objeto que é o bem 

desejado; d) comutativo: as prestações de ambas as partes são desde logo 

conhecidas e guardam entre si relativa equivalência de valores; contém a ideia de 

reciprocidade de prestações ou de obrigações, conquanto o consorciado, 

mensalmente, efetua pagamentos equivalentes e percentuais de um determinado 

bem; e) execução continuada: as mensalidades são oferecidas periodicamente pelo 

prazo estabelecido no contrato.298 

Trata-se, portanto, de contrato associativo criado para que os 

participantes ou consorciados formem grupos autônomos que financiem aquisições 

diversas e diminuam as despesas geradas pelo investimento não associado, 

incluindo-se não só o valor total dos negócios como também as formas de 

pagamento do autofinanciamento.299 

Por meio desse mecanismo, qualquer indivíduo pode integrar-se a um 

grupo, contribuindo com uma parcela de pagamento, tornando-se titular de cotas 

identificáveis e de obrigações específicas, que materializem o direito ao objetivo 

                                                      
298 SOUZA, Sylvio Campanema de. Responsabilidades contratuais em face do Ato Declaratório n.1 da 
SRF/MF, p. 35/36. 
299 NOBRE, Lionel Pimentel. Alguns comentários sobre a nova sistemática dos consórcios no Brasil. 
Revista dos Tribunais. Rio de Janeiro, RT, n. 746, 1997, p. 67. 
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estrito dos componentes dos grupos, correspondente à aquisição de um tipo de bem 

específico. 

 

 

4.3 O CONTRATO DE CONSÓRCIO E A LEI Nº 11.795/2008 

  

 

A Lei nº 11.795/2008, ao disciplinar o contrato de contrato de consórcio, 

atribuiu-lhe a denominação de contrato de participação em grupo de consórcio, por 

adesão. A partir daí, criam-se vínculos obrigacionais entre consorciados, bem como 

com a administradora, para proporcionar a todos a igual condição de acesso ao 

mercado de consumo de bens ou serviços.  
O  § 1º do art. 3º da lei em comento estabelece que: 

O grupo de consórcio será representado por sua administradora, em 
caráter irrevogável e irretratável, ativa ou passivamente, em juízo ou 
fora dele, na defesa dos direitos e interesses coletivamente 
considerados e para a execução do contrato de participação em 
grupo de consórcio, por adesão. 

No contrato de participação em grupo de consórcio, a proposta de 

participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza o seu pedido de 

participação no grupo de consórcio. 

Nos termos do art. 10 da referida lei, extrai-se que o contrato de 

participação em grupo de consórcio é o instrumento plurilateral de natureza 

associativa cujo escopo é a constituição de um fundo pecuniário para propiciar a 

seus integrantes a aquisição de bens ou serviços por meio de autofinanciamento. 

O contrato de consórcio aperfeiçoa-se na data de constituição do grupo 

de consórcio. Implicará o contrato na atribuição ao consorciado de uma cota de 

participação no grupo, numericamente identificada, nela caracterizada o bem ou o 

serviço objeto (art. 10, § 4º, da Lei nº 11.795). 

A administradora de consórcio deve figurar no contrato de participação 

em grupo de consórcio na qualidade de gestora dos negócios dos grupos e de 

mandatária de seus interesses e direitos (art. 5º, § 1º, da Lei nº 11.795). 

No contrato de participação em consórcio é facultado estipular a cobrança 

de valor a título de antecipação de taxa de administração, destinado ao pagamento 
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de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e 

remuneração de representantes e corretores, devendo ser destacado do valor da 

taxa de administração que compõe a prestação. Referida importância é exigível 

apenas no ato da assinatura do contrato e deduzida do valor total da taxa de 

administração durante o prazo de duração do grupo (art. 27, § 3º, incisos I e II, da 

Lei. 11.795). 

O contrato de participação em grupo de consórcios poderá ainda prever o 

valor da multa e juros moratórios a cargo do consorciado, que será destinado ao 

grupo e à administradora, não podendo o contrato estipular ao grupo percentual 

inferior a 50% (cinquenta por cento). (art. 28 da Lei nº 11.795). 

Além disso, é facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de 

descumprimento da obrigação contratual, que a parte que der causa pagará à outra. 

Ainda, no contrato de participação em grupo de consórcio devem estar previstas, de 

forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado para utilizar o crédito. 

As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o bem adquirido por meio 

do consórcio (art. 10, § 5º, 14, § 1º, da Lei nº 11.795). 

Acrescente-se que os direitos e obrigações decorrentes do contrato em 

participação em grupo de consórcio poderão ser transferidos a terceiros, mediante 

prévia anuência da administradora (art. 13 da Lei nº 11.795). 

Além da anuência da administradora, o contrato de consórcio deverá 

estabelecer as condições para a transferência da cota, com o preenchimento de 

formulário específico e análise cadastral.300 

A administradora poderá admitir um novo consorciado no lugar da cota de 

titular que não participava mais do grupo, em razão de sua desistência ou exclusão. 

O novo consorciado admitido ao grupo será chamado de consorciado substituto e ao 

consorciado original da cota será chamado de consorciado substituído.301 

 

 

 

 

 

 

                                                      
300 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 68. 
301 Idem. 
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4.4 AS PARTES DO CONTRATO DE CONSÓRCIO 

 

 

De início, a relação contratual ocorre entre administradora e consorciado, 

por ocasião da captação do consorciado. Posteriormente, com o grupo já formado e 

constituído, a administradora passa a ser representante do grupo, prosseguindo a 

relação entre o grupo e cada consorciado individualmente.302 

Sylvio Capanema de Souza303, a respeito, ensina: 

O contrato de consórcio gera uma relação jurídica triangular, 
justificando que de um lado estão os consorciados, que compõem o 
grupo, ligados entre si, através de um condomínio, dividindo 
responsabilidades quanto pagamento das mensalidades, para atingir 
o objetivo comum. De outro lado, está a administradora de 
consórcios que atua como prestadora de serviços e representante 
legal do grupo. E, para completar a relação triangular, estão os 
fabricantes e os vendedores dos bens almejados, os quais não 
participam diretamente do contrato, mas são indispensáveis ao 
normal funcionamento do sistema. 

A relação jurídica triangular que defende o citado autor quando da 

formação do contrato de consórcio, quer seja no início, entre consorciado e 

administradora, e posteriormente os fabricantes, apesar de estes últimos não 

participarem diretamente, faz-se necessária para a formação do grupo consorcial e, 

consequentemente, para o aperfeiçoamento do contrato304.  

 

 

4.4.1 O consorciado 
 

 

O participante dos grupos de consórcio, conhecido como consorciado, 

pode ser qualquer pessoa física ou jurídica305.  

A propósito, o consorciado adere ao grupo de consórcio, na qualidade de 

titular de uma cota numerada, identificada no contrato de adesão, obrigando-se a 

                                                      
302 GIACOMINI, Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes e 
excluídos dos contratos de consórcio á luz da Lei 11.795/08 e do Código de Defesa do Consumidor, 
p. 99. 
303 SOUZA, Sylvio Campanema de. Responsabilidades contratuais em face do Ato Declaratório n.1 da 
SRF/MF, p. 36. 
304 Idem. 
305 FERREIRA, Fabiano Lopes. Consórcio e direito, p. 36. 
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contribuir com uma prestação mensal, no prazo de duração do grupo, objetivando a 

aquisição do bem ou serviço objeto do contrato306. 

A Enciclopédia Saraiva de Direito307, assim define o vocábulo 

“consorciado”: “termo empregado para designar a pessoa física ou jurídica que 

integra o consórcio, i.e., um agrupamento de pessoas ou empresas, com 

patrimônios distintos e interesses comuns, para obtenção de fins econômicos, 

patrimoniais ou sociais”. 

O artigo 4º da Lei nº 11.795/2008 também dispõe: “Consorciado é a 

pessoa natural ou jurídica que integra o grupo e assume a obrigação de contribuir 

para o cumprimento integral de seus objetivos”. 

A pessoa interessada em se tornar consorciada pode aderir a um grupo 

em formação ou em grupo já formado, mediante contrato de adesão. O ingresso ao 

grupo já formado e constituído opera-se por cessão do contrato pelo consorciado 

cedente ao interessado, que assume integralmente a posição daquele no tocante as 

obrigações cumpridas e a cumprir, bem como os direitos já exercidos e a exercer.308  

A partir da novel legislação, a participação de um mesmo consorciado em 

grupo de consórcio para os grupos já constituídos, fica limitada ao percentual de 

cotas309 a ser fixado pelo Bacen. 

O consorciado obriga-se a pagar a prestação cujo valor corresponde à 

soma das importâncias referente à parcela destinada ao fundo comum do grupo, 

taxa de administração e demais obrigações pecuniárias estabelecidas 

expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio (art. 27). 

É consorciado ativo aquele que mantém vínculo obrigacional com o 

grupo, excetuado o participante inadimplente não contemplado e o excluído. 

O consorciado contemplado poderá destinar o crédito para a quitação 

total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da 

administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de 

consórcio e participação em grupo (art. 22, § 3º, da Lei nº 11.795). 

                                                      
306 O Consorciado é pessoa física ou jurídica que integra o grupo como titular de cota numericamente 
identificada e assume a obrigação de contribuir para o atingimento integral de seu objetivo (Circular 
Bacen 2.766/97, art. 1º, § 1º). FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 33. 
307 ENCICLOPÉDIA SARAIVA DE DIREITO. Comissão de Redação, p. 294. 
308 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. Op. cit., p. 33. 
309 “O participante de um grupo de consórcio não poderá ter mais que dez por cento do número 
máximo de cotas previsto em um grupo”. Ibidem, p. 43. 
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Poderá ainda o consorciado outorgar poderes para que o representem em 

assembleia geral ordinária, quando estiver ausente, podendo assinar a lista de 

presença, votar e deliberar sobre matérias pertinentes e praticar todos os atos 

necessários ao fiel cumprimento do mandato, desde que esteja no contrato de 

consórcio (art. 20, § 1º da Lei nº 11.795). 

Nesse sentido, autoriza o § 1º do art. 20 da lei em comento: “§ 1º. A 

representação do ausente pela administradora na assembleia geral ordinária dar-se-

á com a outorga de poderes, desde que prevista no contrato de participação em 

grupo de consórcio por adesão”. 

Dessa feita, enquanto perduram os interesses comuns voltados ao 

cumprimento da finalidade do contrato, entre os consorciados, o vínculo rege-se 

pelas regras do contrato de sociedade. 

 
 

4.4.2 A administradora de consórcio  
  

 

Nos termos do art. 5º da Lei nº 11.795/2008: “A administradora de 

consórcio é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal 

voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de 

sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do art. 7º, inciso I”. 

Fábio Ulhoa Coelho310 também se pronuncia: “a iniciativa de constituir o 

grupo de consórcio é normalmente da empresa administradora de consórcios. Ela 

estabelece as condições gerais de funcionamento do grupo, às quais aderem os 

consorciados sem margem para negociações individualizadas”. 

Alcio Manoel de Souza Figueiredo311 leciona que a administradora de 

consórcios é a empresa responsável pela formação, organização e administração de 

grupos de consórcios, que poderá ser constituída sob forma de sociedade anônima, 

sociedade limitada, sociedade civil sem fins lucrativos e associações. 

                                                      
310 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, p. 429. 
311 O contrato social deve ser elaborado com as disposições do art. 997 do Código Civil Brasileiro e 
art. 35 da Lei de Registro de Empresas nas sociedades limitadas, associações e sociedades civis. 
Nas sociedades contratuais, o nome empresarial deve apresentar a expressão ‘Administradora de 
Consórcio’. Na sociedade anônima, o estatuto social obedecerá às disposições da Lei de Sociedade 
por Ações (Lei 6.404/76). A atividade empresarial será exclusivamente a administração de grupos de 
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A administradora de consórcio somente poderá formar grupos de 

consórcio e captar recursos de consorciados, após a sua constituição e autorização 

do Poder Público, de conformidade com a legislação vigente e demais disposições 

expedidas pela autoridade competente.312 

Em rigor, a administradora de consórcio deverá possuir autorização para 

administrar grupos de consórcios, expedida pelo Bacen, após a análise da sua 

capacidade econômica, financeira e gerencial. 

A ausência do registro da sociedade empresária no órgão próprio e a 

ausência de autorização do Bacen para constituição e formação de grupos de 

consórcios, ocasionam as seguintes consequências: (i) a administradora de 

consórcio irregular não possui legitimidade ativa e passiva para estar em juízo ou 

fora dele, ou seja, não possui legitimidade ativa e passiva para representar o grupo 

de consórcio irregular, não podendo efetuar o pedido de busca e apreensão, 

reintegração de posse e qualquer medida judicial contra os consumidores que 

aderiram aos grupos irregulares313; (ii) a administradora de consórcio irregular estará 

sujeita às seguintes sanções: multa aplicada pela autoridade competente, proibição 

do exercício das operações de consórcios, em especial a captação de poupança dos 

consumidores, sanções civis e penais314. 

A propósito, os administradores, diretores, gerentes, sócios e prepostos 

com função de gestão serão considerados depositários pelas quantias recebidas dos 

consumidores e responderão de forma solidária pelos valores arrecadados. 

Segundo Alcio Manoel da Souza Figueiredo315, a administradora de 

consórcio deverá formalizar o pedido de autorização para administrar o grupo de 

consórcio, no prazo de 90 (noventa) dias, após o Bacen autorizar a constituição da 

administradora, instruindo o processo com os nomes dos representantes legais, 

                                                                                                                                                                      
consórcio referenciados em bens móveis, imóveis ou serviços. FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. 
ABC do consórcio, p. 39. 
312 “Os atos societários da administradora de consórcio somente poderão ser levados a registro na 
Junta Comercial ou no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, após a aprovação de ambos os 
procedimentos pelo Bacen, i.e., tanto para a constituição da administração de consórcio, como para a 
autorização para administrar grupos de consórcio (art. 5º da Circular de nº 3.260, de 28.10.2004). 
FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 40. 
313 O art. 1º da Circular do Bacen nº 3.260, de 28.10.2004, dispõe: “O funcionamento das 
administradoras de consórcio pressupõe: I. constituição da empresa, conforme as normas legais, as 
normas deste regulamento e demais disposições regulamentares vigentes; II. Autorização para 
administrar grupos de consórcios”. 
314 Arts. 12 e 16 da Lei 5.768, de 20.12.1971; Art. 68 do Decreto 70.951, de 09.08.1972; Circular 
Bacen nº 2.381, de 18.11.1993. 
315 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. Op. cit., p. 41. 
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nome do responsável pela condução do pedido, ficha cadastral dos administradores, 

estudo de viabilidade econômica e financeira, currículo do administrador eleito, 

comprovação da origem do capital social, cópia dos atos societários, entre outras 

exigências316. 

Após a análise do processo de autorização, o mesmo órgão procederá à 

análise do pedido, considerando eventuais restrições do público, informações 

cadastrais dos seus sócios e proprietários, pendência de processos judiciais e 

processos administrativos junto aos órgãos de defesa do consumidor e sua análise 

econômica, financeira e gerencial, além do parecer contido nos relatórios de 

auditoria independente. 

Os serviços prestados pela administradora são os típicos de um 

mandatário, isto é, decorrem do cumprimento da obrigação de praticar atos ou 

administrar interesses do mandante317. Sendo o consórcio um sistema de 

autofinanciamento, a administradora deve ser vista como a empresa que presta aos 

consorciados os serviços de gerenciamento de autofinanciamento.  

Nos termos dos arts. 5º, § 3º, 28 e 35 da Lei nº 11.795/2008, pelos 

serviços que presta na condição de gestora dos negócios do grupo e mandatária, a 

administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, inclusive a 

relacionada aos recursos não procurados após o encerramento do grupo, parte da 

multa paga pelo inadimplente, bem como a outros valores expressamente previstos 

no contrato. 

Sendo a relação jurídica entre administradora de consórcio e 

consorciados de consumo, ela se submete às regras do Código de Defesa 

Consumidor (CDC) e, por isso, sua publicidade não pode ser enganosa ou abusiva. 

A administradora de consórcio deve prestar todas as informações com 

clareza aos interessados antes da assinatura dos contratos e não pode empreender 

medidas de cobrança vexatórias, entre outras. 

Nessa esteira, o professor Alexandre David Malfatti318 tece importantes 

comentários acerca da aplicação do CDC à relação jurídica de consórcio: 

                                                      
316 Cf. Circular Bacen nº 3.433, de 03.02.2009, arts. 9º e 27. 
317 LORENZETTI, Ricardo Luiz. Tratado de los contratos. Buenos Aires/Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 
1999. v.3. p. 275. 
318 MALFATTI, Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor, após a vigência 
da Lei 11.795/2008. Revista do Direito do Consumidor. São Paulo, n. 70, abril-junho 2009, p.15. 
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Com a vigência da Lei 11.795/2008, a natureza jurídica da relação 
entre consorciados e administradores de consórcio não se altera e 
continua uma relação jurídica de consumo. Os consorciados são 
consumidores. As sociedades administradoras de consórcios são 
fornecedores. Por isso, aplicáveis as disposições da Lei 8.078/1990 
também à relação jurídica de consórcio.319 

Cláudia Lima Marques também discorre a respeito320: 

Assim, em virtude da presença de consumidores como pólo 
contratual, podemos concluir que os contratos de sistema de 
consórcios são típicos contratos de consumo, cuja finalidade 
justamente é permitir e incentivar o consumo de bens duráveis, que 
de outra forma não estariam ao alcance do consumidor. Mas pelos 
abusos que já ocorreram neste setor, muito salutar que se 
estabeleça uma equidade, um equilíbrio obrigatório nestes contratos 
de adesão através das normas do CDC. O Código impõe uma maior 
boa-fé e lealdade também quando da formação destes contratos e da 
informação do consumidor.  

No mesmo sentido, pondera Alcio Manoel de Souza Figueiredo321: 

As administradoras de consórcio são consideradas fornecedoras de 
produtos e serviços, haja vista a oferta do plano de consórcio no 
mercado de consumo, que possibilita a aquisição de produtos e 
serviços, concomitantemente com a prestação contínua de serviço, 
mediante remuneração até o encerramento do grupo de consórcio. O 
consorciado é considerado consumidor quando: (i) adquire ou utiliza 
serviço como destinatário final; (ii) é exposto às práticas comerciais 
abusivas, às contratações iníquas e incompatíveis com a boa-fé e 
equidade; e (iii) na contratação por contrato de adesão, cujas 
cláusulas contratuais foram aprovadas pelo Bacen ou formuladas 
unilateralmente pela administradora de consórcios. 

Segundo Fábio Ulhoa Coelho322, a administradora é, em síntese, 

mandatária dos consorciados, com poderes de representação limitados aos atos de 

gerenciamento do autofinanciamento. A administradora é titular, por assim dizer, de 

uma representação endógena. Ela não tem poderes para representar cada um dos 

consorciados e mesmo a comunhão de interesses em relações com terceiros, para 

além do círculo restrito da gestão dos recursos do grupo. Nisso, porém, não reside 

                                                      
319 De maneira adequada, a Presidência da República, na Mensagem 762, de 08.10.2008, comunicou 
ao Senado Federal o veto de alguns dispositivos do projeto de lei, destacando-se aquele que recaiu 
sobre o § 4º do art. 5º, e que se fundamentou justamente na desarmonia com o sistema constitucional 
de proteção ao consumidor e com as normas de responsabilidade civil objetiva inseridas no Código 
de Defesa do Consumidor. 
320 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 470. 
321 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 38. 
322 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito civil, v.3, p. 436. 
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nenhuma particularidade incompatível com o mandato; pelo contrário, é ínsito a essa 

figura contratual a limitação dos poderes do mandatário. 

A administradora de consórcio ainda pode adquirir cotas de consórcio, 

inclusive sob sua administração. Entretanto, somente poderá concorrer a sorteio ou 

lance após a contemplação de todos os demais consorciados.  

Se por um lado a administradora de grupo de consórcio tem direito à taxa 

de administração a título de remuneração pela formação, organização e 

administração do grupo de consórcios até o encerramento, por outro lado, os 

diretores, gerentes, prepostos e sócios com função de gestão na administradora de 

consórcio são depositários, para todos os efeitos, das quantias que a administradora 

receber dos consorciados na sua gestão, até o cumprimento da obrigação assumida 

no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, respondendo 

pessoal e solidariamente, independentemente da verificação de culpa, pelas 

obrigações perante os consorciados (art. 5º, § 2º da Lei nº 11.795/2008). 

Tal questão será apreciada mais adiante em conjunto com a função e 

responsabilidade do Bacen e da administradora perante os contratos de consórcios. 

    

 

4.4.3 O grupo de consórcio 
 
 
Grupo de consórcio, para Fabiano Lopes Ferreira323, é um conjunto de 

pessoas - físicas e ou jurídicas – previamente reunidas pela administradora, em 

número determinado e com identificação própria, durante um prazo determinado, 

para angariar recursos dos seus integrantes, a fim de adquirir bens móveis, bens 

imóveis e serviços por meio de autofinanciamento. Cada grupo formado será 

autônomo em relação aos demais que a administradora constituir. 
Grupo de consórcio, nas palavras de Alcio Manoel de Souza 

Figueiredo324, é o grupo de pessoas, comumente denominado de consorciados, que 

se reúnem com um objetivo comum, sem visar lucro, formando, assim, fundos 

necessários para a aquisição de um bem de valor inferior ou superior ao básico do 

plano, conforme especificado no contrato de adesão. 

                                                      
323 FERREIRA, Fabiano Lopes. Consórcio e direito, p. 35. 
324 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 33. 
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O grupo é uma sociedade de fato, constituída na data da realização da 

primeira assembleia, representado ativa e passivamente pela administradora de 

consórcio. 

Além disso, o grupo terá identificação própria e funcionará 

automaticamente em relação a outros grupos que venham a ser formados pela 

administradora, cujo interesse prevalece sobre os interesses individuais dos 

consorciados, conforme autoriza o artigo 3º da Lei nº 11.795/2008. 

Conforme disposto no art. 3º da lei de regência, grupo de consórcio é uma 

sociedade não personificada constituída por consorciados para os fins estabelecidos 

no artigo 2º, verbis:  

Art. 2o  Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em 
grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente 
determinados, promovida por administradora de consórcio, com a 
finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a 
aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.  

Em suma, o grupo corresponde ao conjunto de participantes reunidos 

pela administradora, para que se financiem mutuamente, com o escopo de propiciar 

a cada consorciado aquisição do bem ou serviço desejado. 

Em caráter irrevogável e irretratável, ativa ou passivamente, em juízo ou 

fora dele, o grupo de consórcio será representado pela administradora, na defesa 

dos direitos e interesses coletivamente considerados e para a execução do contrato 

de participação em grupo de consórcio (art. 3º, § 1º, da Lei nº 11.795). 

Anota-se ainda que, abrigando interesses individuais e distintos, o grupo 

de consórcio não tem personalidade jurídica própria, isto é, não pode ser sujeito dos 

direitos que decorrem do contrato.  

Flávio de Queiroz Cavalcanti325, analisando a natureza jurídica dos grupos 

de consórcio, pontifica que o contrato de consórcio tem natureza de colaboração e 

organização, sendo o grupo a massa de indivíduos, integrados em cada relação 

contratual plurilateral, não transbordando destes estreitos limites. 

 

 

 

 

                                                      
325 CAVALCANTI, Flávio de Queiroz Bezerra. Natureza jurídica do grupo de consórcios, p. 364. 
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4.4.3.1 A constituição do grupo de consórcio e seu encerramento 

 

 

O grupo de consórcio será constituído na primeira assembleia geral 

ordinária, a qual será designada pela Administradora quando houver adesões de 

consumidores que assegurem a viabilidade econômico-financeira do grupo de 

consórcio.326 

A propósito, a viabilidade econômico-financeira do grupo de consórcio 

pressupõe a existência de recursos suficientes na primeira assembleia, para a 

liberação dos créditos previstos no contrato na modalidade de sorteio, 

concomitantemente com a capacidade de pagamentos dos consorciados 

participantes do grupo em formação. Ou seja, não é suficiente, pura e simplesmente, 

a manifestação isolada de adesões, sobrepondo-se em caráter de natureza 

econômica, qual seja a viabilidade do negócio, que pressupõe número 

correspondente de consorciados, mediante contribuições mensais com índices fixos, 

interessados na compra de bens ou de serviços.327  

De acordo com Teresa Negreiros328: “deve ocorrer o equilíbrio entre as 

prestações contratuais, como condição indispensável do negócio jurídico ultimado 

pelas partes, estabelecendo segurança e o princípio da liberdade contratual, 

descartando-se lesividade e desequilíbrio”. 

A formação do grupo de consórcio é permeada por regras específicas 

quanto à duração, validade e encerramento do contrato de consórcio. 

Nos termos do artigo 32 da Lei nº 11.795/2008, o encerramento do grupo 

de consórcio deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da 

data da realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio e 

desde que decorridos, no mínimo 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 

31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo. 

Na prestação de contas do grupo de consórcios, deverão ser 

discriminadas as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e 

participantes excluídos e os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança 

judicial. 

                                                      
326 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 43. 
327 Idem. 
328 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 125. 
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Contada a data da realização da última assembleia de contemplação do 

grupo de consórcio, ainda dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a administradora 

deverá comunicar aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos 

créditos, que estes ficam à disposição para o recebimento em espécie (art. 31, I, da 

Lei nº 11.795). Uma vez recuperados os valores pendentes de recebimento, devem 

estes ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, cabendo à 

administradora de consórcio, até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento, 

proceder à comunicação de que os respectivos saldos estão à disposição para a 

devolução em espécie (art. 32, § 1º, da Lei nº 11.795). 

 

 

4.4.3.2 As assembleias realizadas nos grupos de consórcios 

  

 

A Lei nº 11.795/2008, em seus artigos 18 e 19, determina a realização de 

assembleias gerais ordinárias e extraordinárias para o funcionamento dos 

consórcios, cada qual com suas finalidades. 

A Assembleia Geral Ordinária Mensal, obrigatoriamente, será realizada 

em intervalos mensais, com dia, horário e local previamente estabelecidos, 

obedecendo ao calendário de assembleias e destinando-se à contemplação, 

atendimento e prestação de informações ao consorciado.329 

As assembléias mensais devem ser públicas e serão realizadas com 

qualquer número de consorciados, podendo a Administradora representar os 

ausentes, desde que previsto no contrato. Cada cota de participação no grupo terá 

direito a um voto, podendo o consorciado adimplente deliberar e votar. 

A administradora deverá deixar à disposição dos consorciados, nas 

assembléias mensais, cópia do último balancete contábil da administradora, 

remetido ao Bacen, bem como as demonstrações das variações dos recursos do 

grupo de consórcio, as quais deverão conter as assinaturas dos administradores e 

do responsável pela contabilidade do consórcio. 

A Assembleia Geral Extraordinária deverá ser comunicada aos 

consorciados participantes do grupo. Essa comunicação será feita mediante 

                                                      
329 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 59. 
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expedição de correspondência ou telegrama, com aviso de recebimento (AR), com 

até 08 (oito) dias de antecedência da data de sua realização, onde deverão constar: 

dia, horário e local, bem como demais assuntos que serão tratados.330 

As assembléias gerais extraordinárias serão realizadas com qualquer 

número de participantes. As decisões serão tomadas por maioria dos votos dos 

consorciados presentes. A administradora somente poderá representar os 

consorciados ausentes com procuração específica para aquela assembléia 

extraordinária. 

A cada cota de consorciado ativo corresponderá um voto nas 

deliberações das assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, que serão 

tomadas por maioria simples, conforme autoriza o artigo 20 da lei em comento. 

Na primeira Assembleia Geral Ordinária, o grupo deve escolher até 3 

(três) consorciados, que o representarão perante a administradora com a finalidade 

de acompanhar a regularidade de sua gestão, com mandato igual à duração do 

grupo, facultada a substituição por decisão da maioria dos consorciados em 

assembleia geral (art. 17 da Lei nº 11.795). 

A representação do consorciado ausente, pela administradora na 

Assembleia Geral Ordinária, dar-se-á com a outorga de poderes, desde que prevista 

no contrato de participação em grupo de consórcio (art. 20, § 1º, da Lei nº 11.795). 

Nos termos do artigo 19 da mesma lei, a Assembleia Geral Extraordinária 

será convocada pela administradora, por iniciativa própria ou por solicitação de 30% 

(trinta por cento) dos consorciados ativos do grupo, para deliberar sobre quaisquer 

outros assuntos que não os afetos à Assembleia Geral Ordinária (art. 19 da Lei nº 

11.795). 

Somente o consorciado ativo não contemplado participará da tomada de 

decisões em Assembleia Geral Extraordinária convocada para deliberar sobre: (i) 

suspensão ou retirada de produção do bem, ou extinção do serviço objeto do 

contrato; (ii) extinção do índice de atualização do valor do crédito e das parcelas, 

indicado no contrato: (iii) encerramento antecipado do grupo; e (iv) outros assuntos 

de seu interesse exclusivo (art. 20, § 3º, I, II, III, IV, da Lei nº 11.795). 

                                                      
330 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 60. 
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Na disciplina do artigo 21: “Para fins do arts. 19 e 20, é consorciado ativo 

aquele que mantém vínculo obrigacional com o grupo, excetuado o participante 

inadimplente não contemplado e o excluído, conforme definição do art. 29”. 

Por fim, a representação de ausentes nas Assembleias Gerais 

Extraordinárias dar-se-á com a outorga de poderes específicos, inclusive à 

administradora, constando no instrumento respectivo, obrigatoriamente, informações 

relativas ao dia, hora e local, bem como os assuntos a serem deliberados (art. 20, § 

2º, da Lei nº 11.795). 

 

 

4.4.3.3 As contemplações de consorciados e os recursos do grupo de consórcio 

 
 

A contemplação consiste na atribuição ao consorciado do bem objeto do 

contrato, que se dará por sorteio ou lance.331 Somente concorrerão à contemplação 

o consorciado ativo e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos. A 

contemplação de consorciados poderá ser efetuada se houver recursos disponíveis 

no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo 

esteja referenciado e para a restituição aos excluídos332. 

A administradora de consórcio deverá colocar à disposição do 

consorciado contemplado o respectivo crédito no terceiro dia útil após a 

contemplação. O valor deverá ficar aplicado em instituição financeira, com os 

rendimentos líquidos da aplicação revertidos ao consorciado contemplado. 

A contemplação por sorteio tem por objetivo assegurar a participação de 

todos os integrantes do grupo de consórcio em igualdade de condições. Trata-se do 

princípio da igualdade, elemento nuclear do sistema de consórcio, uma vez que 

garante a todos os consorciados do grupo (pessoas físicas ou jurídicas) a retirada do 

bem objeto do contrato em igualdade de condições333. 

O contrato de adesão deverá estabelecer as formas de contemplação por 

sorteio, sendo permitido o sorteio de todos os participantes do grupo na primeira 

                                                      
331 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 61. 
332 Ibidem, p. 61-62. 
333 Ibidem, p. 62. 
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assembleia, o que possibilitaria aos consorciados saber antecipadamente a data em 

que iriam receber os seus créditos. 

A contemplação por sorteio poderá ser realizada por sistema de globo 

giratório ou pela extração da Loteria Federal. Em ambos os sistemas, a forma de 

sorteio escolhida pela administradora deverá constar no contrato de adesão. A 

contemplação por lance será admitida sempre que a quantia disponível no grupo, 

contemplada com o valor do lance ofertado, seja suficiente para a distribuição de 

mais um crédito, para a compra do bem previsto em contrato.334 

O consorciado oferece, por ocasião da assembléia mensal de 

contemplações, determinada quantia em dinheiro – lances –, objetivando a 

antecipação de sua contemplação, se for declarado vencedor. Os lances poderão 

ser ofertados por todos os participantes do grupo, em dia com suas obrigações, 

sendo declarado vencedor o maior lance ofertado em moeda corrente ou em 

percentuais do preço do bem. O contrato de adesão deverá especificar outras 

formas de contemplações por lance335. 

Em relação aos recursos dos grupos de consórcios, conforme autoriza o 

artigo 25 da Lei nº 11.795, considera-se fundo comum os que são destinados à 

atribuição de créditos aos consumidores contemplados para aquisição do bem ou 

serviço e à restituição aos consorciados excluídos dos respectivos grupos, bem 

como para outros pagamentos previstos no contrato de participação em grupo de 

consórcio. 

O fundo comum é constituído pelo montante de recursos representados 

por prestações pagas pelos consorciados para este fim e por valores 

correspondentes a multas e juros moratórios destinados ao grupo de consórcio, bem 

como pelos rendimentos provenientes de sua aplicação financeira (art. 25, parágrafo 

único, da Lei nº 11.795). 

O fundo de reserva, se estabelecido no grupo de consórcio, somente 

poderá ser utilizado para as finalidades previstas no contrato de participação, 

inclusive para restituição a consorciado excluído (art. 27, § 2º, da Lei nº 11.795). 

                                                      
334 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 62. 
335 Por exemplo, a contemplação por lance embutido. O consorciado oferece determinado lance, cujo 
montante ofertado será descontado do valor de seu crédito. Isto significa que o consorciado que 
oferta lance embutido receberá um crédito a menor, pois parte de seu crédito foi ofertado como lance. 
Além disso, o consorciado poderá efetuar o lance com recursos do FGTS, devendo ser observadas 
as disposições baixadas pelo Conselho Curador do FGTS e pela Caixa Econômica Federal, na 
qualidade de agente operador do FGTS. 
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Importante mencionar ainda que o fundo de reserva não tem caráter 

obrigatório, seu estabelecimento se opera de acordo com a vontade livre e soberana 

do grupo, cuja destinação tem finalidade específica.336 

Segundo Alcio Manoel de Souza Figueiredo337, o fundo de reserva é uma 

reserva financeira do grupo para assegurar a cobertura de eventuais necessidades 

dos grupos de consórcios. 

Com efeito, as administradoras de consórcios poderão cobrar uma 

parcela em dinheiro, no valor máximo de 5% (cinco por cento) do valor da 

contribuição mensal, para a formação do fundo de reserva. 

Outrossim, as disponibilidades financeiras remanescentes na data do 

encerramento do grupo de consórcios são consideradas recursos não procurados 

pelos respectivos consorciados e participantes excluídos. (art. 33 da Lei nº 

11.795/2008)  

A administradora assumirá a condição de gestora dos recursos não 

procurados, os quais devem ser aplicados e remunerados em conformidade com os 

recursos de grupos de consórcio em andamento, sendo-lhe facultada a cobrança de 

taxa de permanência sobre os valores não procurados pelos consorciados e 

participantes excluídos. (art. 34 da Lei nº 11.795/2008)  

Ainda com relação aos recursos não procurados, devem ter tratamento 

contábil específico, de maneira independente dos registros contábeis da 

administradora de consórcio. Às administradoras cumpre providenciar o pagamento 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do comparecimento do 

consorciado com direito a recursos não procurados. (art. 35 da Lei n/º 11.795/2008).

     

  

 

 

                                                      
336 ABRÃO, Carlos Henrique. Do consórcio, p. 56. 
337 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza. ABC do consórcio, p. 51. 
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CAPÍTULO 5 
O CONTRATO DE CONSÓRCIO E O CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 

 
 

Antes de iniciar, neste capítulo, o estudo da relação jurídica de consumo 

entre os consorciados e as administradoras de consórcio, cumpre analisar o contrato 

de consórcio diante da realidade trazida pelo CDC e pela legislação específica – Lei 

11.795/2008 – de validade e eficácia estribada no Código Civil. 

Ives Serra e Jean Calais Auloy338 afirmam que o direito de consumo é 

visto como um conjunto de disposições jurídicas aplicáveis às relações entre 

profissionais e consumidores, buscando, de forma teleológica, a proteção destes 

últimos. 

Nas palavras da professora Cláudia Lima Marques339, a melhora do nível 

de vida e a crescente privatização fazem com que o mercado brasileiro ascenda o 

desejo do consumidor. Assim, para protegê-lo e contemplá-lo, os contratos de 

consórcio não fogem à aplicação da regra da relação de consumo, especialmente 

quando cuida da transparência, dos informes e do acesso a bancos de dados, cujo 

destinatário final é o próprio consumidor. 

Esse princípio – da transparência – também marca as relações internas e 

externas do grupo de consórcio, na medida em que podem ser aferidas as o 

conteúdo do contrato, as circunstâncias de mercado, o preço de bens e de serviços, 

entre outros.  

Sobre a importância da observação do princípio da transparência na 

formação dos contratos, Cláudia Lima Marques ensina340: 

Na formação dos contratos entre consumidores e fornecedores o 
novo princípio básico norteador é aquele instituído pelo art. 4º, caput, 
do CDC, o da transparência. A idéia central é possibilitar uma 
aproximação e uma relação contratual mais sincera e menos danosa 
entre consumidor e fornecedor. Transparência significa informação 
clara e correta sobre o produto a ser vendido, sobre o contrato a ser 
firmado, significa lealdade e respeito nas relações entre fornecedor e 

                                                      
338 SERRA, Yves; AULOT, Jean Calais. Concurrence et Consommation. Paris: DAlloz, 1994. Apud 
ABRÃO, Carlos Henrique. Do consórcio, p. 68.  
339 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p.468-469. 
340  Ibidem, p. 594-595. 
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consumidor, na fase pré-contratual, isto é, na fase negocial dos 
contratos de consumo. [...] Como afirmamos anteriormente, 
transparência é clareza, é informação sobre os temas relevantes da 
futura relação contratual. Eis porque institui o CDC um novo e amplo 
dever para o fornecedor, o dever de informar ao consumidor não só 
sobre as características do produto ou serviço, como também sobre 
o conteúdo do contrato.                                                                                 

Cabe ainda registrar que a administradora de consórcio será 

responsabilizada em caso de abuso, desequilíbrio ou impossibilidade de 

cumprimento de suas obrigações, justo para dar proteção ao consumidor 

considerado a parte hipossuficiente desta relação de consórcio, típica de consumo, 

como se estudará a seguir. 

 

 
5.1 A RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO ENTRE OS CONSORCIADOS E AS 

ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO.  

 

 

De plano, quadra lembrar que o legislador constituinte de 1988 elegeu a 

defesa do consumidor à condição de princípio geral da atividade econômica (CF, art. 

170, V), quando a inseriu no rol de direitos e garantias fundamentais (CF, art. 5º, 

XXXII). 

As relações jurídicas de consumo são compostas por dois sujeitos 

legalmente definidos: de um lado, o consumidor; de outro, o fornecedor. Em outras 

palavras, para que ocorra a relação jurídica de consumo, é necessária a presença 

de ambos 

A propósito, a definição dada pelo CDC para consumidor e fornecedor 

vem delineada nos artigos 2º e 3º, verbis:  

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 
utiliza produto ou serviço como destinatário final. 
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de 
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações 
de consumo. 

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, 
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exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços.                                                                                              

Partido dessa premissa, agora, é a vez de se analisar se o consórcio em 

geral e o contrato de consórcio regulado pela Lei nº 11.795/2008 podem de fato ser 

qualificados como uma relação de consumo, observadas a posição e a atuação de 

seus partícipes: os consorciados, as administradoras de consórcios e os grupos de 

consórcios. 

A novel legislação conceitua o sistema de consórcio (art. 1º)341, o 

consórcio (art. 2º)342, o grupo de consórcio (art. 3º)343, o consorciado (art. 4º)344 e a 

administradora de consórcio (art. 5º)345. 

Para Alexandre David Malfatti346, de acordo com a nova lei, o consumidor 

é facilmente identificado quanto se trata de caracterizar o contrato de consórcio 

como espécie de relação de consumo. Vejamos: (i) a figura do consorciado como 

pessoa física ou jurídica que adquire a cota de consórcio coincide com o consumidor 

final (art. 2º do CDC); (ii) a coletividade de consorciados que forma o grupo de 

consórcios ou de todos os consorciados clientes de uma mesma administradora de 

consórcios, ou ainda de uma coletividade de pessoas não determináveis, mas que 

podem ser futuros consorciados traduz o consumidor por equiparação (art. 2º, § 

único, CDC). Pondera o citado autor que na defesa dos interesses e direitos 

individuais homogêneos, coletivos e difusos, a coletividade de consorciados – 

determinados ou não – é equiparada a consumidor para efeitos de incidência do 

CDC; (iii) a figura da vítima de prejuízos acarretados pela atividade de consórcio 

também é considerada consumidor por equiparação (art. 17 do CDC). Não raro, 

mediante a utilização de documentos de outra de pessoa, por exemplo, tem-se a 

                                                      
341 “Art. 1º. O Sistema de Consórcios, instrumento de progresso social que se destina a propiciar o 
acesso ao consumo de bens e serviços, constituído por administradoras de consórcio e grupos de 
consórcio, será regulado por esta lei.” 
342 “Art. 2º. Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e 
número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a 
finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por 
meio de autofinanciamento.” 
343 “Art. 3º. Grupo de Consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados para 
os fins estabelecidos no art. 2º.” 
344 “Art. 4º. Consorciado é a pessoa natural ou jurídica que integra o grupo e assume a obrigação de 
contribuir para o cumprimento integral de seus objetivos, observado o disposto no art. 2º.”                                        
345 “Art. 5º. A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto 
social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade 
limitada ou sociedade anônima, nos termos do art. 7º, inciso I.” 
346  MALFATTI. Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor, após a vigência 
da Lei 11.795/2008, p. 12-13. 
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falsificação na contratação do consórcio. A vítima do evento danoso é equiparada a 

consumidor pelo CDC, sendo irrelevante que não tenha contratado o consórcio; e 

(iv) também pode ser qualificado como consumidor por equiparação quem é 

exposto, no exercício da atividade de consórcio e na colocação das cotas do 

consórcio no mercado de consumo, a situações jurídicas (art. 29 do CDC): a) 

práticas comerciais e (b) proteção contratual.  

Nessa linha, o simples fato de ajustar o consórcio por meio de um 

instrumento de adesão autoriza a conclusão de que o aderente é consumidor por 

equiparação. 

Um pouco mais complexa revela-se a tarefa da definição de fornecedor, 

na relação jurídica de consórcio. 

Na avaliação de Alexandre David Malfatti347, pode ser sedutora a tese de 

que “fornecedor” será o grupo de consórcio como uma entidade sem personalidade 

jurídica integrada pelos consorciados, com prazo e número determinados, e com a 

finalidade de promover a poupança coletiva para a aquisição de produtos e serviços.  

Ainda, nas palavras do citado autor, não será surpresa, se alguém 

sustentar que, na forma da Lei nº 11.795/2008 (art. 5º, § 1º), a administradora de 

consórcio é mera gestora de negócios e mandatária dos interesses e direitos dos 

grupos de consórcios. E, nesta linha, ela (administradora de consórcio) não atuaria 

em nome próprio – ou se atuasse em nome próprio, o faria em benefício alheio348.  

Parece um rematado equívoco considerar-se o grupo de consórcio como 

fornecedor, pois tal figura nada mais representa do que o somatório dos interesses e 

direitos dos consumidores (consorciados), de origem comum, transmutando-se em 

interesses e direitos individuais homogêneos ou, conforme a situação, interesses e 

direitos coletivos349. 

A lei disciplinou uma reunião ocasional dos consumidores. Na verdade, 

nenhum consumidor, de maneira espontânea e perene, busca unir-se a outro para 

formar um grupo de consórcio, como ocorre nas clássicas figuras jurídicas de 

                                                      
347 MALFATTI. Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor, p.13. 
348 Idem. 
349 Acolhendo-se as afirmações do art. 81, § 1º, do CDC: “A defesa coletiva será exercida quando se 
tratar de: I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas determinadas e ligadas por 
circunstâncias de fato; II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 
Código, os transindividuais de natureza indivisível de que sejam titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III – interesses ou 
direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.” 
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associação (art. 53 do Código Civil) ou de sociedade (art. 981 et seq. do Código 

Civil). 

Em outros termos, quando se forma um grupo de consórcio, ocorre a 

reunião acidental – dentro de uma estratégia de mercado conveniente para as partes 

e sem nenhuma confiança ou vínculo semelhante. E dos interesses em jogo se 

desponta a clara vocação da administradora de consórcios de fomentar a 

comercialização de determinados segmentos de produtos e serviços350. 

O que houve, na verdade, foi uma simples e ocasional reunião de 

pessoas com interesses comuns – aquisição de um produto ou serviço – numa 

estratégia de comercialização em que a administradora de consórcio realiza as 

atividades de formar, organizar e administrar o grupo de consorciados351. 

Tanto é assim que, por executar as tarefas de formar, organizar e 

administrar o grupo de consorciados, a administradora faz jus a uma remuneração 

específica e determinada pela Lei nº 11.795/2008 (art. 5º, § 3º) – a taxa de 

administração. 

É importante desfazer, portanto, qualquer tentativa de ligar-se a figura do 

grupo de consórcio ao conceito de fornecedor. 

Finalmente, a cota de consórcio representa um serviço, mais 

especificamente uma participação ofertada no mercado de consumo, visando ao 

futuro recebimento de uma carta de crédito – que servirá para a aquisição de um 

bem (móvel ou imóvel) ou serviço de qualquer natureza (arts. 10, 12 e 22 da Lei nº 

11.795/2008). 

Esse fato, por si só, revela que entre os consorciados existe uma relação 

jurídica associativa e plurilateral, no sentido, repita-se, de que todos têm o objetivo 

de constituir um fundo pecuniário capaz de fazer frente à aquisição do bem desejado 

pela coletividade. Este vínculo entre os consorciados (art. 10º da Lei nº 11.795/2008) 

não retirou a administradora da condição de fornecedora. Isto porque quem tem a 

missão legal de formar, organizar e administrar o grupo de consórcio é a sociedade 

administradora. Sua participação na relação jurídica é principal e não secundária – 

ela não figura como mera coadjuvante. Tudo passa pela atuação da sociedade 

administradora de consórcio: (a) identificação de quem pode se tornar consorciado, 

                                                      
350 É comum verificar-se uma sociedade administradora de consórcios acolher as definições do art. 
81, parágrafo único, do CDC. 
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notadamente suas condições financeiras (análise de cadastro e outras medidas, (b) 

controle dos pagamentos, (c) destinação e aplicação dos recursos auferidos, (d) 

outorga da carta de crédito, (e) constituição das garantias, (f) autorização para 

cessão do contrato352.  

Ora, a figura jurídica do grupo de consórcio sempre foi conhecida na 

prática e estudada pela doutrina. Os tribunais nunca ignoraram a sua existência. A 

lei apenas retratou um fato. E, ao disciplinar a possibilidade do grupo de consórcio 

reunir-se em assembléia para a prestação de contas, a realização de contemplações 

e a deliberação de temas de interesse da coletividade, a disciplina dos arts. 16 a 21 

da Lei nº 11.795/2008 só fez aumentar a tutela dos direitos dos consumidores.  

Enfim, não se pode imaginar que a novel legislação tenha como resultado 

a redução da defesa do consumidor, enquanto consorciado. A caracterização do 

contrato de consórcio como relação de consumo retrata uma realidade por demais 

consagrada pelos tribunais. 

Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado proferido pela ministra 

Nancy Andrighi, acerca da aplicação do CDC aos negócios jurídicos realizados entre 

as empresas administradoras de consórcio, litteris: “Aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos negócios jurídicos realizados entre empresas administradoras de 

consórcios e seus consumidores-consorciados. Precedentes”.353  

Cláudia Lima Marques354 também se posiciona a respeito: 

Nos contratos de sistema de consórcio, como os denomina o art. 53, 
§ 2º, do CDC, a administradora de consórcio caracteriza-se como 
fornecedor, prestadora de serviços; o contrato é geralmente 
concluído com consumidores, destinatários finais fáticos e 
econômicos dos bens duráveis [...] que se pretende adquirir através 
dos consórcios.  Aos contratos do sistema de consórcio aplicam-se 
as normas do CDC [...]. Em virtude da presença constante de 
consumidores como pólo contratual, podemos concluir que os 
contratos de sistema de consórcios são típicos contratos de 
consumo, cuja finalidade justamente é permitir e incentivar o 
consumo de bens duráveis, que de outra forma não estariam ao 
alcance do consumidor. Mas pelos abusos que já ocorreram neste 
setor, muito salutar que se estabeleça uma equidade, um equilíbrio 
obrigatório nestes contratos de adesão através das normas do CDC. 

                                                                                                                                                                      
351 MALFATTI. Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor, após a vigência 
da Lei 11.795/2008, p. 12-13. 
352 Ibidem, p. 14. 
353 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp 541.184/PB. Relatora Min. Nancy Andrighi. Brasília-
DF. Julgamento em: 25.04.2006. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 10 mar. 2011.                         
354 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 468-470. 
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O Código impõe uma maior boa-fé e lealdade também quando da 
formação destes contratos e da informação do consumidor. 

Assim sendo, diante de tudo o que foi exposto, infere-se que, mesmo na 

vigência da Lei nº 11.795/2008, a natureza jurídica da relação entre consorciados e 

administradoras de consórcio não se altera e continua como uma relação jurídica de 

consumo. Os consorciados são consumidores. As sociedades administradoras de 

consórcios são fornecedores. Por isso, aplicáveis as disposições da legislação 

consumerista (Lei nº 8.078/1990) também à relação jurídica de consórcio355. 

 

 

5.2 O CONTRATO DE CONSÓRCIO E SUA ANÁLISE À LUZ DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR  

 

 

O contrato de consórcio previsto na Lei nº 11.795/2008 possui 

particularidades a serem examinadas em face do CDC, notadamente no tocante a 

distintos aspectos: sua disciplina como instrumento plurilateral e celebração por 

adesão; a proposta e os planos de existência; a validade e a eficácia do contrato; a 

multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação; e a natureza de título 

executivo extrajudicial contemplado. 

 

 

5.2.1 O contrato de consórcio como instrumento plurilateral celebrado por 
adesão  

 

 

A Lei nº 11.795/2008 dedicou todo o Capítulo II à disciplina do contrato de 

consórcio, denominando-o “contrato de participação em grupo de consórcio”. No art. 

10 assim o descreveu: 

Art. 10 O contrato de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, é instrumento plurilateral de natureza associativa cujo 

                                                      
355 De maneira adequada, a Presidência da República, na Mensagem 762, de 08.10.2008, comunicou 
ao Senado Federal o veto de alguns dispositivos do projeto de lei, destacando-se aquele que recaiu 
sobre o § 4º do art. 5º, e que se fundamentou justamente na desarmonia com o sistema constitucional 
de proteção ao consumidor e com as normas de responsabilidade civil objetiva inseridas no CDC. 
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escopo é constituição de fundo pecuniário para as finalidades 
previstas no art. 2º. 
§ 1º. O Contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, 
criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a 
administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso 
ao mercado de consumo de bens ou serviços. 

A descrição legal, na visão de Alexandre David Malfatti356, chama a 

atenção por deixar claro que o contrato de consórcio é celebrado por instrumento de 

adesão. Isto é, respeitadas as condições mínimas disciplinadas pelo Bacen, caberá 

à sociedade administradora de consórcio conceber as disposições do contrato de 

adesão a ser ofertado no mercado de consumo. 

Oportuno reafirmar que, num cenário de contrato de adesão, a 

vulnerabilidade do consumidor ganha realce, porquanto ele se sujeita às condições 

de contrato escolhidas pelo fornecedor. A situação de sujeição é evidente. Por isso, 

as disposições do CDC sobre o contrato têm plena incidência, conquanto a 

autonomia privada é preservada na sua essência e naquilo que garanta o equilíbrio 

da relação jurídica e a justiça contratual357. 

Para a concretização do direito básico de informação do consumidor 

(CDC, art. 6º, III), o artigo 46 do CDC exige que: a) o consumidor seja prévia e 

efetivamente informado sobre o instrumento de adesão; e que b) o respectivo 

instrumento seja redigido de modo a não dificultar a compreensão do seu sentido e 

alcance pelo consumidor. E, num detalhamento ainda maior para o contrato de 

adesão, o artigo 54 impôs: a) a redação do instrumento de adesão em termos claros 

e com caracteres ostensivos e legíveis com tamanho mínimo da fonte será corpo 

doze358, tudo de modo a facilitar a leitura e a compreensão efetiva pelo consumidor; 

e b) as cláusulas limitadoras de direito devem ser redigidas com destaque, 

viabilizando a imediata percepção de sua existência no instrumento de contrato, tudo 

para facilitar a compreensão do seu significado e do seu alcance. 

A violação dos artigos 46 e 54 do CDC traz como conseqüência a 

nulidade da disposição contratual. Se o contrato não foi informado como um todo, o 

                                                      
356 MALFATTI. Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor, após a vigência 
da Lei 11.795/2008, p. 25. 
357 MALFATTI. Alexandre David. Liberdade contratual. In: LOTUFO, Renan (coord.). Cadernos de 
Direito Civil Constitucional. Caderno 2. São Paulo: Manole, 2005, p. 37-40. 
358 A redação do parágrafo 3º do artigo 54 da Lei nº 8.078/1990 sofreu alteração com a edição da Lei 
nº 11.795, de 22 de setembro de 2008, nos seguintes termos: “Os contratos de adesão escritos serão 
redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será 
inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor”. 
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negócio jurídico não vinculará o consumidor, à semelhança do negócio inexistente. 

Se apenas uma cláusula contratual não foi informada, ela será nula. 

Cláudia Lima Marques359, ao comentar o art. 54 do CDC, tece importantes 

considerações: 

Enquanto não houver a manifestação da vontade do consumidor, o 
simples modelo pré-elaborado do contrato de adesão não passa, na 
feliz expressão alemã, de um pedaço de papel (Stuck Papier), mas 
se constitui em oferta geral e potencial. O consentimento do 
consumidor, a sua adesão, é que provoca o nascimento do contrato, 
a concretização do vínculo contratual entre as partes. O art. 54 
preocupa-se com a transparência na formação do vínculo, impondo 
ao fornecedor que utilizar contratos de adesão que sejam estes 
‘redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, 
de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor’ (§ 3º). Este 
parágrafo terceiro sofreu alteração pela Lei 11.795, de 22 de 
setembro de 2008, nos seguintes termos: ‘Os contratos de adesão 
escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres 
ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao 
corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.’ 
Esta alteração bem demonstra a importância da informação dada 
pelo contrato ao consumidor. Infelizmente, a alteração não 
esclareceu também a importância de se entregar cópia do contrato 
ao consumidor, o que parece implícito nos arts. 46 e 54 do CDC, mas 
que a realidade do foro ainda é muito discutido. 

Com efeito, se o regulamento do consórcio não constar do contrato de 

adesão, não se poderá vincular o consumidor a ele. As obrigações inseridas no 

regulamento do consórcio serão nulas porque desconhecidas prévia e efetivamente 

pelo consumidor.  

Entende-se como irrelevante o fato de ficar inserida no instrumento de 

adesão a informação sobre o Cartório de Títulos e Documentos em que se deu o 

registro do contrato. A administradora de consórcio deve integrar o conteúdo do 

regulamento ao corpo principal do instrumento de adesão360. 

Igual conseqüência será verificada quando uma cláusula contratual não 

for prévia e efetivamente informada e compreendida pelo consorciado. A utilização 

de construções gramaticais ou fórmulas matemáticas de difícil compreensão para o 

consumidor tornará nula a disposição contratual. Advirta-se, ainda, que a informação 

adequada dever ser prestada ao consorciado, no momento da contratação, não 

havendo possibilidade de convalidação da disposição pela providência posterior do 

                                                      
359 MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, p. 1.097. 
360 MALFATTI. Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor, p. 26. 
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fornecedor. Isto é, não cumprido o dever de informar no momento da celebração do 

instrumento de adesão, a invalidade da disposição contratual traduz sanção 

inafastável. Caberá ao consumidor aceitar ou não a inclusão daquela disposição no 

contrato. Se ele aceitá-la expressamente, a disposição contratual passará, então, a 

produzir efeitos jurídicos como se tratasse de um aditivo contratual361. 

Importante, ainda, esclarecer que a subsistência de uma disposição nula 

– pela ausência de informação prévia e efetiva sobre seu alcance e conteúdo – no 

corpo de um instrumento de adesão não traduz fundamento bastante para sua 

convalidação. A nulidade, portanto, é absoluta e não passível de convalidação362.  

Mas não é só. Não raro, o consumidor só toma conhecimento do sentido 

e alcance dado pelo fornecedor à disposição contratual, quando o primeiro se 

depara com situação de eficácia da cláusula. Ou seja, ocorrido o fato que dá ensejo 

à aplicação da cláusula contratual, tem o consumidor a noção exata do sentido e do 

alcance dado pelo fornecedor a ela e que pode – como de fato acontece com 

frequência – não coincidir com as suas anteriores compreensão e expectativa363.  

A discussão da validade da disposição contratual pela ausência de 

informação não se confunde com outra igualmente importante: a interpretação da 

cláusula contratual. 

Uma cláusula contratual não informada de maneira prévia e efetiva é nula, 

como dito anteriormente, por violação aos artigos 6º, III, 46 e 54, todos do CDC. 

Trata-se de uma nulidade na formação do contrato, sendo irrelevante seu conteúdo. 

Ele não deve produzir efeitos jurídicos, ainda que tolerados efeitos econômicos pelo 

consumidor364.  

Também deve ter aplicação, no plano da eficácia contratual, o disposto no 

artigo 47 do CDC: a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita da 

maneira mais favorável ao consumidor. Extrai-se do significado das disposições 

contratuais aquilo que se tem de melhor para o consumidor em termos de alcance e 

sentido. 

Na aplicação do artigo 47 do CDC, o operador do direito se manifesta 

pela validade do contrato na sua formação porque atendido o direito de informação 

                                                      
361 MALFATTI. Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor,p. 26. 
362 Idem. 
363 Ibidem, p. 27. 
364 Idem. 
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do consumidor. Interpreta-se a disposição do contrato. Trata-se de um fator de 

eficácia do negócio jurídico e ligado ao seu conteúdo. 

Outrossim, a novel legislação descreve o contrato de consórcio como um 

instrumento plurilateral. Menciona que cria duas espécies de vínculos obrigacionais: 

a) entre os consorciados; e b) entre os consorciados e a administradora de 

consórcio. 

Ao explicitar os vínculos entre os consorciados, a Lei nº 11.795/2008 

deixa claro que o interesse do grupo deve prevalecer sobre o interesse individual 

(art. 3º, § 2º). Significa dizer que, num eventual conflito de interesses individuais e 

coletivos, a solução deve privilegiar os últimos. Logicamente, não a ponto de excluir 

direitos e interesses tutelados pela lei em favor dos consorciados individualmente 

considerados. 

Nesse passo, importante extremar os interesses do grupo de 

consorciados com o interesse da administradora. Eles não se confundem. Por 

exemplo, os conflitos individuais (incluindo-se as demandas judiciais), que buscam 

resolver a validade e a eficácia do contrato de adesão, envolvem, como regra, 

interesses do consorciado (consumidor individual) sem contraposição com o 

interesse coletivo do grupo de consórcio. Do contrário, sempre se poderá 

argumentar que a solução de um conflito em favor do consumidor individualmente 

considerado causará prejuízo à coletividade (grupo de consórcio), notadamente se 

ela tiver reflexos econômicos365. 

A disciplina legal, nas palavras do professor Alexandre David Malfatti366, 

insiste-se pela relevância do tema, não serve para diminuir o campo de 

responsabilidade das administradoras de consórcio. Serve para dar mais equilíbrio à 

relação jurídica, protegendo-se o consumidor e reconhecendo-se sua 

vulnerabilidade no mercado de consumo. 

Os vínculos entre os consorciados são de natureza acidental e de cunho 

indireto. Preserva-se, principalmente, a igualdade entre os consorciados no acesso 

ao mercado de consumo de produtos e serviços. Impede-se que a vontade ou o 

interesse de um consorciado – com ou sem participação da administradora – 

prevaleça indevidamente sobre a vontade ou o interesse da coletividade. E, por fim, 

                                                      
365 MALFATTI. Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor, p. 27. 
366 Idem. 
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realça-se a totalidade dos interesses econômicos individuais na formação da 

poupança coletiva. 

 

 

5.2.2 A proposta de participação e os planos de existência, validade e eficácia 
do contrato de consórcio 

 

 

A Lei nº 11.795/2008 prosseguiu na disciplina do contrato de consórcio, 

criando a figura da “proposta de participação” nos parágrafos 3º e 4º do artigo 10: 

§ 3º. A proposta de participação é o instrumento pelo qual o 
interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de 
consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição 
constante do § 4º, se aprovada pela administradora. 

§ 4º. O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-
se-á na data de constituição do grupo, observando o art. 16. 

A interpretação daquelas disposições legais é de extrema relevância. O 

novo paradigma legal criou uma condição para a eficácia do contrato: a data da 

constituição do grupo, ou seja, a primeira assembléia designada pela administradora 

(art. 16 da Lei nº 11.795/2008). 

O fator de eficácia deve ser compreendido à luz do sistema de proteção 

ao consumidor. 

A proposta de participação é espécie de oferta que, uma vez aceita pelo 

consumidor, produz efeitos contratuais e vincula o fornecedor, na forma do artigo 30 

do CDC. 

A respeito da conceituação da proposta, na formação do contrato, Cláudia 

Lima Marques367 pontifica: 

No direito brasileiro, a oferta ou proposta é a declaração inicial de 
vontade direcionada à realização de um contrato. Como o contrato é 
o acordo de duas ou mais vontades, é necessário que um dos futuros 
contraentes tome a iniciativa de propor o negócio, dando o início à 
formação do contrato; ele como que solicita a manifestação de 
vontade, a concordância do outro contraente (aceitação) ao negócio 
que está propondo. A oferta é o elemento inicial do contrato. Na 
visão tradicional, a oferta traduziria uma vontade definitiva de 
contratar naquelas bases oferecidas, traria em si os elementos 

                                                      
367 MARQUES. Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 599-600. 
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essenciais do futuro contrato, eis porque o direito sempre 
reconheceu efeitos jurídicos próprios à oferta. A oferta ou proposta é 
obrigatória, tem força vinculante em relação a quem formula, 
devendo ser mantida por certo tempo. Basta, pois, o consentimento 
(aceitação) do outro parceiro contratual e estará concluído o contrato. 

 Orlando Gomes Gomes368 ensina: 

A proposta é a firme declaração receptícia de vontade dirigida à 
pessoa com a qual pretende alguém celebrar um contrato, ou ao 
público. Para valer, é preciso ser formulada em termos que a 
aceitação do destinatário baste à conclusão do contrato. Não deve 
ficar na dependência de nova manifestação da vontade, pois a oferta, 
condicionada a ulterior declaração do proponente, proposta não é no 
sentido técnico da palavra. Exige-se que seja inequívoca, precisa e 
completa, isto é, determinada de tal sorte que, em virtude da 
aceitação, se possa obter o acordo sobre a totalidade do contrato. 
Deve conter, portanto, todas as cláusulas essências, de modo que o 
consentimento do oblato implique a formação do contrato. 

Na interpretação de Caio Mário da Silva Pereira369: 

Embora não haja lei minudenciando os requisitos da proposta, deve 
ela ser séria e precisa, uma vez que constitui o impulso inicial de 
uma fonte obrigacional; e deve conter as linhas estruturais do 
negócio em vista, para que o contrato possa considerar-se perfeito, 
da manifestação singela e até simbólica daquele a quem é dirigida 
(Carrara), denominado oblato. [...] Uma vez feita a proposta, que 
constitui em si mesma um negócio jurídico, a ela está o policitante 
vinculado. Cria no oblato a convicção do contrato em perspectiva, 
com todas as suas conseqüências, levando-se a despesas, cessação 
de atividades, estudos, dispêndios de tempo etc. 

Dessas lições, extrai-se que não deve haver diferença conceitual entre 

proposta de participação e contrato de consórcio. A proposta aceita (expressamente) 

pelo consumidor vincula a administradora de consórcio, que colocou a cota de 

consórcio no mercado de consumo. O contrato existe e, preenchidos os requisitos 

legais (formação e conteúdo), também é valido. 

Os planos de existência e de validade do negócio jurídico não foram 

modificados pela Lei nº 11.795/2008. A novidade está na identificação do plano da 

eficácia, sendo introduzida pela nova lei uma condição – fator de eficácia.  

Assim é que o contrato de consórcio somente produzirá efeitos jurídicos 

se alcançado o número suficiente de consorciados para a formação do grupo, 

                                                      
368 GOMES. Orlando. Contratos, p.73.  
369 PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil, p. 38-41. 
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considerando-se sua constituição na data da realização da primeira assembléia. 

Trata-se de uma cláusula de eficácia permitida pela lei. 

Contudo, há requisitos para a validade da própria disposição contratual 

acerca do deferimento da eficácia do contrato de consórcio. 

Alexandre David Malfatti370 destaca dois deles: (i) primeiro requisito legal 

para a validade da cláusula de eficácia criada pelos parágrafos 3º e 4º da Lei nº 

11.795/2008: ser prévia e efetivamente informada ao consumidor. Do contrato de 

participação em grupo de consórcio, seja ele denominado “proposta de participação” 

ou qualquer outro nome, deverá constar expressamente a disposição sobre referida 

condição. Em outras palavras, se a administradora de consórcio não informar 

adequada, prévia e efetivamente o consumidor, por meio de cláusula contratual com 

destaque – sujeitar-se o negócio a uma condição não deixa de ser uma limitação do 

direito do consumidor –, de maneira ostensiva no instrumento, torna-se inafastável a 

seguinte conclusão: o contrato desde logo produz efeitos, considerando-se 

constituído o grupo de consórcio, independente da realização da primeira 

assembleia de consorciados; e (ii) segundo requisito legal: uma vez informada ao 

consumidor a necessidade de implementação de uma condição para eficácia do 

contrato de consórcio, como requisito adicional da validade da disposição contratual, 

deve haver definição de uma data para a assembléia de constituição ou um prazo 

limite para sua realização.  

O silêncio sobre o prazo de realização da primeira assembléia torna 

inócua a condição. Ou seja, a omissão contratual não é suprida pela lei. A eficácia 

do contrato é plena, produzindo-se os efeitos jurídicos da conclusão do consórcio. 

No caso de o contrato não explicitar – como condição do contrato – a necessidade 

da formação do grupo de consórcio e da realização de uma primeira assembleia de 

constituição do referido grupo (fixando-se prazo para tanto), entende-se que o 

negócio jurídico está logo aperfeiçoado371.  

Em suma, observados os requisitos de validade, a lei possibilitou à 

administradora de consórcio a inserção no instrumento de adesão de uma cláusula 

de eficácia – formação do grupo de consórcio e realização da assembleia de 

constituição do grupo. 

                                                      
370 MALFATTI. Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor, p. 29. 
371 Ibidem, p. 30. 
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Formado o grupo de consórcio e realizada a assembléia de constituição, o 

contrato produzirá todos os efeitos jurídicos. Entretanto, se o grupo de consórcio não 

se completar dentro do prazo previsto no instrumento de adesão, a ineficácia do 

contrato implicará o retorno das partes ao estado anterior. Significa dizer que a 

administradora de consórcio deverá restituir ao consorciado todas as quantias 

recebidas sem exceção. Não poderá reter taxa de administração ou qualquer outra 

verba372.  

Importante salientar que a responsabilidade pela não formação do 

consórcio deve ser imputada à administradora. Traduz uma falha na sua atribuição 

legal (art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.795/2008). Não há, portanto, sentido na cobrança de 

uma taxa de administração ou de qualquer outra verba, quando infrutífero o trabalho 

de formação do grupo de consórcio. 

 

 

5.2.3 A multa pecuniária nos contratos de consórcio da Lei nº 11.795/2008 
 
 

A Lei nº 11.795/2008 prosseguiu na disciplina do contrato de consórcio, 

criando a figura da “multa pecuniária”, no parágrafo 5º do artigo 10: “É facultada a 

estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação 

contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.” 

Como em qualquer contrato, permite-se a inclusão de multa pelo 

descumprimento contratual. A disposição legal dispõe sobre o gênero: cláusula 

penal. Ela poderá ser moratória: para punir a obrigação específica de pagamento. 

Mas também será facultada a inserção no contrato uma multa compensatória: para 

punir qualquer outro inadimplemento contratual373. 

Oportuno ainda destacar que a multa pecuniária dever ser uma via de 

mão dupla: aplicada ao consorciado (consumidor) e à administradora de consórcio 

(fornecedora). Sempre que prevista somente contra o consorciado, a partir da boa-fé 

e do equilíbrio das relações de consumo (CDC, art. 4º, III), pode haver interpretação 

extensiva para fazer a multa contratual alcançar também a administradora de 

consórcio. 

                                                      
372 MALFATTI. Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor, p. 30. 
373 Idem. 
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A nova lei apenas reiterou a autorização existente no sistema normativo 

vigente. O CDC e o Código Civil já autorizavam aquelas disposições contratuais. 

Assim, a multa moratória pelo inadimplemento do consorciado limita-se a 

2% (dois por cento). Incide o disposto no artigo 52, parágrafo 1º do diploma legal 

consumerista. Isto é, a Lei nº 11.795/2008 não permitiu a liberdade de fixação de 

uma multa pecuniária maior. 

Acerca da aplicação da multa em caso de atraso no pagamento das 

prestações, pelo consorciado, Alcio Manoel de Souza Figueiredo374 esclarece: 

O consorciado que atrasar o pagamento de suas prestações mensais 
estará sujeito ao pagamento de juros moratórios de até 1º (um por 
cento) ao mês e multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor 
atualizado das prestações em atraso. 

Por outro lado, a mora da administradora do consórcio deve ser tratada 

no contrato e não se limita a 2% (dois por cento). Pode ser maior. A mora da 

administradora surge da obrigação de entregar ao consorciado (ou à empresa 

fornecedora de produto ou serviço referenciado no contrato) o valor do crédito (art. 

22 da Lei nº 11.795/2008), até o terceiro dia útil após a contemplação (art. 11 da 

Circular nº 3.432 do BACEN). 

Todavia, em razão de eventual silêncio do contrato, abrem-se dois 

caminhos adequados: a) incidência por extensão da multa moratória de 2% (dois por 

cento) ou b) aplicação de multa compensatória, considerando-se a mora como 

inadimplemento do contrato. 

A multa compensatória serve como prefixação de perdas e danos. As 

situações do consorciado inadimplente e da administradora inadimplente revelam-se 

distintas. Com efeito, a indenização devida pelo consorciado por perdas e danos 

pode ser disciplinada pelo contrato. O CDC qualifica como nula a disposição que se 

revela exagerada ou excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se 

a natureza o contrato (CDC, art. 51, IV).   

Aqui, surgem duas indagações: seria possível, numa situação de 

exclusão do grupo de consórcio, a perda integral do valor pago como multa 

compensatória? Um balizamento poderia ser encontrado no próprio Código Civil (art. 

412), em que a pena não excedesse o valor da obrigação principal? 

                                                      
374 FIGUEIREDO. Alcio Manoel de Souza Figueiredo. ABC do consórcio, p. 54. 
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A resposta deve ser negativa, haja vista que há expressa vedação no 

CDC (art. 53, § 2º) para a perda total das prestações. Segundo o dispositivo citado:  

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis 
mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações 
fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as 
cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em 
benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a 
resolução do contrato e a retomada do produto alienado. 

§ 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a 
compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma 
deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica 
auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou 
inadimplente causar ao grupo. [Grifos nossos]. 

O sistema do CDC admite multa compensatória, mas é exigida prova do 

prejuízo causado pelo consorciado desistente ou inadimplente ao grupo. Referida 

multa, usualmente, abrange a taxa de administração e os prêmios de seguro375. 

Sendo assim, não basta a previsão isolada da multa compensatória no 

contrato de consórcio para sua aplicação contra o consorciado. Será exigida da 

administradora do consórcio a prova do prejuízo causado ao consorciado 

inadimplente (considerado o desistente). 

A administradora de consórcio poderá cobrar a multa, se provar, por 

exemplo, a sua composição pelas quantias relativas à taxa de administração e 

prêmio de seguro. O que não pode ocorrer é a cobrança da multa compensatória, 

dispensando-se a prova das perdas e danos e, pior, cumulada com a perda pelo 

consorciado das quantias desembolsadas a título de taxa de administração e prêmio 

de seguro. Nas relações de consumo, não tem incidência o caput do artigo 412 do 

Código Civil. 

Ainda, acerca do inadimplemento do consorciado, dispõe o artigo 28 da 

Lei nº 11.795/2008: 

O valor da multa e de juros moratórios a cargo do consorciado, se 
previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, será destinado ao grupo e à administradora, não podendo o 
contrato estipular para o grupo percentual inferior a 50% (cinqüenta 
por cento). 

                                                      
375 A esse respeito, confira-se o precedente do STJ, decisão monocrática confirmando-se a tendência 
da jurisprudência: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo 838567. Relator Ministro Aldir 
Passarinho Junior. Brasília-DF. Julgamento em: 12.2.2007. Publicado em: DJ 02.3.2007. Disponível 
em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 10 mar. 2011.                                                  
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A previsão contratual esclarece de vez a destinação dos encargos da 

mora. O contrato de adesão poderá prever a repartição, entre o grupo de consórcio 

e a administradora, dos recursos oriundos dos juros de mora e da multa, desde que 

o primeiro receba pelo menos 50% do valor. (art. 28 da Lei nº 11.795/2008)  

A função da repartição das verbas moratórias é remunerar a 

administradora pelo serviço de cobrança da quantia em atraso devida pelo 

consorciado inadimplente. A omissão do contrato implicará a destinação total em 

favor do grupo de consórcio.  

Como sublinhado linhas antes, a única multa passível de repartição entre 

o grupo de consórcio e a administradora é a moratória. 

Importante salientar, ainda, que a interpretação da lei e do contrato deve 

ser resolvida em favor do grupo de consórcio. Se assim é na disputa dos interesses 

entre o consorciado individual e o grupo de consorciados (art. 2º, § 2º da Lei 

11.795/2008), com maior razão deve acontecer no conflito entre o grupo de 

consórcio e a administradora. 

A preservação da saúde financeira do grupo impõe a solução de 

eventuais dúvidas contratuais em seu favor (grupo), até como forma de se exigir da 

administradora o fiel cumprimento de suas obrigações legais. Daí por que não há 

sentido em se considerar que a administradora possa receber recursos de outras 

multas, além da multa moratória376.  

Quando o inadimplemento contratual for da administradora em negócio 

celebrado com um consorciado (consumidor) pessoa física, não será válida 

disposição que atenue a responsabilidade da fornecedora por vício do serviço ou 

que implique renúncia ao direito de reparação de danos, a teor do inciso I do artigo 

5º do CDC. 

Sempre que houver inadimplemento contratual por parte da 

administradora, a indenização em favor do consorciado por perdas e danos será 

integral.  E não poderia ser diferente, sob pena de violação do direito básico do 

consumidor à efetiva reparação dos danos (materiais, morais, individuais e 

                                                      
376 GIACOMINI, Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes e 
excluídos dos contratos de consórcio á luz da Lei 11.795/08 e do Código de Defesa do Consumidor. 
2010. 189f. Dissertação (Mestrado em Direito)-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2010, p. 140. 
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coletivos), nos termos do artigo 6º, VI, do CDC377. Portanto, qualifica-se como nula a 

disposição contratual que limite responsabilidade contratual ou extracontratual. 

Em relação ao consorciado (consumidor) pessoa jurídica, pode haver 

limitação da responsabilidade da administradora inadimplente por meio de cláusula 

contratual, desde que justificada a situação, a teor da parte final do mesmo inciso I 

do artigo 51 do CDC. 

Por fim, adverte-se que não pode haver limitação da responsabilidade, 

apenas uma redução. Ainda assim a atenuação depende de situação específica, 

respeitado o critério de responsabilidade entre o custo e o benefício do negócio 

jurídico para os contratantes378. 

 

 

5.2.4 O contrato de consórcio contemplado como título executivo 
extracontratual 

 

 

A Lei nº 11.795/2008 prosseguiu na disciplina do contrato de consórcio, 

atribuindo-lhe a natureza de título executivo extrajudicial, consoante se extrai da 

disciplina do parágrafo 6º do artigo 10: “O contrato de participação em grupo do 

consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.” 

A lei de regência conferiu o atributo processual – força executiva – ao 

contrato de consórcio, desde que relativo a consorciado contemplado. Ou seja, 

enquanto não houver atribuição do crédito ao consorciado, por meio de sorteio ou 

lance (art. 22 da Lei nº 11.795/2008), o instrumento contratual não será considerado 

título executivo. E como a norma tem caráter processual, aplica-se aos contratos de 

consórcio, mesmo os ajustados antes da vigência da novel legislação. 

Em rigor, pode-se dizer que a força executiva do contrato de consórcio 

depende da implementação de uma condição: a contemplação do consorciado 

(atribuição do crédito) e servirá como título executivo para as duas partes, 

administradora de consórcio e consorciado. Novamente, deve-se considerar a 

                                                      
377  MALFATTI. Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor, após a vigência 
da Lei 11.795/2008, p. 33. 
378 NERY JUNIOR, Nelson. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 
Anteprojeto, p. 579. 
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atribuição de um direito, agora de natureza processual, para fornecedor e 

consumidor.  

Como o contrato de consórcio é um contrato bilateral, o ajuizamento da 

ação de execução deverá, ainda, atender ao disposto no artigo 615, inc. IV, do CPC.  

Em nível processual, primeiramente, a parte credora deve fazer prova do 

cumprimento da contraprestação prevista no contrato de consórcio.  

Pois bem. Sendo o consorciado contemplado o devedor, a administradora 

poderá fazer a cobrança do crédito por meio da ação de execução. Deverá, contudo, 

preencher os seguintes requisitos: a) demonstrar que o crédito atribuído foi entregue 

ao consorciado (ou a quem previsto no contrato e, neste caso, que dele se 

beneficiou o consorciado); e b) fazer prova da exatidão do crédito (se as prestações 

do consórcio variarem de acordo com o valor de mercado do bem, demonstrar a 

evolução do preço). 

Como se vê, a nova lei permite a execução, mesmo quando o contrato se 

referir à aquisição de bens móveis, cuja prestação devida pelo consorciado 

contemplado esteja atrelada à variação do preço de mercado do produto. 

Restou superada a posição dominante na jurisprudência em sentido 

contrário, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça379. Insiste-se, contudo, 

que a liquidez atribuída pela lei ao contrato de consórcio dependerá do 

preenchimento daqueles requisitos. 

Na hipótese de a administradora ser a devedora, o consorciado 

contemplado dela tornar-se-á credor, pelo valor correspondente ao crédito para a 

aquisição do produto ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia 

ordinária de contemplação (art. 24 da Lei nº 11.795/2008). E o valor será acrescido 

dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, 

entre a data em que for colocado à disposição do consorciado e a data de efetiva 

utilização (art. 24, § 1º, da Lei 11.795/2008). 

O artigo 11 da Circular nº 3.432/2009 do Bacen impõe à administradora 

de consórcio a obrigação de colocar à disposição do consorciado contemplado o 

respectivo crédito até o terceiro dia útil após a contemplação, permanecendo os 

referidos recursos depositados em conta vinculada. Exercendo, desta forma, de 

                                                      
379 A esse respeito, confira-se precedente do STJ. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo nº 
838567. Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior. Brasília-DF. Julgamento em: 12.2.2007. Publicado 
em: DJ 02.3.2007. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 10 mar. 2011.                            
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maneira legítima, o poder normativo conferido pela lei, o referido órgão fixou o 

vencimento da obrigação da administradora. 

Ultrapassado o prazo de três dias úteis, configura-se a mora da 

administradora. A partir desse prazo é que, a nosso ver, incidem os encargos da 

mora devidos pela administradora: a) multa moratória, se prevista contratualmente; e 

b) os juros de mora, independentemente da previsão contratual. Bem importante 

lembrar que a mora é da administradora e não do grupo de consórcio. 

Como salientado anteriormente, a administradora de consórcio devedora 

somente responderá pela multa moratória, quando prevista em contrato. No silêncio 

do contrato, não incide a penalidade. Porém, quando houver multa moratória como 

sanção contratual apenas em desfavor do consorciado em mora, julga-se inafastável 

a conclusão de que a penalidade também se aplica à administradora em mora. 

A justiça contratual baseada no equilíbrio e na boa-fé (CDC, art. 4º, III) e o 

direito básico do consumidor à efetiva reparação de danos (CDC, art. 6º, VII) 

autorizam a interpretação extensiva da disposição contratual da multa moratória. 

Situação distinta é a dos juros de mora. A lei civil (Código Civil, art. 406) 

permite a incidência dos juros de mora nas dívidas em dinheiro, mesmo quando não 

previstos em contrato.  

Sendo assim, os juros de mora serão devidos em razão do 

inadimplemento tanto da administradora quanto do consorciado. 

 
 
5.2.5 O diálogo necessário da novel legislação com o Código de Defesa do 
Consumidor 
 

 

A propósito, Cláudia Lima Marques380 entende ser necessária a 

realização do diálogo das fontes entre o CDC e lei especial dos consórcios, a Lei 

11.795/2008. Esta norma especial para o tipo contratual, e posterior ao Código Civil, 

situa o sistema de consórcio como: “instrumento de progresso social que se destina 

a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviço, constituído por administradoras 

                                                      
380 MARQUES. Cláudia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, p.1.078. 
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de consórcio e grupos de consórcios, será regulado por esta Lei” (art. 1º). No artigo 

2º, tem-se a seguinte definição:  

Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com 
o prazo de duração e número de cotas previamente determinados, 
promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de 
propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de 
bens ou serviços, por meio de autofinanciamento. 

A mesma legislação de regência (Lei nº 11.795/2008), consoante o 

disposto no seu art. 3º, define também o grupo de consórcio, que seria uma 

sociedade não personificada constituída por consorciados para os fins estabelecidos 

no art. 2º, supracitado.  

A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de 

serviços e seu objeto social principal é administração de grupos de consórcios. A 

forma de constituição é a de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos 

do artigo 7º, inciso I. 

O consorciado definido no artigo 4º é o consumidor: “[...] pessoa natural 

ou jurídica que integra o grupo e assume a obrigação de contribuir para o 

cumprimento integral de seus objetivos, observado o disposto no art. 2º”. 

Assim decidiu a jurisprudência: “Aplica-se o CDC aos negócios jurídicos 

realizados entre empresas administradoras de consórcios e seus consumidores-

consorciados. Precedentes.381  

Interessante notar que a Lei dos Consórcios reservou algum poder 

normativo para o Bacen (art. 6º). Contudo, após a ADIn nº 2.591, este poder é 

somente complementar e submetido ao CDC. 

Note-se também que os juros moratórios contra o consumidor ficam 

limitados pelo CDC a 2%, mas o artigo 28 da Lei nº 11.795/2008 afirma que:  

O valor da multa e de juros moratórios a cargo do consorciado, se 
previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, será destinado ao grupo e à administradora, não podendo o 
contrato estipular para o grupo percentual inferior a 50% (cinqüenta 
por cento). 

                                                      
381 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp. nº 541.184 – PB. Relatora Min. Nancy Andrighi. 
Brasília-DF. Julgamento em: 25.4.2006. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. Acesso em: 10 mar. 
2011. 
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Consta do art. 10, § 6º, da Lei nº 11.795/2008 que: “O contrato de 

participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é 

título executivo extrajudicial”. 

Em suma, apresentamos algumas importantes impressões acerca do 

diálogo entre a Lei 11.795/2008 e do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 

8.078/1990, cuja hermenêutica se faz necessária para tentar chegar uma relação 

harmônica entre as fontes. 
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CAPÍTULO 6 
O PAPEL DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E DO BANCO 

CENTRAL À LUZ DA LEI Nº 11.795/2008 E O CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

 
 

6.1 O PAPEL DA ADMINISTRADORA NA GESTÃO DOS NEGÓCIOS DOS 

GRUPOS DE CONSÓRCIOS E SUA RESPONSABILIDADE 

 

 

Antes de adentrar o tema, cumpre esclarecer que importantes 

considerações foram apresentadas no capítulo 4, quando se tratou das partes do 

contrato de consórcio, especificamente, a administradora de consórcios. 

No Brasil, para formação e administração de grupos de consórcios, 

segundo Fabiano Lopes Ferreira382, exigem-se a constituição de uma empresa 

prestadora de serviços e a autorização especial do governo, esta última expedida 

pelo Bacen.  

As empresas conhecidas como administradoras de consórcios terão seus 

atos constitutivos arquivados e registrados em Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou na Junta Comercial em que foi inscrita a sociedade. 

Atualmente, para administrar uma empresa de consórcio da forma como é 

exigida pelo órgão fiscalizador e pelos consumidores consorciados, é preciso, antes 

de tudo, de muita competência. Foi-se o tempo em que uma administradora de 

consórcio era apenas uma carteira de recebimento, geralmente administrada pelos 

próprios proprietários, pessoas, não raro, leigas em assuntos de administração. 

Hoje em dia, as exigências são muitas, tanto do órgão fiscalizador que 

estipulou normas rígidas e dispendiosas para as empresas, como dos consumidores 

consorciados, que a partir de 1990, com o advento do CDC, aprenderam a 

reivindicar direitos inerentes ao mercado de consumo.  

Com tudo isso, de certa forma, houve também uma mudança importante 

no pensamento dos empresários do sistema. Parece que eles descobriram que não 

                                                      
382 FERREIRA. Fabiano Lopes.  Consórcio e direito, p. 107. 
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basta apenas uma fachada bonita e luxuosa, mas que é preciso adotar uma filosofia 

totalmente voltada para os clientes. 

Uma administradora de consórcio deve ser ágil, competente e honesta. 

Caso contrário, estará fadada ao fracasso e terá de deixar o sistema. A empresa 

deverá estar sempre com seu pensamento focado na reengenharia e na 

globalização, pois essas são as tendências mundiais, sem falar que terá de investir 

em pessoal qualificado e em tecnologia de última geração. Sua direção deverá estar 

sempre voltado para a atividade da empresa, não a considerando apenas como 

mera participante do conglomerado. 

Sendo uma relação jurídica de consumo, entre consorciado e 

administradora de consórcio, esta se submete às regras do CDC e, 

consequentemente, às regras da responsabilidade civil, na prestação dos serviços 

ao consumidor. 

Feitas essas considerações iniciais, é a vez de fazer um estudo da 

responsabilidade da administradora de consórcio, à luz da novel legislação.  

Segundo Carlos Henrique Abrão383, o tema é de vital importância e de 

interesse, pois, de um lado, reveste-se do alcance da norma prática e diz respeito à 

formação da personalidade jurídica do ente consorciado, por outro lado, evidencia a 

responsabilidade imposta à administradora no exercício de sua atividade.  

A administradora de consórcio exerce o papel de gestora dos negócios 

jurídicos do grupo, razão porque a ela se confere o encargo de mandatária de seus 

interesses e direitos, não sem a devida fiscalização do Bacen. 

É facultado à administradora de consórcio participar do sorteio, após a 

contemplação de todos os consorciados. No que tange aos administradores, estes 

podem exercer funções em outras empresas controladas ou coligadas do grupo. 

Na esfera administrativa, o artigo 42 da Lei nº 11.795/2008 disciplina as 

sanções aplicáveis às administradoras de consórcio e seus administradores, 

obedecendo a uma ordem de escala e uma programação específica, em razão de 

faltas apuradas, a saber: advertência, suspensão do cargo, inabilitação, regime 

especial de fiscalização, multa, proibição de novas operações, pelo prazo de dois 

anos, chegando inclusive à cassação da autorização para funcionamento.  

                                                      
383 ABRÃO, Carlos Henrique. Do consórcio, p. 80. 
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Acrescenta-se que as sanções impostas não afastam outras de natureza 

civil e penal, isto porque a imposição de medida administrativa obedece a gravidade 

da violação praticada. 

Também é relevante verificar, em termos concretos, a personalidade 

jurídica da prestadora de serviço, cujo escopo seria a respectiva desconsideração, 

na medida em que, independentemente de culpa, respondem os gestores do 

negócio em relação aos recursos recebidos. 

Nesse sentido, confiram-se os dispositivos dos artigos 28 do CDC e 50 do 

Código Civil, respectivamente: 

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da 
sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de 
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou 
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração 
também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 
provocados por má administração. 

Art. 50. Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado 
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz 
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe 
couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas 
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica. 

O artigo 50 do Código Civil, supracitado, combinado com o artigo 28 do 

CDC, projetam a descaracterização, para efeito de desconsideração da 

personalidade jurídica. Assim, sempre que houver abuso, desvio, ou ato contrário ao 

estatuto, prejudicial ao consumidor, será plausível a imposição da desconsideração 

da pessoa jurídica, in casu, a administradora de consórcios, para que se prossiga 

em relação aos demais sócios e gestores384.  

Em rigor, não é apenas essa regra que simplesmente incide, isto porque é 

plausível, por tal ângulo, cogitar-se da extensão da responsabilidade grupal. 

A categoria da posição assumida para a responsabilidade da 

administradora de consórcios, além da desconsideração da extensão dos efeitos, 

em atenção ao grupo, também possibilita uma espécie de responsabilidade objetiva, 

até os limites dos valores carreados e não aplicados ou desviados pelos 

administradores e gestores.  

                                                      
384 ABRÃO. Carlos Henrique. Do consórcio, p. 81. 
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Resolução judicial do contrato por culpa da administradora é medida 

característica do abuso, da lesividade, ou do desequilíbrio, situação que ofende o 

princípio da boa fé objetiva. 

A propósito da responsabilidade objetiva, mencionada no parágrafo 

anterior, Flávio Chein Jorge leciona385:  

O legislador seguindo a tendência mundial adotou sabiamente, a 
responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco, nos danos 
oriundos das relações de consumo. Essa regra decorre unicamente 
do art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê ‘a 
efetiva prevenção e reparação dos danos’. Ou seja, o legislador 
deixou ao relento a até então poderosa responsabilidade civil 
subjetiva consolidada no art. 159 do Código Civil Brasileiro. 

Importante anotar que a responsabilidade civil será sempre objetiva e em 

qualquer hipótese de ressarcimento de dano, decorrente de relação de consumo, o 

consumidor não necessitará provar a culpa do fornecedor, mas tão somente o dano 

e o nexo causal.  

Dentro dessa percepção, pode-se dizer que não são apenas 

circunstâncias imprevistas que geram o desfazimento do contrato, conforme 

preconiza Othon J. M. Sidou386. Embora a ordem econômica impacte fortemente a 

realidade dos contratos de consórcio, é importante perquirir a responsabilidade dos 

administradores, com o propósito de aferir desvios e irregularidades no seio da 

entidade existente. 

Na Lei nº 11.795/2008, artigo 5º, o legislador cataloga a definição da 

pessoa jurídica da administradora de consórcio, in verbis: “A administradora de 

consórcio é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal 

voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de 

sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do art. 7º, inciso I”. 

Com a edição da citada lei, a administradora de consórcio será sempre 

constituída como sociedade empresária, limitada ou anônima, sendo vedada assim a 

possibilidade de se eleger outro tipo de formação, como é o caso da sociedade em 

conta de participação, bastante utilizada no mundo dos negócios.   

                                                      
385 JORGE, Flávio Cheim. Doutrinas essenciais. In. NERY JUNIOR; ANDRADE NERY, Rosa Maria 
(Orgs.). Responsabilidade civil. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2010, p.483-484. 
386 SIDOU. J.M. Othon. Resolução judicial dos contratos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2000 apud 
ABRÃO, Carlos Henrique. Do consórcio, p. 82. 



171 

 

Desse modo, as administradoras de consórcio só poderão surgir no 

mercado mediante instrumento de contrato societário, registro público e a indicação 

dos seus respectivos administradores.  

Quanto houver a figura da pessoa jurídica na condição de sócia ou de 

administradora de consórcio, isto não impede que seja alcançada pela 

responsabilidade, assim como os próprios sócios, pessoas físicas, para que 

respondam pelos prejuízos acarretados aos consorciados e ao grupo de 

consórcio387. 

Como se vê, o legislador desenvolveu o raciocínio previsto no art. 5º, § 2º, 

da Lei nº 11.795/2088, relativamente a gestão dos recursos e responsabilidade 

pessoal e solidária. Nessa mesma linha, definiu a responsabilidade objetiva em 

relação a todos aqueles que manipulam os recursos e não os utilizam para o 

benefício do grupo.  

Há que se mencionar ainda, em caso de gestão que se desvia do objeto 

da sociedade e dos interesses dos respectivos sócios, neste caso os consorciados, 

existe a disciplina da responsabilidade baseada na culpa, disposta no artigo 186 e 

187 do Código Civil, respectivamente:  

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar danos a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Dessas lições, infere-se que a administradora de consórcio, ao contrário 

do grupo, tem personalidade jurídica própria e legitimidade passiva para responder 

por suas ações, notadamente quando questionada sobre atos praticados em 

desrespeito ao contrato e contrários aos interesses comuns dos consorciados.  

Para garantir a necessária independência e individualidade dos atos de 

gestão da pessoa dos administradores é que existem os sistemas de contabilidade, 

que evitam transferências e confusões patrimoniais, em detrimento dos 

consorciados, com respeito, notadamente, ao estabelecido pelo artigo 5º, § 5º e 

seus incisos, da Lei nº 11.795/2008, vejamos: 

                                                      
387 ABRÃO, Carlos Henrique. Do consórcio, p. 83. 
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§ 5o  Os bens e direitos adquiridos pela administradora em nome do 
grupo de consórcio, inclusive os decorrentes de garantia, bem como 
seus frutos e rendimentos, não se comunicam com o seu patrimônio, 
observado que:  
I – não integram o ativo da administradora;  
II – não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação 
da administradora;  
III – não compõem o elenco de bens e direitos da administradora, 
para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial;  
IV – não podem ser dados em garantia de débito da administradora.  

Portanto, os bens que foram adquiridos pela administradora não estão 

relacionados com o próprio patrimônio, não integrando o ativo, nem respondendo 

por obrigação desta, mesmo na liquidação judicial ou extrajudicial.  

Destoa da boa prática de gestão, a ação do administrador que se desvia 

da sua função e emprega o recurso recebido do grupo em outra atividade, ou 

quando age com total letargia e de forma desidiosa. 

As ações que visam imputar responsabilidade à administradora do 

consórcio podem ser propostas pelo consorciado individualmente, por entidade de 

classe e pelo Ministério Público.  

No delineamento descortinado, a regra de responsabilidade da 

administradora de consórcio também fica caracterizada quando a gestão trabalha 

sem a respectiva garantia, ou reduz substancialmente esta condição, em detrimento 

do grupo, dificultando o equilíbrio e a situação financeira dos consorciados388. 

A questão da viabilidade econômico-financeira da administradora de 

consórcio vem estampada no artigo 16 da Lei nº 11.795/2008, quando sustenta o 

legislador que: 

Art. 16. Considera-se constituído o grupo de consórcio com a 
realização da primeira assembléia, que será designada pela 
administradora de consórcio quando houver adesões em número e 
condições suficientes para assegurar a viabilidade econômica-
financeira do empreendimento. 

Como se sabe, ninguém melhor do que a própria administradora para 

aferir a viabilidade do negócio, caso mantenha o grupo, sendo também de sua 

responsabilidade responder quando os recursos se mostram insuficientes, ou 

deslocados do preço de mercado do bem.  

                                                      
388 ABRÃO, Carlos Henrique. Do consórcio, p. 84. 
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O professor Carlos Henrique Abrão389 defende a idéia da existência de 

um capital mínimo para as sociedades administradoras de consórcios. Além disso, 

os bens dos sócios devem estar devidamente indicados e de forma transparente. 

Conjuga-se, assim, a vontade do grupo, e de seus representantes, de 

receber o bem ou a prestação de serviço, impondo à administradora os respectivos 

deveres e obrigações. 

 

 

6.1.1 A cobrança da taxa de administração e permanência, pela administradora 
de consórcio 
 
 

Segundo Fabiano Lopes Ferreira390, taxa de administração é a 

remuneração paga pelos consorciados à administradora, em razão da formação, 

organização e administração dos grupos. 

Também Alcio Manoel de Souza Figueiredo391 ministra que a taxa de 

administração é a remuneração recebida pela administradora de consórcio, pela 

prestação de serviço, a título de Formação de Grupos de Consórcios, Organização e 

Administração. A taxa de administração, para o doutrinador, consiste em percentual 

fixado no contrato de adesão, o qual incide sobre o valor da contribuição mensal. O 

seu montante é variável, de acordo com o valor do crédito (valor do bem). 

A taxa de administração vem disciplinada nos arts. 33 e 35 do 

regulamento anexo à Circular nº 2.196/1992 editada pelo Bacen.  

Pois bem. Até a edição da citada Circular – junho de 1992 –, o percentual 

da taxa de administração era estipulado pelo governo e variava de acordo com a 

espécie do bem objeto dos grupos. No caso dos automóveis e utilitários, o 

percentual máximo permitido era de 10%; já em relação aos eletroeletrônicos e 

eletrodomésticos, referida taxa poderia chegar até 12%. A partir de 30 de junho de 

1992, o governo, considerando que os percentuais permitidos eram insuficientes 

para a sobrevivência das administradoras, principalmente depois que o Bacen 

                                                      
389 ABRÃO, Carlos Henrique. Do consórcio, p. 85. 
390 FERREIRA. Fabiano Lopes.  Consórcio e direito, p. 59. 
391 FIGUEIREDO, Alcio Manoel de Souza Figueiredo. ABC do consórcio, p. 49. 
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assumiu o controle do sistema e passou a exigir grandes investimentos das 

empresas, liberou o percentual da taxa de administração392.  

Então, para todos os grupos de consórcios formados a partir daquela 

data, suas respectivas administradoras poderiam cobrar o percentual que julgassem 

suficiente para a sua sobrevivência, exceção feita apenas a sociedades sem fins 

lucrativos, que somente poderão cobrar as despesas gastas com a administração 

dos grupos393. 

De todo modo, deverá a administradora de consórcio fixar no contrato de 

adesão o percentual que irá cobrar a título de taxa de administração. Note-se que o 

percentual, uma vez fixado, deverá ser igual para todos os consorciados 

participantes de um mesmo grupo, sendo vedado alterá-lo para maior durante o 

transcorrer do grupo394.  

Do valor do percentual cobrado pela administradora, conforme fixado no 

contrato de adesão, a administradora poderá exigir uma antecipação de até 4%395 

do valor bem objeto do consórcio, no ato da admissão do consorciado ao grupo, a 

título de taxa de adesão396. 

A liberação do percentual da taxa de administração foi muito importante 

para a sobrevivência do sistema de consórcio brasileiro como um todo. Explica-se: é 

que, com a transferência do controle do sistema para o Bacen, este passou a exigir 

altíssimos investimentos das administradoras, principalmente os relacionados às 

áreas comerciais, de pessoal e informática.  

Fabiano Lopes Ferreira397 também tem a mesma interpretação e afirma 

que, com as novas exigências desse órgão, os custos das empresas praticamente 

dobraram e a liberação do percentual da taxa de administração foi essencial para 

amenizar os problemas então enfrentados pelo setor.  

Prosseguindo no tema, tem-se ainda que a taxa de administração, que 

será válida até o encerramento do grupo, deverá ser fixada na constituição do grupo 

de consórcio, ou seja, na realização da primeira assembléia. 

                                                      
392 FERREIRA. Fabiano Lopes.  Consórcio e direito, p. 59. 
393 Idem. 
394 Idem. 
395 “Art. 35. É facultado à administradora cobrar do consorciado, no ato da formalização de sua 
adesão ao grupo: II – percentual de até 4% (quatro por cento) do preço do bem especificado no 
contrato de adesão. (Anexo à Circular nº 2.196, de 30/06/92)”. 
396 FERREIRA. Fabiano Lopes.  Op. cit., p. 59. 
397 Ibidem, p. 60. 
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As administradoras de grupos de consórcios poderão estipular os 

percentuais da taxa de administração em no máximo 12% (doze por cento) ao mês, 

não obstante a legislação hodierna não fixar qualquer limite.398 

A partir daí, coloca-se, então, a delicada questão da cobrança da taxa de 

administração. 

As contribuições pecuniárias do consorciado399 consistem, em regra, em: 

parcela própria destinada à aquisição do bem ou serviço objeto do consórcio 

(denominada “contribuição ao fundo comum”, prevista no art. 25 da Lei nº 

11.795/2008); parcela para a formação de fundo de reserva (caso constituído)400; 

parcela a título de seguro (de “quebra ou de vida em grupo”, se existentes); e taxa 

de administração da administradora). 

Felipe Fernandes Ribeiro Maio401 preleciona que a taxa de administração, 

na letra do § 3º do art. 5º da Lei nº 11.795/2008, é a remuneração da administradora 

pela formação, organização e administração do grupo de consorciados até o 

                                                      
398 O Decreto nº 70.951, de 9 de agosto de 1972, que regulamentou a Lei nº 5.768/71, fixou a taxa de 
administração em no máximo 12% (doze por cento). A Portaria nº 190, de 27 de outubro de 1990, 
fixou o percentual máximo da taxa de administração em 12 % (doze por cento). A Circular 2.196, de 
30 de junho de 1992, do Bacen, fixou os percentuais máximos da taxa de administração em 10% (dez 
por cento). A Circular 2.312, de 25 de maio de 1993, do Bacen, estabeleceu o percentual máximo de 
taxa de administração em 12% (doze por cento). A Circular 2.386, de 3 de dezembro de 1993, do 
Bacen, não estabeleceu limites para a taxa de administração, esclarecendo que esta deverá ser 
fixada no contrato de adesão do consorciado, sendo vedada a sua alteração para maior durante o 
prazo de duração do grupo. As Circulares 2.766, 3.084 e 3.085 do Bacen, não fixaram limites da taxa 
de administração, estabelecendo que a taxa de administração será percentual estipulado no contrato 
de adesão. 
399 Estavam previstas no art. 12 do Regulamento anexo à Circular Bacen nº 2.766/1997. Atualmente, 
estão elencadas no art. 25 da Lei nº 11.795/2008, que institui o pagamento da contribuição ao fundo 
comum e, de forma esparsa, pela lei em outros dispositivos (taxa de administração no art. 5º, § 3º, da 
Lei nº 11.795/2008; fundo de reserva, no art. 27 da Lei nº 11.795/2008 etc) e, ainda, na Circular nº 
3.432/2009, art. 5º, VII, a, f, que prevêem, respectivamente: pagamento de seguro; despesas com 
escrituras, taxas, emolumentos etc., antecipação da taxa de administração; compra e entrega do bem 
em praça diversa daquela constante do contrato; entrega, a pedido do consorciado, de 2ª via de 
documento; cobrança de taxa de permanência sobre recursos não procurados pelos consorciados ou 
participantes excluídos. 
400 O Fundo de Reserva já era previsto no art. 45 do Dec. nº 70.951/1972 O Fundo de Reserva, 
segundo a ABAC, consiste em “Fundo de proteção que pode ser usado pelo grupo de acordo com o 
disposto em cada contrato”. Cf. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE CONSÓRCIO. 
Consórcio – a realidade de um sonho brasileiro, p. 151). A Lei nº 11.795/2008 previu o fundo de 
reserva no caput do artigo 25, bem como no § 2º do art. 27: “O fundo de reserva, se estabelecido no 
grupo de consórcio, somente poderá ser utilizado para as finalidades previstas no contrato de 
participação, inclusive para restituição a consorciado excluído”. 
401 MAIA. Felipe Fernandes Ribeiro. O sistema de consórcio financeiro na Lei 11.795/2008. Revista de 
Direito Bancário e Mercado de Capitais. São Paulo, Revista dos Tribunais, v. 13, janeiro-março 2010, 
p. 93. 
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encerramento do grupo402. Ou seja, é contraprestação pecuniária pela prestação do 

serviço de gestão e representação.  

Aqui, duas indagações surgem. Mas, qual seria essa taxa? Existiria valor 

mínimo ou máximo para a sua cobrança? Estas questões delicadas já gravitaram em 

inúmeras discussões ao longo de vários anos, tendo, recentemente, o poder 

judiciário firmado posição pela existência de limitação, confira-se:  

Civil e processual civil. Ação Ordinária. Administrativa de consórcio. 
Rescisão contratual. Restituição das parcelas pagas. Taxa de 
administração. Cláusula penal. É possível a desistência ou a 
exclusão do participante do consórcio, porém a restituição das 
parcelas por eles pagas não corre de imediato, mas em até trinta 
dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento 
do grupo. Sob pena de configurar prática abusiva, às administradoras 
de consórcio impõe-se a determinação legal de que a taxa e 
administração não poderá ser superior a doze por cento do valor do 
bem, quando este for de preço até cinqüenta vezes o salário mínimo, 
e dez por cento, quando o preço for de preço superior a esse limite. 
Tendo o consorciado desistido do consórcio, fica sujeito à cláusula 
penal, que tem o caráter de prévia estipulação das perdas e danos 
em favor do grupo de consórcio e da administradora.403  

Rescisão – Contrato de Consórcio – Desistência – Taxa de adesão – 
Multa rescisória – Ausência de previsão – Percentual do valor relativo 
à taxa de administração – correção monetária – Honorários de 
sucumbência – Majoração – Impossibilidade. Assim como taxa de 
administração, a taxa de adesão por ser retida pela administradora 
de consórcios, por se tratar de parcela destinada à gestão do grupo 
de consórcio, que será remunerado com essas importâncias. Não 
havendo previsão de multa rescisória no caso de desistência do 
consorciado, não pode ser aplicada a referida penalidade. Se houver 
cláusula contratual que fixe a taxa de administração em valor que 
exceda ao limite legal previsto no Dec. 70.951/1972, estará 
caracterizada a prática abusiva da administradora de consórcio, 

                                                      
402  Importante lembrar que no sistema financeiro de consórcio não existe juro, eis que o capital não é 
próprio da administradora. O que há é a remuneração devida à administradora pelo serviço (de 
captação, gestão e representação) realizado. Veja-se: “No Brasil, como o crédito é raro, o consórcio 
tem atraído o consumidor por um motivo: ausência de taxa de juros. [...]” (CONSUMIDOR FOGE DOS 
JUROS. Jornal de Brasília. Brasília, DF. Caderno de Economia, 12.12.2004. Disponível em: 
<http://www.jornaldebrasilia.com.br>. Acesso em: 10 jan. 2005.) E: “Por se tratar de união de pessoas 
(físicas ou jurídicas) em grupo fechado, que tem, como finalidade, formar uma poupança destinada à 
compra de bens móveis duráveis, imóveis e serviços (turísticos), por meio de autofinanciamento, o 
consórcio não contempla juros. O que incide sobre ele é, na verdade, uma taxa de administração que 
é cobrada pela administradora pra gerir todo o plano deste grupo de pessoas – para formação, 
organização e administração do grupo até o encerramento – e que, se considerarmos que esta taxa é 
diluída ao longo da duração do plano, notaremos que seu percentual mensal é infinitamente menor do 
que qualquer taxa de juros cobrada em outras modalidades de crédito, como os financiamentos, por 
exemplo”. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE CONSÓRCIO. Op. cit. p. 73). 
403 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Ap. Civ. 1.0701.07.203687-7/0001. Relator Des. José Flávio 
de Almeida. Belo Horizonte-MG. Julgamento em: 29.04.2009. Disponível em: 
<http://www.tj.mg.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2011. 
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sendo impositiva a exclusão do percentual que sobejar ao estipulado 
em lei. A correção monetária não é um plus [...].404  

A questão era intrincada, pois, embora o art. 42 do Decreto nº 

70.951/1972, diploma no qual o poder judiciário se baseou para reconhecer o limite 

à taxa de administração, em princípio, a fixação da taxa referida seria livre pela 

Circular do Bacen nº 2.766/1997, que deixou a cargo do contrato de adesão (atual 

“contrato de participação em grupo de consórcio”) este mister.  

A citada Circular nº 2.766/1997 tinha seu fundamento no revogado artigo 

33 da Lei nº 8.177/1991, que outorgava a competência do Bacen, que derrogava a 

competência originária da Presidência da República para – por meio de decreto 

executivo (como era o caso do Decr. nº 70.951/1972) –, tratar do assunto405. 

Embora as recentes decisões se alinhem no sentido da exigência da 

limitação da cobrança da taxa de administração pela administradora de consórcio, o 

STJ firmou entendimento diverso, pela liberação da taxa de administração. Confira-

se: 

Embargos de divergência. Consórcio de bens móveis. Taxa de 
administração. Fixação. Limite superior a 10% (dez por cento). 
Possibilidade. Ausência de ilegalidade e abusividade. 1 – O cerne da 
controvérsia cinge-se à possibilidade de limitação da taxa de 
administração de consórcio de bens móveis, prevista no Dec. 
70.951/1972. Consoante recente entendimento consignado pela E. 4ª 
T., as administradoras de consórcio possuem total liberdade para 
fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei 
8.177/1991 e da Circular Bacen 2.766/1997, não sendo considerada 
ilegal ou abusiva, portanto, as taxas fixadas em percentual superior a 
10% (dez por cento). 2- Embargos de divergência acolhidos.406 

Bem se vê que a indesejada insegurança jurídica estava instalada. Então, 

os limites impostos pelo Decr. nº 70.951/1972407 (art. 42) para as taxas de 

                                                      
404 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Ap. Civ. 1.0024.07.409756-9/001. Relator Des. Evangelina 
Castilho Duarte. Belo Horizonte-MG. Julgamento em: 28.05.2009. Disponível em: 
<http://www.tj.mg.gov.br>. Acesso em: 18 mar. 2011. 
405 MAIA. Felipe Fernandes Ribeiro. O sistema de consórcio financeiro na Lei 11.795/2008. Revista de 
Direito Bancário e Mercado de Capitais, p. 95. 
406 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 927.379/RS. 2ª Seção. Relator Min. Fernando 
Gonçalves. Brasília-DF. Publicado em: DJ. 19.12.2008. Disponível em: <http://www.stj.gov.br>. 
Acesso em: 18 mar. 2011. 
407 “Art. 83. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] II – sancionar, promulgar e fazer 
publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para a fiel execução (Constituição Federal de 1967), 
Entretanto, o parágrafo único previa a possibilidade de a lei delegar a competência aos Ministros de 
Estado: Parágrafo único. A lei pode autorizar o Presidente a delegar aos Ministros de Estado, em 
certos casos, as atribuições mencionadas nos incs. VI, XVI, e XX.” Portanto, em rigor técnico, poder-
se-ia sustentar que a delegação do art. 8º da Lei nº 5.768/1971 era, nitidamente, inconstitucional. No 
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administração prevaleceriam sobre a competência do Bacen para regular a matéria 

a partir da 1991? Apenas na hipótese de se entender inconstitucional a delegação 

do art. 8º da Lei nº 5.768/1971, que havia outorgado competência ao Ministério da 

Fazenda para tratar dos percentuais máximos e mínimos das taxas de administração 

(derrogando, com isso, a competência presidencial), competência que, em 1991, foi 

transferida ao Bacen, é que se visualiza a possibilidade de prevalecer o limite 

anteriormente estipulado pelo Decreto de 1972.  

Ponto que também merece reflexão, em razão de sua novidade, funda-se 

no caso de consorciado que não se interessa em receber os recursos pagos408. 

Fato é que, coube ao legislador, de seu turno, estabelecer taxa de 

permanência409, isto porque a administradora, de forma bastante incomum, assume 

a condição de gestora dos recursos, os quais deverão ser aplicados e remunerados. 

A referida taxa de permanência, em razão dos recursos não procurados, 

dita mera faculdade da administradora. No entanto, a entidade consorciada tem 

prazo de trinta dias, a partir do comparecimento do retirante, para o respectivo 

pagamento.  

A respeito da natureza jurídica da comissão de permanência, Marcos 

Cavalcante de Oliveira410 leciona: 

A comissão de permanência integra o preço dos contratos de mútuo 
firmado pelas instituições financeiras. Ela é parte componente do 
preço cobrado pelos bancos pela cessão temporária ao devedor da 
titularidade sobre o dinheiro. Ela é objeto de direitos subjetivos e 
sobre ela incide o poder assegurado pela ordem jurídica ao titular da 
moeda. É bem jurídico de natureza econômica, integrante do 
patrimônio. É ganho obtido por sujeitos de direitos. Sua natureza 
jurídica, por conseguinte, é a de bem jurídico de natureza econômica, 
móvel, fungível, consumível, divisível, singular, naturalmente 
disponível e acessório. 

                                                                                                                                                                      
entanto, essa posição não foi tomada pelos tribunais, nem mesmo pelo STF que não teve a 
oportunidade de apreciar a matéria. Em que pese essa realidade aparentar forte 
inconstitucionalidade, principalmente porque prevista a competência legislativa da União para legislar 
sobre o sistema de consórcios e prêmios (art. 22, XX, CF/1988). BOTREL. Sérgio. Insolvência 
bancária. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 47-48. 
408  ABRÃO. Carlos Henrique. Do consórcio, p.61. 
409 Art. 35, da Lei 11.795/2008: “É facultada a cobrança de taxa de permanência sobre o saldo de 
recursos não procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos, apresentado ao 
final de cada mês, oriundos de contratos firmados a partir da vigência desta Lei, nos termos do 
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.” 
410 OLIVEIRA, Marcos Cavalcante. Comissão de Permanência: legalidade e necessidade. Revista de 
Direito Bancário e do Mercado de Capitais. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 33, 2006, p. 37. 
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Mais especificamente, a comissão de permanência é caracterizada como 

juro compensatório, também chamado de remuneratório. Sua finalidade, segundo o 

citado autor, é a mesma do juro compensatório: conferir ao credor uma 

contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo. Ela é uma recompensa pelo uso do 

capital alheio.411 

A Lei nº 11.795/2008 optou por deixar a cargo do contrato de participação 

no grupo de consorciados a tarefa de livremente disciplinar o quantum da taxa. 

Assim, não há, sob qualquer pretexto, qualquer limitação da taxa de administração 

aos percentuais descritos pelo Decr. nº 70.951/1972, eis que cabe ao contrato de 

participação descrever o respectivo valor.412 

No mesmo sentido, Alexandre David Malfatti413 pontifica: os dois pontos 

revelam uma tendência do Bacen de deixar para as partes – consorciados e 

administradoras de consórcio – o estabelecimento de regras sobre a remuneração 

dos serviços. Deu-se lugar à liberdade contratual plena em termos de preço. 

A propósito dessa análise, vale lembrar que, não fosse a relação entre 

consumidor (consorciado) e fornecedor (administradora de consórcio) baseada na 

diferença de forças, a postura do Bacen estaria correta. 

Certo é que o sistema jurídico, pelas mãos da legislação consumerista, 

reconheceu a vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC), traduzindo a sujeição 

do último às escolhas contratuais ofertadas pelo fornecedor. Significa compreender 

que, no mercado de consumo de consórcio, são as administradoras de consórcios 

que detêm o poder econômico e o conhecimento técnico da atividade empresarial. 

Não há negociação, mas verdadeira oferta de um serviço (cota de consórcio) sem 

possibilidade de escolha pelo consumidor: é pagar ou largar.414 

                                                      
411 OLIVEIRA, Marcos Cavalcante. Comissão de Permanência: legalidade e necessidade. Revista de 
Direito Bancário e do Mercado de Capitais. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 33, 2006, p. 37. 
412 MAIA, Felipe Fernandes Ribeiro. O sistema de consórcio financeiro na Lei 11.795/2008. Revista de 
Direito Bancário e Mercado de Capitais, p. 96. 
413 MALFATTI, Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor, após a vigência 
da Lei 11.795/2008. Revista de Direito do Consumidor. São Paulo, Revista dos Tribunais, n. 70, abril-
junho 2009, p. 21-22. 
414 “Mas, dessa forma, esquece-se que a igualdade de possibilidades abstratas, igualdade de 
posições formais, a que na realidade podem corresponder – e numa sociedade dividida em classes 
correspondem necessariamente – gravíssimas desigualdades substanciais, profundíssimas 
disparidades nas condições concretas de força econômico-social entre contratantes que detêm 
riqueza e poder e contraentes que não dispõem senão da sua força de trabalho. O empresário com 
pleno controle do mercado de trabalho e o operário que, junto deste, procura emprego são 
juridicamente iguais e igualmente livres – num plano formal – para determinar o conteúdo do contrato 
de trabalho. Mas é evidente (e a história de toda uma fase de desenvolvimento do capitalismo 
documenta-o de modo muitas vezes trágico) que o segundo, se não quiser renunciar ao trabalho e, 
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A liberdade contratual se resume a aceitar ou não as condições 

contratuais – entre elas as taxas de administração e permanência – exigidas pela 

sociedade administradora de consórcio. 

A realidade social brasileira, por seu turno, confirma a necessidade de 

uma disciplina jurídica limitadora das taxas de administração e de permanência 

cobradas pelas administradoras de consórcios. Grande parte da oferta de cotas de 

consórcio se destina a pessoas de baixa renda e de dificuldade de compreensão do 

próprio negócio jurídico celebrado. Além disso, não raro, encontram-se situações em 

que sociedades administradoras ou corretores inescrupulosos se aproveitam da 

fragilidade negocial consumidor para lhes impingir elevadas taxas.  

Com um cenário assim desenhado, fica difícil imaginar que os patamares 

razoáveis de taxa de administração e de permanência não fossem do conhecimento 

do Bacen; mais do que qualquer outro órgão estatal, até por que este órgão já fazia 

a regulação e a fiscalização do setor desde 1991 (com a vigência do art. 33 da Lei nº 

8.177/1991). 

Por fim, cabe registrar, com base nas jurisprudências colacionadas, que 

os tribunais ainda não chegaram a um consenso sobre a vigência da limitação da 

taxa de administração, oriunda do Decr. nº 70.951/1972. Porém, era claro que 

poderia haver conveniência da limitação administrativa – antes pelo decreto e agora 

pela atuação do próprio Bacen. 

 

 
6.2 O PAPEL DO BACEN COMO ORGÃO REGULAMENTADOR E FISCALIZADOR 

DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS 

 

 

Antes da criação do Bacen, o papel da autoridade monetária era 

desempenhado pela Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), pelo 

Banco do Brasil e pelo Tesouro Nacional. 

                                                                                                                                                                      
consequentemente, à sua própria subsistência, estará sujeito a suportar (pelo menos até que surjam 
adequadas providências limitativas das liberdades contratuais) todas as condições, até as mais 
iníquas, que lhe sejam impostas pelo primeiro: [...] Ou, então, pense-se no produtor de bens ou de 
serviços essenciais, que goza no mercado de uma posição monopolista: os consumidores são 
constrangidos, para satisfazer as suas necessidades, a aceitar todas as condições que lhes queira 
impor, sem nenhum poder real de participar na determinação do conteúdo do contrato: ‘pegar ou 
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A SUMOC foi criada em 1945 com a finalidade de exercer o controle 

monetário e preparar a organização de um banco central. Outras atividades também 

estavam sob a responsabilidade deste órgão: (i) fixar os percentuais de reservas 

obrigatórias dos bancos comerciais, as taxas do redesconto e da assistência 

financeira de liquidez, bem como os juros sobre depósitos bancários; (ii) 

supervisionar a atuação dos bancos comerciais; (iii) orientar a política cambial; e (iv) 

representar o Brasil junto a organismos internacionais415.  

O Bacen, por sua vez, foi criado em 31 de dezembro de 1964, com a 

publicação da Lei nº 4.595. O órgão integra o Sistema Financeiro Nacional e, na 

qualidade de agente da sociedade, visa atingir aos seguintes objetivos: (i) zelar pela 

adequada liquidez da economia; (ii) manter as reservas internacionais do País em 

nível adequado; (iii) estimular a formação de poupança em níveis adequados às 

necessidades de investimento no País; e (iv) promover o permanente 

aperfeiçoamento do sistema financeiro pátrio.416  

No que tange ao sistema de consórcio, o controle anteriormente exercido 

pelo Banco Central se limitava a intervenção das administradoras, quando 

configurada a gestão temerária no contingenciamento dos recursos, sendo que as 

demais operações de consórcio eram fiscalizadas diretamente pela Secretaria da 

Receita Federal, órgão pertencente ao Ministério da Fazenda417. 

Desde a edição do Decreto nº 70.951/1972, até a edição da Portaria do 

Ministério da Fazenda nº 330, de 23 de setembro de 1987, dispositivo legal que 

viabilizava a poupança para autofinanciamento, depois relegado a regulamentos 

esparsos, até meados de 1990. 

Somente com a vigência da Lei nº 8.177/1991 (art. 33) foram transferidas 

da Receita Federal para o Bacen as atribuições de controle e regulamentação do 

sistema de consórcios418. À época foram editados os seguintes atos normativos pelo 

                                                                                                                                                                      
largar’. ROPPO, Enzo. O contrato. Trad. Ana Coimbra e M. Januário C. Gomes. Coimbra: Almedina, 
1988, p. 37-38. 
415 BANCO CENTRAL DO BRASIL. História do Bacen. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br>. 
Acesso em: 21 fev. 2011. 
416 Idem. 
417 A Lei nº 5768, de 20 de dezembro de 1971 (regulamentada pelo Decreto nº 70.951, de 9 de agosto  
de 1972) tinha como objetivo disciplinar a atividade de consórcio e outras modalidades de mútuos e 
sorteios. Inicialmente, as atribuições de autorização, fiscalização e regulamentação dos consórcios 
foram delegadas ao Ministério da Fazenda (Secretaria da Receita Federal). 
418  Lei 8.177/1991: “Art. 33. A partir de 1º de maio de 1991, são transferidos ao Bacen as atribuições 
previstas nos artigos  7º e 8º da Lei n. 5768, de 20 de dezembro de 1971, no que se refere às 
operações conhecidas como consórcio, fundo mútuo e outras formas associativas assemelhadas, que 
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Bacen: a) Circular nº 2.196, de 1992 (grupos de veículos automotores); b) Circular nº 

2.230, de 1992 (grupos de motocicletas); c) Circular nº 2.342, de 1993 (grupos de 

caminhões, ônibus, tratores etc.); e d) Circular nº 2.381, de 1993 (procedimentos 

contábeis).  

Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa419 registra que não foi pacífica a 

outorga das funções do Bacen, pois não se tratava de atribuição própria de bancos 

centrais, tendo sido recebida como mais de uma atividade atípica, entre outras que 

já exercia.  

Por outro ângulo, tendo em conta a existência de administradoras de 

consórcios, desde as grandes capitais até as pequenas cidades do interior do País, 

a plena eficiência de atuação do Bacen na autorização prévia para funcionamento, 

fiscalização, aplicação de penalidades e intervenção dependeria da conferência de 

meios materiais e humanos que nunca foram concedidos.420 

Dessa forma, todas as administradoras de consórcio deveriam seguir o 

conteúdo normativo do Bacen421 que, para regular a administração e funcionamento 

do sistema de consórcios, passa a publicar circulares, com foco, principalmente, no 

profissionalismo da gestão de recursos de um grupo de consórcio e o bom 

atendimento aos consumidores dos produtos. 

Registre-se que às administradoras de consórcio não cabe discutir a 

regulamentação determinada pelo Bacen. A não submissão aos normativos editados 

pelo órgão pode ocasionar a restrição automática para constituição de novos grupos, 

sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação e regulamentação em vigor. 

A fiscalização é exercida pelo Bacen, tanto nos procedimentos de rotina 

de supervisão das operações de gerenciamento dos recursos e averiguação no 

                                                                                                                                                                      
objetivem a aquisição de bens de qualquer natureza. Parágrafo único. A fiscalização das operações 
mencionadas neste artigo, inclusive a aplicação de penalidades, será exercida pelo Bacen.” 
419 VERÇOSA, Haroldo Malheiros Duclerc. Responsabilidade do controlador, dos sócios e dos 
administradores de empresas de consórcios: sua apreciação à luz do direito do consumidor. Revista 
de Direito Mercantil. São Paulo, Malheiros Editores, n. 106, 1997, p. 50. 
420 Idem. 
421 “ADMINISTRATIVO. CONSÓRCIO. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR. LEI 8.177/91. BACEN. 
NULIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE CONTRIBUINTES. O artigo 33 da Lei 
8177, de 1º de março de 1991, transferiu ao Bacen as atribuições previstas nos arts. 7º e 8º da Lei 
5.768/71, no que se refere às operações de consórcio. Sendo norma de índole procedimental, a 
competência para apreciar e julgar processos administrativos relacionados à fiscalização e aplicação 
de eventuais penalidades foi transferida, de imediato, ao Bacen, sendo nula decisão proferida pelo 
Conselho de Contribuintes. Recurso improvido.” BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 1ª T. REsp. 
389543/PR. Relator Min. Garcia Vieira. Brasília-DF. Julgamento em: 05.03.02. Publicado em: DJU 
08.04.2002. Disponível em: <www.stj.gov.br.>. Acesso em: 12 mar. 2011. 
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cumprimento das demais legislações vigentes, quanto por via indireta, em razão de 

reclamações realizadas pelos consorciados422.  

A Lei nº 11.795/2008 voltou a reafirmar o poder normativo do Bacen para 

autorizar, fiscalizar e regulamentar o sistema de consórcio, como se extrai dos arts. 

6º e 7º, a seguir transcritos: 

Art. 6o  A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e 
controle das atividades do sistema de consórcios serão realizados 
pelo Bacen.   

Art. 7o  Compete ao Bacen:  
I – conceder autorização para funcionamento, transferência do 
controle societário e reorganização da sociedade e cancelar a 
autorização para funcionar das administradoras de consórcio [...]; 
II – aprovar atos administrativos ou societários das administradoras 
de consórcio [...]; 
 III – baixar normas disciplinando as operações de consórcio, 
inclusive no que refere à supervisão prudencial, à contabilização, ao 
oferecimento de garantias, à aplicação financeira dos recursos dos 
grupos de consórcio, às condições mínimas que devem constar do 
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, à 
prestação de contas e ao encerramento do grupo de consórcio;   
IV – fixar condições para aplicação das penalidades em face da 
gravidade da infração praticada e da culpa ou dolo verificados, [...];  
V – fiscalizar as operações de consórcio, as administradoras de 
consórcio e os atos dos respectivos administradores e aplicar as 
sanções;  
VI – estabelecer os procedimentos relativos ao processo 
administrativo e o julgamento das infrações a esta Lei, às normas 
infralegais e aos termos dos contratos de participação em grupo de 
consórcio, por adesão, formalizados;  
VII – intervir nas administradoras de consórcio e decretar sua 
liquidação extrajudicial [...].  

 

No exercício da fiscalização prevista no art. 7º da cita Lei nº 11.795/2008, 

o Bacen poderá exigir das administradoras de consórcio, bem como de seus 

administradores, a exibição, a funcionários seus, expressamente credenciados, de 

documentos, papéis, livros escrituração, além de garantir acesso aos dados 

armazenados nos sistemas eletrônicos, considerando-se a negativa de atendimento 

                                                      
422 GIACOMINI, Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes e 
excluídos dos contratos de consórcio á luz da Lei 11.795/08 e do Código de Defesa do Consumidor, 
p. 114. 
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com embaraço à fiscalização, sujeita às penalidades previstas na mesma lei, sem 

prejuízo de outras medidas e sanções cabíveis423. 

A lei também conferiu ao Bacen, dentro do marco regulatório, o poder de 

exigir condições mínimas que devem constar do instrumento de adesão – contrato 

de participação em grupo de consórcio424. 

Logicamente, o poder normativo daquela autarquia federal não é amplo e 

irrestrito. Prende-se aos limites da lei. Não somente da Lei nº 11.795/2008, mas de 

todo o microssistema que disciplina as relações de consumo. 

Desde logo, é possível definir-se um limite daquele poder normativo: não 

pode haver norma editada pelo Bacen que prejudique os direitos do consumidor 

previstos em outras normas, em especial no CDC e na própria lei de regência, Lei nº 

11.795/2008425. 

A autorização para explicitar “condições mínimas”, que será tratada 

adiante, deve ser compreendida dentro da concretização do fundamento 

constitucional da defesa consumidor, isto é, em que o Estado exercerá o seu poder 

regulatório por intermédio do Bacen, com o dever de proteger os interesses e 

direitos dos consorciados. 

O poder normativo dever ainda dar efetividade aos princípios insculpidos 

na Lei nº 8.078/1990, notadamente: a vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, 

CDC); a harmonização da relação de consumo fundada na boa-fé e no equilíbrio 

(art. 4º, III, CDC; e a informação do consumidor (art. 4º, IV, CDC). E a fluidez do 

termo jurídico que integra um princípio não serve para lhe diminuir a força (eficácia) 

normativa. 

As normas do Bacen, por óbvio, também não podem violar direitos 

básicos dos consumidores previstos na Lei 8.078/1990, destacando-se: (a) o direito 

de informação (art. 6º, III, CDC), (b) a proteção contra publicidade ilícita, métodos 

comerciais coercitivos ou desleais e cláusulas abusivas (art. 6º, IV); (c) a efetiva 

prevenção e reparação de danos materiais e morais, individuais e coletivos (art. 6.º, 

                                                      
423 GIACOMINI, Daniel Orfale. A devolução das quantias pagas pelos consumidores desistentes e 
excluídos dos contratos de consórcio á luz da Lei 11.795/08 e do Código de Defesa do Consumidor, 
p. 115. 
424 MALFATTI, Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor após a vigência 
da Lei 11.795/2008. Revista de Direito do Consumidor, p. 16. 
425 Idem.  
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IV, CDC) e (d) o acesso a órgãos administrativos e judiciais, facilitando-se a defesa 

dos seus direitos (art. 6º, VII e VIII, CDC).426 

Em suma, aonde há proteção normativa (constitucional ou legal) do 

consumidor, não há espaço para exercício do poder normativo do Bacen que resulte 

em diminuição ou restrição dos direitos dos consorciados. 

 

 

6.3 AS CIRCULARES DO BANCO CENTRAL E AS CONDIÇÕES MÍNIMAS DO 

CONTRATO DE CONSÓRCIO 

 

 

Em 3 de fevereiro de 2009, o Bacen divulgou as Circulares nºs. 3.432 e 

3.433, que atualizaram a regulamentação da legislação aplicável ao sistema de 

consórcios. 

No art. 5º da Circular nº 3.432/2009, o Bacen fixou as condições mínimas 

que devem constar do contrato de participação em consórcio, in verbis: 

Art. 5º No contrato de participação em grupo de consórcio, por 
adesão, devem estar expressas as condições da operação de 
consórcio, bem como, de forma clara e explícita, os direitos e os 
deveres das partes contratantes, consubstanciados e aplicáveis a 
cada cota, observadas as disposições da Lei nº 11.795, de 8 de 
outubro de 2008, devendo dele constar, no mínimo:  

I - a identificação completa das partes contratantes;  

II - a descrição do bem, conjunto de bens, serviço ou conjunto de 
serviços a que o contrato esteja referenciado e o respectivo preço, 
adotado como referência do valor do crédito e das contribuições 
ordinárias dos consorciados, bem como o critério aplicável para a 
sua atualização;  

III - informação, quando for o caso, relativa à participação do 
consorciado em grupo com créditos de valores diferenciados;  

IV - a taxa de administração;  

V - a eventual existência de fundo de reserva e respectiva taxa;  

VI - o prazo de duração do contrato e o número máximo de cotas de 
consorciados ativos do grupo;  

VII - as obrigações financeiras do consorciado, inclusive aquelas que 
vierem a ser estabelecidas em decorrência de:  

                                                      
426 MALFATTI, Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor após a vigência 
da Lei 11.795/2008. Revista de Direito do Consumidor, p. 17. 
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a) contratação de seguro;  

b) despesas realizadas com escritura, taxas, emolumentos, avaliação 
e registros das garantias prestadas;  

c) antecipação da taxa de administração;  

d) compra e entrega do bem, por solicitação do consorciado, em 
praça diversa daquela constante do contrato;  

e) entrega, a pedido do consorciado, de segunda via de documento;  

f) da cobrança de taxa de permanência sobre os recursos não 
procurados pelos consorciados ou pelos participantes excluídos;  

VIII - as obrigações contratuais, cujo descumprimento pelas partes 
enseja a aplicação de multa;  

IX - a periodicidade de realização da assembléia geral ordinária;  

X - as condições para concorrer à contemplação por sorteio e sua 
forma, bem como as regras da contemplação por lance;  

XI - a possibilidade ou não de antecipação de pagamento por 
consorciado não contemplado, se for o caso, e da antecipação de 
pagamentos por consorciado contemplado, bem como as condições 
dessas antecipações;  

XII - o direito de o consorciado contemplado dispor, para aquisição 
do bem, conjunto de bens, serviço ou conjunto de serviços, do valor 
do crédito distribuído na assembléia da respectiva contemplação, 
acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao 
período em que o valor do crédito tenha sido aplicado, compreendido 
entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização;  

XIII - a faculdade de o consorciado contemplado poder:  

a) adquirir, em fornecedor, vendedor ou prestador de serviço que 
melhor lhe convier:  

1. veículo automotor, aeronave, embarcação, máquinas e 
equipamentos, se o contrato estiver referenciado em qualquer bem 
mencionado neste item;  

2. qualquer bem móvel ou conjunto de bens móveis, novos, 
excetuados os referidos no item 1, se o contrato estiver referenciado 
em bem móvel ou conjunto de bens móveis não mencionados 
naquele item;  

3. qualquer bem imóvel, construído ou na planta, inclusive terreno, ou 
ainda optar por construção ou reforma, desde que em município em 
que a administradora opere ou, se autorizado por essa, em município 
diverso, se o contrato estiver referenciado em bem imóvel;  

4. serviço, se o contrato estiver referenciado em serviço;  

b) adquirir o bem imóvel vinculado a empreendimento imobiliário, na 
forma prevista no contrato, se assim estiver referenciado;  
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c) realizar a quitação total de financiamento, de sua titularidade, nas 
condições previstas no contrato, de bens e serviços possíveis de 
serem adquiridos por meio do crédito obtido;  

d) receber o valor do crédito em espécie, mediante quitação de suas 
obrigações para com o grupo, caso ainda não tenha utilizado o 
respectivo crédito decorridos 180 dias após a contemplação;  

XIV - o procedimento a ser observado para a aquisição e o 
pagamento do bem, conjunto de bens, serviço ou conjunto de 
serviços em que o contrato estiver referenciado, com fixação de 
prazo dentro do qual a administradora deve realizar o pagamento ao 
fornecedor, observado o disposto no art. 12;  

XV - as garantias que serão exigidas do consorciado contemplado 
para a aquisição do bem, conjunto de bens, serviço ou conjunto de 
serviços e os procedimentos a serem adotados na eventualidade de 
sua substituição;  

XVI - as disposições a serem observadas para a transferência dos 
direitos e obrigações decorrentes do contrato;  

XVII - as condições de inadimplemento contratual que acarretem:  

a) a exclusão do consorciado do grupo;  

b) o cancelamento da contemplação, na forma do art. 10;  

XVIII - informação acerca das condições para o recebimento da 
restituição dos valores pagos pelos participantes excluídos, inclusive 
quanto à eventual incidência de descontos aplicáveis aos valores 
recebidos;  

XIX - a autorização do consorciado para a realização dos depósitos 
dos recursos de que trata o art. 27 e os dados relativos à 
correspondente conta de depósitos, se a possuir;  

XX - a informação de que o consorciado, inclusive se for excluído do 
grupo, está obrigado a manter atualizadas suas informações 
cadastrais perante a administradora, em especial do endereço, 
número de telefone e dados relativos à conta de depósitos, se a 
possuir;  

XXI - o número do registro e do cartório de registro de títulos e 
documentos no qual foi registrado o regulamento do grupo de 
consórcio, nos termos do art. 4º.  

 

Alexandre David Malfatti427 comenta que como resultado de uma primeira 

análise não se pode dizer que houve excesso no poder normativo. As condições 

mínimas foram estabelecidas na perspectiva da operacionalização do contrato e no 

caminho da ampla possibilidade de atuação da sociedade administradora.  

                                                      
427 MALFATTI, Alexandre David. O contrato de consórcio e o direito do consumidor após a vigência 
da Lei 11.795/2008. Revista de Direito do Consumidor, p. 20. 
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Pode-se afirmar, também, que, na regulação do contrato de participação 

em consórcio, a atuação normativa foi quase burocrática, como uma explicitação das 

exigências que estavam na lei e acabaram resumidas por meio de Circular. Em 

suma, o Bacen não exerceu o poder normativo de modo a fixar condições mínimas 

mais favoráveis ao consumidor, como permitido pela Lei nº 11.795/2008. 

Alguns exemplos podem esclarecer a análise apresentada.  

Primeiro, ao prever o registro do regulamento do consórcio em cartório de 

registro de títulos e documentos (art. 4º da Circular nº 3.432/2009), o Bacen não 

exigiu que ele ficasse integrado – constasse expressamente do instrumento – ao 

contrato de participação em grupo de consórcio. Mencionou que havia tão somente 

a obrigação de informar o cartório em que estava registrado o regulamento (art. 5º, 

XXI). 

Segundo, o Bacen deixou de exigir que, no momento da proposta de 

participação (art. 10, § 3º, da Lei nº 11.795/2008), o instrumento contratual fosse 

integralmente apresentado ao consorciado. Ou seja, a proposta de participação 

nada mais seria do que o próprio instrumento contratual em sua plenitude. 

Nesses dois pontos, o Bacen perdeu a oportunidade de concretizar e 

garantir o direito à informação do consumidor, nos termos do artigo 6º, III do CDC. 

Não se quer dizer que o consumidor não possa exigir aquelas condutas da 

sociedade administradora, ou mesmo que esta última não cumpra espontaneamente 

aqueles deveres legais. A inserção daquelas exigências facilitaria sobremaneira a 

efetivação daquele direito básico à informação. 

Terceiro, ao prever a taxa de administração, o Bacen não fixou critérios 

para sua estipulação, de modo a evitar abusos contratuais por parte da sociedade 

administradora. Também não cuidou de explicitar as regras para a antecipação da 

aludida taxa de administração (art. 27, § 3º, da Lei nº 11.795/2008), em especial os 

critérios objetivos para sua identificação e cobrança, de modo a não fragilizar a 

posição do consumidor naquele importante momento de aquisição da cota do 

consórcio. Era possível, então, limitar-se a possibilidade da antecipação a um 

percentual da própria obrigação de deixar claro como se daria a dedução do valor, 

durante o contrato. 

Quarto, ao prever a taxa de permanência sobre os recursos não 

procurados pelos consorciados (art. 35 da Lei nº 11.795/2008), o Bacen, do mesmo 
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modo, não fixou critérios objetivos para sua identificação. Era de todo conveniente a 

limitação do percentual mensal máximo exigido do consorciado, evitando-se abusos. 

Os dois pontos revelam, como já demonstrado anteriormente, uma 

tendência do Bacen de deixar para as partes – consorciados e administradoras de 

consórcio – o estabelecimento de regras sobre a remuneração dos serviços. Deu-se 

lugar à liberdade contratual “plena” em termos de preço. 

Em resumo, o poder normativo do Bacen tem respaldo na lei, mas deve 

ser exercido sem prejudicar o consumidor. 

O exercício adequado daquele poder normativo contribuirá sobremaneira 

para explicitar limites à liberdade contratual, fixando-se condições mínimas do 

contrato de adesão e que garantam ao consumidor seus direitos básicos. 

 

 

6.4 A ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL E A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA 

ADMINISTRADORA DE GRUPO DE CONSÓRCIOS 

 

 

Conforme disposto no artigo 39 da Lei nº 11.795/2008, a administração 

especial e a liquidação extrajudicial de administradora de consórcio são regidas pela 

Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, pelo Decreto-Lei nº 2.321, de 25 de fevereiro 

de 1987, pela Lei nº 9.447, de 14 de março de 1997, e por legislação superveniente 

aplicável às instituições financeiras. 

Para Carlos Henrique Abrão428, o legislador, ao editar a Lei nº 

11.795/2008, teve a preocupação, embora mínima, de disciplinar o regime de 

administração especial e liquidação extrajudicial, fazendo menção e reportando-se 

aos diplomas legais inerentes. 

Substancialmente, a administração especial, assim entendida, é 

compreendida como norma legal, a qual prioriza regime específico, durante o estado 

de crise da entidade consorciada429.  

Conceitualmente, portanto, o regime de administração especial prevê 

medidas tomadas pelo Bacen para minimizar a crise, proteger os consorciados, seus 

                                                      
428 ABRÃO, Carlos Henrique. Do consórcio, p. 108-109. 
429 Ibidem, p. 108. 
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respectivos grupos e, ao mesmo tempo, proceder diante das diligências que se 

afigurarem necessárias para soerguimento da empresa430. 

O ato que decreta a administração especial fixa seu prazo de duração, 

podendo ser prorrogado se houver necessidade, tudo sob o controle próprio do 

Bacen, mas há exacerbado casuísmo, conforme se verifica na Lei nº 2.321/87, a 

deixa referida prorrogação ao crivo da discricionariedade431. 

Impõe-se reconhecer à administração especial um regime temporário, 

com o afastamento dos administradores e membros do Conselho, sendo nomeado 

outro, dotado de poderes de gestão ordinária, na interface entre o Decreto nº 

2.321/1887 e a Lei nº 6.204/1974. 

Os recursos pertencentes aos grupos de consórcio, administrados por 

empresa submetida aos regimes especial temporário ou de liquidação extrajudicial, 

serão obrigatória e exclusivamente destinados ao atendimento dos objetivos dos 

contratos de participação em grupo de consórcio432. 

A decretação da administração especial temporária ou da liquidação 

extrajudicial da administradora de consórcio não prejudicará a continuidade das 

operações dos grupos por ela administrados, devendo o conselho diretor ou o 

liquidante dar prioridade ao funcionamento regular dos grupos (art. 40, da Lei nº 

11.795). 

No caso de administração especial, o conselho diretor poderá convocar 

assembléia geral extraordinária para propor ao grupo as medidas que atendam a 

seus interesses, inclusive a de transferir sua administração (art. 40, § 1º, da Lei 

11.795). 

Quanto à liquidação extrajudicial, o liquidante, de posse do relatório da 

situação financeira de cada grupo, publicará edital, em que constarão os requisitos 

necessários à habilitação de administradoras de consórcio interessadas na 

administração dos grupos. (art. 40, § 2º, da Lei nº 11.795). 

Expirado o prazo para a habilitação, o liquidante convocará assembléia 

geral extraordinária do grupo, a fim de deliberar sobre as propostas recebidas (art. 

40, § 3º, da Lei nº 11.795). 

                                                      
430 ABRÃO, Carlos Henrique. Do consórcio, p. 109. 
431 Idem. 
432 Idem. 
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Os recursos pertencentes aos grupos de consórcio, administrados por 

empresa submetida aos regimes especial temporário ou de liquidação extrajudicial, 

serão obrigatória e exclusivamente destinados ao atendimento dos objetivos dos 

contratos de participação em grupo de consórcio, por adesão (art. 40, § 4º, da Lei nº 

11.795). 

Ainda, quanto à participação do Bacen como fiscalizador das empresas 

de consórcio, Carlos Henrique433 Abrão pondera que a eventual demora na 

concretização da medida que decreta a administração especial, na maioria das 

vezes, sabidamente, deflagra o procedimento contrário aos interesses dos 

consorciados, a par da probabilidade de acontecer a liquidação extrajudicial. 

Nessa linha de raciocínio, as operações são regularmente acompanhadas 

e fiscalizadas pelo Bacen e o legislador, para coibir abusos, ditou regras específicas, 

inclusive de responsabilidade objetiva na gestão dos negócios, mais do que isso, 

procurou impor sanções, com o nítido propósito de desestimular condutas contrárias 

ao funcionamento da entidade consórtil.  

Os efeitos da administração especial e da liquidação extrajudicial nas 

administradoras de consórcio, por parte do Bacen, serão tratados adiante quando 

analisarmos a responsabilidade civil deste órgão na atividade fiscalizadora. 

 

 

6.5 O DIRIGISMO CONTRATUAL 
 
 

6.5.1 intervencionismo do Estado na vida dos contratos 
 

 

Nelson Nery Junior434 pontifica que o dirigismo contratual não se dá em 

qualquer situação, mas apenas nas relações jurídicas consideradas como 

merecedoras de controle estatal para que seja mantido o desejado equilíbrio entre 

as partes contratantes. 

                                                      
433 ABRÃO, Carlos Henrique. Do consórcio, p. 112. 
434 NERY JUNIOR, Nelson. Da proteção contratual. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 
comentado pelos Autores do Anteprojeto, p. 513. 
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Acentuou-se, assim, a figura do impropriamente chamado contrato 

forçado, que não é verdadeiro contrato435 nem fenômeno exclusivo do dirigismo 

contratual, como uma das formas mais vigorosas de vivificação desse mesmo 

dirigismo, pois aqui a lei diz o que vai ser objeto do contrato e determina a obrigação 

de se celebrar o contrato, não podendo as partes recusarem-se a fazê-lo. 

Para Cláudia Lima Marques436, para atingir este ambicioso fim, de 

equidade contratual e boa-fé nas relações, o Estado utilizará, então, o instrumento 

que dispõe, o poder de regular a conduta dos homens por meio das leis, limitando 

assim a autonomia privada. É o intervencionismo do Estado na vida dos contratos, 

que será tratado a partir de agora. 

Para Antonio Jeová dos Santos437, com a intervenção do Estado em toda 

condição de vida, afastado está o pleno liberalismo (o deixar-passar e o deixar-

fazer). A autonomia da vontade não mais pode ser considerada hoje como no 

começo do século XIX porque a inflexibilidade da concepção liberal traz em si 

profunda injustiça, por estar sustentada em dogmas e ficções.  

A filosofia do Estado liberal exigia uma separação quase absoluta entre o 

Estado e a sociedade. Logo, aquele não poderia intervir nas relações obrigacionais 

dos particulares, ao contrário, deveria permitir a liberdade contratual como reflexo do 

postulado máximo da autonomia da vontade, criadora do próprio Estado 

politicamente organizado438. 

Consequentemente, ao juiz não era permitido mais do que um controle 

formal da presença ou da ausência da vontade e de um consenso isento de vícios 

ou defeitos, nunca, porém, um controle do conteúdo do contrato, de justeza e do 

equilíbrio das obrigações assumidas. De outro lado, à lei cabia uma função 

interpretativa, no máximo, supletiva da vontade.439 

                                                      
435 DIÉZ-PICAZO, Luiz. Fundamentos del derecho civil patrimonial. 2. ed. Madrid: Tecnos, 1983. v. l. I, 
p.103. “É que no contrato forçado não existe acordo de vontades e se desconhece a vontade de uma 
ou de ambas as partes, apesar de nascer dele uma relação jurídica semelhante ou idêntica à que 
deriva do contrato. É, na verdade, constituição forçada de relações jurídicas privadas, chamada de 
relação paracontratual por René Savatier. [...] Ocorre que o contrato forçado quando a lei impõe a 
alguém a efetivação de determinada relação jurídica, sem que haja manifestação da vontade.” Apud 
NERY JUNIOR, Nelson. Da proteção contratual. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 
comentado pelos Autores do Anteprojeto, p. 513. 
436 MARQUES, Cláudia Lima. Contrato no Código de Defesa do Consumidor, p. 207. 
437 SANTOS, Antônio Jeová. Função social, lesão e onerosidade excessiva nos contratos. São Paulo: 
Método, 2002, p. 39-40. 
438 MARQUES, Cláudia Lima. Op. cit., p. 207 
439 Ibidem, p. 207-208. 
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Na visão de Cláudia Lima Marques440, com o início da renovação da 

teoria contratual através das tendências sociais, em virtude dos postulados de um 

novo Estado Social e da realidade da sociedade de massas, o Estado passa a 

intervir nas relações obrigacionais. 

Para a doutrinadora, a intervenção do Estado na formação dos contratos 

vai ser exercida não só pelo legislador, mas também pelos órgãos administrativos. O 

poder judiciário também terá a função, pois, se as normas imperativas destas leis, 

aqui chamadas intervencionistas, restringem o espaço da liberdade individual no 

contrato, legitimarão ao Judiciário para que exerça o tão reclamado controle efetivo 

do conteúdo do contrato, controle da justiça contratual, em especial, o controle das 

cláusulas abusivas.441 

Ultrapassada a análise das conseqüências que a aceitação da doutrina 

clássica da autonomia da vontade teve no campo das idéias e postulados jurídicos, 

cabe agora refazer esta análise tendo em vista, não mais o dogma único da vontade, 

mas as tendências sociais da nova concepção do contrato, em seu reflexo mais 

visível, que é a Lei nº 8.078/90. 

 
 
6.5.2 Limitação da liberdade contratual 
 

 

A teoria contratual clássica, com a aceitação total do dogma da autonomia 

da vontade, assegurava, no campo teórico do Direito, a igualdade e a liberdade de 

todas as pessoas. O dogma da liberdade contratual era o reflexo mais importante da 

força criadora da vontade. O indivíduo estaria, assim, livre para contratar ou não 

contratar, para definir o conteúdo de suas futuras obrigações, para escolher o 

parceiro contratual que lhe interesse442. 

No campo prático dos fatos, com a proliferação dos contratos de massa, 

especialmente dos contratos de adesão, a liberdade contratual já se encontrava 

limitada. Ao contrário do que se acreditava, o dogma da liberdade contratual tornou-

                                                      
440 MARQUES, Cláudia Lima. Contrato no Código de Defesa do Consumidor, p. 208. 
441 Idem. 
442 Ibidem, p. 223. 
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se uma ficção, em liberdade de um e opressão do outro, assim como a esperada 

livre concorrência não foi suficiente para conduzir a resultados aceitáveis.443 

O conteúdo de muitos contratos será ditado, então, regulamentado ou 

autorizado pelo poder estatal. Os contratos pré-redigidos pelas empresas 

substituirão o negócio jurídico bilateral, antes concluído individualmente, 

desparecendo o laborioso processo de negociações e discussões preliminares. 

Permanece a liberdade de contratar, isto é, de realizar ou não um determinado 

contrato. Mas a liberdade contratual, liberdade para determinar o conteúdo da 

relação obrigacional, sofreria graves limitações com as novas técnicas de 

contratação e também com o intervencionismo legal na vida dos contratos. 

Cláudia Limar Marques444 destaca que o declínio da liberdade contratual 

é, portanto, um fato na moderna sociedade de consumo. O novo direito dos 

contratos vai limitar a possibilidade das empresas de se recusarem a contratar com 

determinada pessoa ou em determinadas ocasiões, seja por respeito aos direitos 

constitucionais, seja por passar a considerar ilícito o uso do poder econômico e do 

monopólio para forçar, por exemplo, um aumento de preços. 

A limitação da liberdade contratual vai possibilitar, assim, que novas 

obrigações, não oriundas da vontade declarada ou interna dos contratantes, sejam 

inseridas no contrato em virtude de lei ou ainda em virtude de uma interpretação 

construtiva dos juízes, demonstrando mais uma vez o papel predominante da lei em 

relação à vontade da nova concepção do contrato. A nova teoria contratual 

impregnada por uma visão total da relação e conforme a boa-fé passa também a 

valorizar o tempo como elemento relevante. Na formação do vínculo, o tempo será 

considerado como aliado da racionalidade e reflexão na decisão dos 

consumidores445. 

Por fim, cumpre ainda mencionar que esta nova concepção de contrato 

trouxe como reflexo a possibilidade de o poder estatal, seja através do legislador, 

seja através do controle judicial ou administrativo, proibir determinadas cláusulas 

abusivas nos contratos de massa. 

 
 

                                                      
443 MARQUES, Cláudia Lima. Contrato no Código de Defesa do Consumidor, p. 223. 
444 Ibidem, p. 224. 
445 Idem. 
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6.5.3 relativização da força obrigatória dos contratos  
 

 

Agora é a vez do princípio da relatividade da força obrigatória dos 

contratos. Na visão tradicional, a força obrigatória do contrato teria seu fundamento 

na vontade das partes. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficariam 

ligadas por um vínculo446, onde nasceriam obrigações e direitos para cada um dos 

participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutela da 

judicialmente. 

Para Cláudia Lima Marques447, a nova concepção de contrato destaca, ao 

contrário, o papel da lei. É a lei que reserva um espaço para a autonomia da 

vontade, para autorregulamentação dos interesses privados. Logo, é ela que vai 

legitimar o vínculo contratual e protegê-lo. A vontade, portanto, continua essencial à 

formação dos negócios jurídicos, mas sua importância e força diminuíram, levando à 

relativização da noção de força obrigatória e intangibilidade do conteúdo do contrato. 

Assim, o princípio clássico de que o contrato não pode ser modificado ou 

suprimido senão através de uma nova manifestação volitiva das mesmas partes 

contratantes sofrerá limitações (art. 6º, IV e V, do CDC). 

Aos juízes é agora permitido um controle do conteúdo do contrato, como 

no próprio CDC, devendo ser suprimidas as cláusulas abusivas e substituídas pela 

norma legal supletiva (art. 51 do CDC). É o intervencionismo estatal, que ao editar 

leis específicas pode, por exemplo, inserir no quadro das relações contratuais novas 

obrigações com base no princípio da boa-fé (dever de informar, obrigação de 

substituir peça, renovação automática da locação etc)448. 

Portanto, a vontade das partes não é mais a única fonte de interpretação 

que possuem os juízes para decifrar um instrumento contratual. 

Relativiza-se, assim, o postulado de que os contratos só têm efeito entre 

as partes (res inter alios acta).449 As novas tendências sociais da concepção de 

                                                      
446  MARQUES, Cláudia Lima. Contrato no Código de Defesa do Consumidor, p. 226. 
447  Idem. 
448  Ibidem, p. 227. 
449 As modificações socioeconômicas ocorridas a partir da Revolução Industrial tornam necessária a 
revisão dos princípios gerais do contrato. Para que o contrato possa atender a sua função social, é de 
se reconhecer que o princípio da relatividade dos efeitos (res inter alios), que permite aos 
contratantes exercer a oponibilidade interna contra os terceiros que inviabilizam a satisfação dos seus 
interesses, submete-se ao atendimento de interesses socialmente mais relevantes, entre os quais 
destacam-se a proteção ao consumidor e a proteção ambiental. Permite-se, destarte, a oponibilidade 
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contrato postulam que, em alguns casos, o raio de ação do contrato deva 

transcender a órbita das partes. 

Cabe ainda analisar o fenômeno dos terceiros nas relações de consumo e 

a conseqüente relativização do efeito apenas inter partis dos contratos de consumo, 

em face do reconhecimento do status de “consumidores” para estes antigos 

terceiros. Em outras palavras, a regra da relatividade dos contratos ou do efeito 

apenas entre as partes é clássica e diretamente originada do dogma da autonomia 

da vontade. Sendo assim, no direito civil comum, este grupo de “consumidores” 

incidentes não deveria fazer parte da relação contratual. A única exceção clássica 

são os parcos direitos assegurados aos beneficiários-terceiros. No sistema do CDC, 

ao aproximar estas duas figuras e definir todos como “consumidores” stricto sensu 

ou equiparados, acaba definindo que as relações contratuais de consumo terão, sim, 

efeitos perante “terceiros”. Ou seja, a eficácia contratual, no sistema do CDC, é 

maior, uma vez que nascem direitos para estes terceiros450. 

 
 
6.5.4 A responsabilidade civil do Bacen à luz da Lei nº 11.795/2008 
 
 

Antes de adentrarmos o tema, cumpre registrar que, a responsabilidade 

da administradora de consórcio pela gestão dos negócios dos grupos de consórcios, 

foi devidamente tratada em tópico apartado, neste capítulo, e que seus efeitos estão 

diretamente ligados à responsabilidade do Bacen. 

A atividade fiscalizadora do Banco Central decorre da Lei nº 4.595/1964, 

recebida pela atual Constituição com status de lei complementar, uma vez que o 

poder legislativo não editou a lei de que que trata o art. 192 da Magna Carta. 

O Bacen é um longa manus do Estado, incumbido de cuidar do Sistema 

Financeiro Nacional, exprimindo o seu poder pelo exercício da função de polícia 

                                                                                                                                                                      
externa em desfavor dos interesses dos contratantes, se os interesses individuais de terceiros 
determinados forem mais relevantes que os das partes. Também cabe oponibilidade externa na 
defesa dos interesses individuais homogêneos, coletivos ou difusos, socialmente mais relevantes que 
os dos contratantes, como é o que sucede com a proteção do consumidor e a proteção ambiental, 
que são reguladas por normas jurídicas de ordem pública. CONCLUSÕES DO V CONGRESSO 
BRASILEIRO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. Painel 9. Belo Horizonte. 02.05.2000. Revista de 
Direito do Consumidor. São Paulo: RT, n. 35, 2000, p. 260. 
450 MARQUES, Cláudia Lima. Contrato no Código de Defesa do Consumidor, p. 231. 
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administrativa financeira, eis que detém a qualificação, atribuída por lei, de 

executora daquelas normas de natureza administrativo-financeiro451. 

O professor Nelson Abrão452, examinando a questão, afirma que o Bacen 

exerce o comando da política econômica monetária, tendo como principais tarefas 

monitorar o mercado e intervir quando necessário e determinar um conjunto de 

medidas que se compatibilizam com o mecanismo de estabilização da moeda e 

preservação sistemática dos interesses dos investidores.  

Entrementes, os técnicos do Bacen têm demonstrado letargia e falta de 

pulso na verificação do problema, resultando em uma tomada de ordem que 

instabiliza o mercado ou privilegia determinada entidade.453  

Múltiplos fatores pretéritos, de conhecimento do Bacen, interferiram 

marcadamente na situação ruinosa de algumas instituições financeiras, bastando 

para tanto invocar os casos do Banco do Estado de São Paulo (Banespa) e do 

próprio Banco Nacional, sociedade anônima454. 

Nesse sentido também analisa Ivan Paulo Machado455. Para o citado 

autor, a intervenção tardia demonstra, para bem da verdade, que o serviço de 

vigilância e fiscalização a cargo do Bacen não funcionou, quando deveria legalmente 

funcionar, quer por ação ou inação, descumprindo os seus deveres legais. E 

completa dizendo que o Bacen, conquanto houvesse tomado conhecimento ou não 

das irregularidades, faz-se de cego e ao se esquivar de tomar uma atitude acaba 

inerte, não adotando as medidas e providências que lhe competem 

constitucionalmente, para a defesa do público. Por conseguinte, se o serviço 

funcionou mal, ensejando as lesões a terceiros, a reparação de tal lesão há de ser 

satisfeita pelo Bacen. 

Nelson Abrão456 comenta que, não obstante tenha crescido o número de 

punições e multas aplicadas a dirigentes das administradoras de consórcios pelo 

Bacen, inclusive determinando impedimentos de funcionamento, não se materializou 

uma melhoria palpável na atividade fiscalizatória do órgão, sobretudo para atuar 

preventivamente e poupar clientes e investidores de maiores percalços. O que se vê 

é a responsabilização de operação que já se mostrou prejudicial. E completa, na 

                                                      
451 MACHADO, Ivan Paulo. Doutrinas essenciais responsabilidade civil, p. 427. 
452 ABRÃO. Nelson. Direito bancário. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 414. 
453 Idem. 
454 Idem. 
455 MACHADO, Ivan Paulo. Op. cit., p. 427. 
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realidade deveria o Bacen responder pelos prejuízos causados aos consorciados-

consumidores, dentro da relação de causa e efeito, em face do dano que permite 

infundir aos investidores e poupadores. Cresce a tendência de se imputar ao Bacen 

a responsabilidade objetiva, isto é, mesmo não estando demonstrada a 

culpabilidade, estaria obrigado a indenizar pelo simples fato de ser agenciador e 

autoridade incumbida de rastrear os dados recebidos e, por conseqüência, evitar a 

instabilidade e intranquilidade que certamente causa quando demora em 

implementar as medidas necessárias e inadiáveis para sanear as empresas do setor 

que estão em dificuldade. 

Mais adiante o ditado autor adverte, se é certo que o convívio com a total 

irresponsabilidade das autoridades do Banco Central é nefasto e prejudicial ao 

funcionamento sadio das instituições financeiras, o nascedouro de uma 

responsabilidade objetiva serviria como poderoso remédio para vitalizar a 

importância do papel que desempenha e colocar o mercado em estado constante de 

alerta. A situação não se aplica somente às instituições financeiras, pela proliferação 

em demasia das cartas-patentes e sem um critério objetivo, mas também ao setor de 

consórcios, cujo funcionamento depende da sua autorização.457 

Destarte, se a fiscalização e a vigilância tardam injustificadamente, em 

detrimento do consumidor e do mercado que confiou naquela empresa, indiscutível 

ponderar que a causa do dano proveio da conduta da autarquia federal. Cite-se, 

para ilustrar, o Plano Collor, quando a correção monetária real foi escamoteada e os 

julgados proferidos pelo STJ indicaram ser a responsabilidade do Bacen e não das 

instituições financeiras depositárias, provocando perda de tempo e de dinheiro dos 

poupadores que pretendiam reaver seus investimentos ilegalmente deflacionados. 

Em suma, o papel crucial desenvolvido pelo Bacen, relativamente ao 

monitoramento das instituições financeiras e à relevância que lhe é peculiar, impõe 

uma tendência apta a conferir a este órgão, sob tal roupagem, típica 

responsabilidade objetiva, que o CDC, na inversão do ônus da prova, traçaria 

obrigação de reparar o dano cometido por ação ou omissão em relação a terceiros. 

Para Nelson Abrão458, desse papel que divisa a posição teleológica do 

Bacen surge maior aproximação com o consumidor, determinando o cliente que se 

                                                                                                                                                                      
456 ABRÃO, Nelson. Direito bancário, p. 414. 
457 Ibidem, p. 415. 
458 Idem. 
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interessa pelos serviços prestados e a incompatibilidade com as regras 

estabelecidas. 

Nesse contexto, patente está a relação de consumo que se entrelaça com 

o CDC, colocando em evidência predicados que enalteçam a posição do cliente no 

relacionamento com a instituição financeira, abrindo um canal de comunicação.  

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em julgamento de recurso de 

apelação cível, da relatoria do Juiz Fernando Gonçalves, assim decidiu: 

Responsabilidade civil do Bacen – Falta do serviço – Investidores 
Grupo Coroa Brastel – Indenização.  
1. O art. 18 da Lei 6.024/1974 diz respeito às ações propostas contra 
a entidade liquidanda, não havendo, assim, impossibilidade que seja 
intentada ação contra o Bacen, objetivando-se indenização por ter 
faltado ao serviço. 2. O Bacen, que tem o poder-dever de proteger os 
investidores contra emissões fraudulentas de títulos ou valores 
mobiliários e evitar qualquer modalidade de fraude no caso do Grupo 
Coroa Brastel, foi omisso, omissão que chegou às raias da 
conivência, da cumplicidade. (TRF. 1ª R. AC 91.01.02727-1. Distrito 
Federal, rel. Juiz Tourinho, DJU de 25.07.1991.).459  

Com apoio nessas críticas, tem-se como perfeitamente justificável 

responsabilizar quem tem o direito e o dever constitucional e legal de fiscalizar e 

intervir e assim não procedeu. Mais, se há negligência ou letargia na tomada de 

decisões por parte dos prepostos do Bacen, também é justo e correto 

responsabilizar este órgão pelos danos causados aos consorciados consumidores, 

na forma objetiva, que deriva, por óbvio, do dever de fiscalizar.  

 

 

6.5.5 A responsabilidade do Bacen pela frustração de créditos e direitos dos 
consorciados 
 
 

A decretação de regimes especiais, especialmente intervenções em 

administradoras de consórcios – que depois, em regra, são convertidas em 

liquidações extrajudiciais – tem suscitado a discussão judicial da eventual 

responsabilidade do Bacen pelos prejuízos sofridos pelos consorciados.  

                                                      
459  BRASIL. Tribunal Regional Federal. 1ª R. AC 89.01.00426-7. 3ª T. Relator Juiz Fernando 
Gonçalves. Brasília-DF. Publicado em: DJU de 17.06.1991. Disponível em: <http:www.trf1.gov.br.>. 
Acesso em: 18 mar. 2011. 
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Uma linha comum de argumentação tem se desenvolvido no sentido de 

ocorrência de omissão culposa do Bacen – ou mesmo dolosa, no dever de fiscalizar, 

bem como no alegado retardo na adoção das medidas legais externas460. Esta 

argumentação não se apresenta problemática, na medida em que, havendo 

constatação de irregularidades graves, considera-se dever do agente fiscalizador 

adotar as medidas necessárias para o respectivo saneamento ou, se for o caso, 

estancar os prejuízos, retirando os administradores das empresas de consórcio da 

gestão do empreendimento461.  

Caso as providências necessárias venham a ser injustificadamente 

omitidas ou retardadas, configura-se violação culposa, lato sensu, dos deveres de 

diligência, inerentes à função fiscalizadora e, em consequência, imputação de 

responsabilidade, cujos limites serão dados pela causalidade: a autarquia – o Bacen 

– responderá pelos danos causados a partir do momento em que se configurou o 

dever concreto de agir, isto é, no momento em que foram constatadas as 

irregularidades, cuja gravidade demandavam medidas extremas, não alcançando, 

portanto, prejuízos anteriores462. 

Situação diversa ocorre quando a responsabilização não se fundamenta 

na alegação ou comprovação de culpa na omissão, mas sim no fato objetivo da 

ocorrência de prejuízo sofrido pelo consorciado e não suportado, ou com 

perspectivas prováveis de não sê-lo, pela administradora de consórcios e seus 

gestores, em função de haver sido decretada sua intervenção ou liquidação. O 

esforço de quem sustenta a responsabilidade objetiva da autarquia federal é 

demonstrar que a norma do § 6º do art. 37 da Constituição Federal seria aplicável à 

hipótese463. 

Portanto, a responsabilidade objetiva do Bacen, relativamente aos 

consorciados lesados por atos das empresas de consórcio, resultaria do dever de 

fiscalizar, que configuraria para a administração, no caso o próprio Bacen, uma 

obrigação de resultado – evitar o dano – e não de meios – atuar oportuna e 

diligentemente para evitar que os consorciados não sejam lesados ou tenham 

prejuízos. 

                                                      
460 ROCHA, Lademir Gomes da. A regulação do mercado de consórcios e a responsabilidade civil 
extracontratual do Bacen. Rio de Janerio: Lumen Juris, 2009, p.102-103.  
461 Ibidem, p.102. 
462 Ibidem, p. 103. 
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6.6 A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO 

  
 

O diploma legal consumerista coloca as pessoas jurídicas de direito 

público como inclusas no conceito de fornecedor de serviços. É o que depreende da 

disciplina do art. 3º:  

Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, 
montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços [Grifos nossos]. 

Além desse dispositivo, há o art. 4º, inc. VII, que elege como princípio da 

Política Nacional de Relações de Consumo, a racionalização e melhoria dos 

serviços públicos, a ser buscada pelos órgãos públicos, bem como o art. 6º, inc. X, 

que declara como direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos 

serviços públicos em geral464. 

Mas o CDC cuida especificamente dos órgãos públicos no art. 22, in 

verbis:  

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 
eficientes, seguros, e, quando aos essenciais, contínuos.      
Parágrafo único – Nos casos de descumprimento, total ou parcial, 
das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 
prevista neste Código. 

De acordo com o art. 175 da Constituição Federal: “incube ao Poder 

Público”, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação aos serviços públicos”. 

Aqui, surge a seguinte questão: de que forma conciliar o disposto no 

CDC, relativamente aos órgãos públicos, ante a expressa previsão de 

                                                                                                                                                                      
463 ROCHA, Lademir Gomes da. A regulação do mercado de consórcios e a responsabilidade civil 
extracontratual do Bacen. Rio de Janerio: Lumen Juris, 2009, p.103. 
464 CAZZANIGA. Gláucia Aparecida Ferraroli. Responsabilidade dos órgãos públicos no CDC. In: 
NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria (Orgs.). Doutrinas essenciais 
responsabilidade civil. São Paulo: RT, 2010. v. VI, p. 450-451. 
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responsabilidade do Estado como decorrência da prestação de serviços públicos, 

inserida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal? 

Nos termos do art. 37, § 6º, da Carta Magna: “As pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado 

o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.  

Para Nelson Nery Junior465, o legislador constituinte referiu-se à 

responsabilidade civil pelo risco, sendo, portanto, a administração pública 

responsável objetivamente pela indenização dos danos sofridos pelo administrado, 

por fato do serviço. Hely Lopes Meirelles também entende nesse sentido466.  

A responsabilidade objetiva da administração pública, independentemente 

de dolo ou culpa, ocorre quando houver ato comissivo, vale dizer, marcado por 

atitudes positivas de agentes ou servidores, lesivas de direitos dos administrados467. 

Nesse caso, basta a existência do dano e o nexo de causalidade entre o ato 

comissivo da administração pública e o dano, para que haja o dever de indenizar. 

Quando se tratar de conduta omissiva da administração pública, a 

doutrina e a jurisprudência majoritárias apregoam fundar-se o dever de indenizar na 

responsabilidade subjetiva.  

Invocando a teoria do risco que fundamenta a responsabilidade objetiva 

do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, Hely Lopes Meirelles468 sustenta a 

incidência da responsabilidade objetiva, independentemente da conduta comissiva 

ou omissiva da administração, dizendo que quando houver “falta anônima do 

serviço”, responde a administração objetivamente. O exemplo que o citado autor 

menciona é o da existência do dever da administração, de velar pela integridade 

física da pessoa (alunos da rede oficial de ensino, pessoas internadas em hospitais 

públicos, etc.), razão pela qual “caso sofram algum dano quando estejam sob a 

guarda imediata do Poder Público, têm direito à indenização, salvo se ficar 

                                                      
465 NERY JUNIOR. Nelson. Responsabilidade civil da administração pública. Aspectos do direito 
brasileiro positivo vigente: art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 15, do CC/1916.  In: NERY JUNIOR, 
Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria (Orgs.). Doutrinas essenciais responsabilidade civil. São 
Paulo: RT, 2010. v. VI, p. 28. 
466 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 
585. 
467 BANDEIRA DE MELLO. Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998, p. 621. 
468 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, p. 590. 
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comprovada a ocorrência de alguma causa excludente daquela responsabilidade 

estatal.469 

O STF, citando a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello e Hely 

Lopes Meirelles470, apresentou tese diferente, entendendo que, em se tratando de 

conduta omissiva da administração pública por dano causado por ato de terceiro, a 

responsabilidade é subjetiva, exigindo-se prova da culpa ou dolo da administração 

para caracterizar o dever de indenizar. 

Como se vê, o art. 37, § 6º, em comento, consagra a responsabilidade 

objetiva da administração pública, pela teoria do risco, quer se trate de conduta 

comissiva ou omissiva dos agentes ou servidores do poder público471.   

Os requisitos constitucionais para que a administração pública tenha o 

dever de indenizar, bem como o administrado o direito de receber a indenização, 

são apenas dois: a) a existência do dano, patrimonial e/ou moral; b) o nexo de 

causalidade entre a conduta (omissiva ou comissiva) da administração e o dano472. 

O fundamento dessa responsabilidade objetiva é o risco administrativo, ou 

seja, o risco da atividade do Estado, que foi criado para servir a comunidade e não 

para causar-lhe problemas. Caso a atividade estatal crie problemas e cause danos 

ao particular, este tem direito de ver-se ressarcido pelos prejuízos que sofreu e de 

ser indenizado pelo dano moral quando isto ocorrer473.  

O dever da administração pública de indenizar é também fundado no 

princípio da boa-fé objetiva, pois o administrado crê, com boa-fé objetiva, que o 

Estado tem de exercer os seus misteres para o benefício da população, sendo certo 

que não foi idealizado para provocar e causar danos a quem quer que seja. 

Enquanto a responsabilidade civil da administração é sempre objetiva, consoante a 

                                                      
469 Idem. 
470 Num primeiro momento, Hely Lopes Meirelles diz, acertadamente, que havendo falta anônima do 
serviço a responsabilidade da administração é objetiva, “porque esta falta está, precisamente, na área 
dos riscos assumidos pela Administração para a consecução de seus fins”. Para tanto, cita o 
excelente e bem fundamentado acórdão do SFT, inserto na RT 733/130, cuja hipótese era de perda 
do globo ocular por aluno que se encontrava no estabelecimento escolar, provocada por colega que 
portava agulha de injeção. Num segundo momento diz que, se o dano for causado por terceiro (que é 
exatamente o caso da RT 733/130), deve-se provar a culpa da administração, citando o acórdão do 
STF inserto na RT 753/156. Parece que há divergência entre uma e outra afirmação no nobre jurista, 
sendo que preferimos subscrever a primeira, de que a responsabilidade objetiva existe sempre, quer 
se trate de conduta comissiva, quer omissiva. O mais é discussão sobre o nexo de causalidade, nada 
tendo a ver com o fundamento da responsabilidade da administração pública. (Ibidem, p. 589-590). 
471 NERY JUNIOR. Nelson. Responsabilidade civil da administração pública. Aspectos do direito 
brasileiro positivo vigente: art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 15, do CC/1916, p. 31. 
472  Idem. 
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disciplina do art. 37, § 6º, da Carta Magna aqui apontada, o direito de regresso é o 

que a administração pública tem contra o verdadeiro causador do dano, de reaver 

dele aquilo que desembolsou para pagar o dano experimentado pelo administrado, é 

fundado na responsabilidade subjetiva474. 

Pois bem. Importa observar que, com o advento da Lei nº 11.795/2008, a 

natureza jurídica da relação entre consorciados e administradoras de consórcio não 

se altera e continua uma relação de consumo. No art. 6º reafirmou o poder 

normativo do Banco Central e no art. 7º, inc. III, conferiu a este órgão, dentro do 

marco regulatório, o poder de exigir condições mínimas que devem constar do 

contrato de adesão – o contrato de participação em grupo de consórcio. 

Assim sendo, como autoriza a nova lei, cada ente tem seu papel bem 

definido e com obrigações perante a relação de consumo formada. 

Daí se extrai, portanto, a incidência da teoria do risco, como regra, 

ensejando a responsabilidade objetiva dos entes envolvidos na relação de consumo, 

com os temperamentos que a matéria merece, inclusive no que tange às 

denominadas causas excludentes dessa mesma responsabilidade. 

Nessa cadeia de responsabilidades, reiteramos, cada ente tem seu papel 

definido e arcará com o ônus da sua desídia em caso de omissão no exercício da 

função, estando sujeitos, portanto, à responsabilidade objetiva, por conta do risco da 

atividade que exercem, em detrimento do consumidor. 

Assim, em caso de falha na prestação serviços pela administradora, é 

dever do agente fiscalizador, no caso o Bacen, adotar as medidas legais cabíveis. 

Na sua ausência, este dever se transfere para a administração pública que delegou 

à autarquia federal o dever de fiscalizar a administradora de consórcios. 

No que tange ao direito de regresso da administração pública contra o 

verdadeiro causador do dano, cabe a ela provar que o agente ou servidor agiu com 

dolo ou culpa. Inexistente o dolo ou a culpa do agente, não há o direito de regresso 

da administração. O direito de regresso só pode ser exercido em ação autônoma, 

vedada a denunciação da lide (art. 70 do CPC) pela administração ré, ao agente ou 

servidor, pois na ação principal se discute a responsabilidade objetiva da 

administração e na ação de denunciação da lide se discutiria a mesma 

                                                                                                                                                                      
473 NERY JUNIOR. Nelson. Responsabilidade civil da administração pública. Aspectos do direito 
brasileiro positivo vigente: art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 15, do CC/1916, p. 31. 
474 Ibidem, p. 32, 36. 
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responsabilidade a título de culpa, introduzindo-se fundamento novo na medida 

secundária, o que é vedado pelo sistema processual475. 

Por todo o exposto, é correto falar, portanto, na existência de apenas 

responsabilidade objetiva da administração pública, pelo risco (art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal), sendo impertinente argumentar com a responsabilidade 

subjetiva com culpa administrativa pela falta do serviço. Também é correto afirmar 

que são os seguintes os requisitos para caracterizar o dever da administração 

pública de indenizar: a) o dano; b) o nexo de causalidade entre conduta (omissiva ou 

comissiva) da administração e o dano, sendo também impertinente apontar a culpa 

exclusiva da vítima ou a força maior como causa excludente da responsabilidade 

civil do poder público. 

 

 
 

                                                      
475 NERY JUNIOR. Nelson. Responsabilidade civil da administração pública. Aspectos do direito 
brasileiro positivo vigente: art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 15, do CC/1916, p. 36. 
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CONCLUSÃO 
 
 

A característica mais saliente do consórcio é a união de pessoas para a 

consecução, mediante esforço comum e poupanças próprias, de autofinanciamento 

com o fim de adquirir bens e serviços. 

A Lei nº 11.79520/08, em seu artigo 2º, define que consórcio é a reunião 

de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas 

previamente destinados, promovida por administradora de consórcio, com a 

finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens 

ou serviços, por meio de autofinanciamento. 

O consórcio examinado neste trabalho se distingue do consórcio 

administrativo, do consórcio público, bem como do consórcio de empresas, os quais 

têm em sua essência a mesma noção, ou seja, a função de esforços em setores 

distintos do direito público e empresarial respectivamente. 

O Brasil foi o pioneiro na criação do consórcio de bens duráveis, que 

desde 1962 vem evoluindo e, mesmo diante das muitas oscilações econômicas 

ocorridas no país, tornou-se um sistema de credibilidade para aquisição de bens, 

seja para quem pode renunciar ao consumo imediato, seja para quem busca ter em 

mãos um bem ou serviço prestado, independentemente do pagamento completo. 

No aspecto de geração de riqueza, circulação de mercadorias e 

desenvolvimento econômico, sem dúvida alguma, serve o consórcio como 

instrumento de exploração da atividade econômica, que hoje representa 

aproximadamente 4 (quatro) milhões de consorciados e que movimenta milhões de 

reais e tem participação direta no PIB (Produto Interno Bruto) do país, sendo, 

portanto, bastante utilizado para a aquisição de bens duráveis.  

O consórcio é um contrato associativo de natureza plurilateral, 

sinalagmático, oneroso, comutativo e de execução continuada. Além disso, o 

contrato de consórcio é essencialmente por adesão, refletindo uma relação 

triangular existente entre os consorciados, a administradora do grupo de consórcio e 

o grupo formado pelos consumidores, que teve sua tipificação com o advento da Lei 

nº 11.795/2008. 

Ressalte-se, ainda, que o contrato de participação em grupo de consórcio 

é distinto do contrato de compra e venda do bem ou prestador de serviço. 
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O consorciado obtém, por intermédio da administradora, não um bem ou 

serviço, mas o crédito, correspondente ao valor do bem ou serviço almejado pelo 

grupo de consórcios. 

A administradora de consórcio é o ente gerador dos recursos dos 

consorciados e estes efetuam pagamentos mensais com a finalidade de adquirir os 

bens ou serviços desejados. 

O grupo de consórcios é composto pela união dos consorciados, 

representado juridicamente pela administradora. O vínculo jurídico que se 

estabelece, relativamente ao objeto comum, a partir do momento em que o grupo é 

formado, é entre os integrantes do grupo – ou seja, ocorre uma união acidental – e 

não entre eles e a administradora de consórcios. E com a administradora, os 

consorciados mantêm relação de consumo concernente à prestação de serviços de 

organização do grupo e de gestão dos recursos e negócios do grupo. 

Desde a vigência da Lei nº 8.177/1991, art. 33, foram transferidas da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil para o Banco Central do Brasil as 

atribuições de controle e regulamentação do sistema de consórcios. 

A Lei nº 11.795/2008 voltou a reafirmar o poder normativo do Bacen, 

conferindo-lhe, dentro do marco regulatório, o poder de exigir “condições mínimas” 

que devem constar do contrato de participação em grupo de consórcio. 

Diante disso, entendemos que a autorização para explicitar o termo 

“condições mínimas” deve ser compreendida dentro da concretização do 

fundamento constitucional da defesa do consumidor, isto é, em que o Estado 

exercerá seu poder regulatório por intermédio do Banco Central do Brasil, com o 

dever de proteger os interesses e direitos dos consorciados. 

O contrato de consórcio gera direitos e obrigações para as partes 

envolvidas. Os consorciados devem efetuar os pagamentos mensais das prestações 

até atingir a totalidade do valor do bem ou serviço objetivado no consórcio. 

Na hipótese de inadimplemento do pagamento pontual das prestações, 

deverão ser considerados os encargos moratórios e multa de até 2% (dois por 

cento) do valor da prestação, podendo o consorciado ser excluído do grupo, se 

ainda não foi contemplado, ou ter que responder com seus bens, muitas vezes 

dando em garantia o bem adquirido com o crédito obtido com o consórcio, em caso 

de inadimplência após a contemplação. 
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De seu turno, a administradora tem direito à taxa de administração a título 

de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de 

consórcios até o encerramento deste, bem como ao recebimento de outros valores, 

desde que expressamente previstos no contrato de participação em grupo de 

consórcio. 

Nesse contexto, os diretores, gerentes, prepostos e sócios com função de 

gestão na administradora de consórcio são depositários, para todos os efeitos, das 

quantias que a administradora receber dos consorciados na sua gestão, até o 

cumprimento da obrigação assumida no contrato de consórcio, respondendo, 

pessoal e solidariamente, independentemente da verificação de culpa, pelas 

obrigações perante os consorciados. 

Outrossim, o contrato de consórcio impõe perfil de unificação e submissão 

à relação de consumo, identificando as obrigações, princípios e disposições em 

torno da administradora do consórcio. 

Nessa dimensão, as salvaguardas do contrato de consórcio têm 

descanso, alcance e prática na relação de consumo, a qual permeia toda a sua 

formação, desenvolvimento e conclusão. 

Importante destacar que as cláusulas que possam ensejar abusividade, 

desequilíbrio ou impossibilidade de cumprimento, provocam imediata reação por 

parte do Código de Defesa do Consumidor e de todo o seu microssistema. 

O Código de Defesa do Consumidor é a fonte normativa 

infraconstitucional mais relevante para a disciplina da relação de consumo. 

Bem por isso é que defendemos sua integração no ordenamento jurídico 

como lei principiológica, ao estabelecer princípios, normas, que servem para 

regulamentar os pontos mais relevantes de uma determinada situação jurídica e 

normas de ordem pública e de interesse social, tanto para a proteção do 

consumidor, como para a preservação da própria relação de consumo. 

Nesse contexto, não se pode perder de vista que os princípios são vigas 

mestras, ou seja, verdadeiras estruturas de orientações e interpretação dos 

interesses em jogo e das regras de conduta norteadoras da interpretação da norma. 

Assim sendo, não há como uma lei ordinária contrariar o Código de 

Defesa do Consumidor, pois ali não estão apenas contidos normas e dispositivos, 

mas, princípios e cláusulas gerais. 
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Com o advento da Lei nº 11.795/2008, a natureza da relação jurídica 

entre consorciados e administradoras de consórcio não se alterou, ou seja, 

continuou sendo uma relação de consumo. 

Os consorciados são consumidores. As sociedades administradoras de 

consórcios são fornecedores. Por isso, são aplicáveis as regras e as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor também às relações jurídicas de consórcio. 

Para enfrentar alguns pontos que causam muitos conflitos na relação 

entre os consorciados e as administradoras de consórcio, o legislador buscou na 

essência do instituto, a sistemática para definir o papel da administradora e do 

Banco Central do Brasil, à luz da novel legislação e do CDC. 

Nos termos do artigo 6º da Lei 11.795/2008, voltou-se a reafirmar o poder 

normativo do Bacen. E o art. 7º, III, da mesma lei, dentro do marco regulatório, 

conferiu ao órgão fiscalizador poder de exigir condições mínimas que devem constar 

do instrumento de adesão, o contrato de participação em grupo de consórcio, bem 

como ratificou essas mesmas condições ao editar a Circular nº 3.422, de 16 de 

dezembro de 2009. 

Logicamente, o poder daquela autarquia federal não é amplo e irrestrito. 

Prende-se aos limites da lei. Não somente da Lei nº 11.795/2008, mas de todo o 

microssistema que regula as relações de consumo. 

A autorização para explicitar condições mínimas deve ser compreendida 

dentro da concretização do fundamento constitucional da defesa do consumidor, isto 

é, em que o Estado exercerá seu poder regulatório por intermédio do Bacen com o 

dever de proteger os interesses dos consorciados. 

Outro ponto importante e diretamente ligado à função do Banco Central 

do Brasil, a ser considerado, alude à administradora de consórcios, cuja previsão 

legal tem suporte da novel legislação, conforme disciplina o seu art. 5º.  

A administradora de consórcio exerce o papel de gestora dos negócios do 

grupo e, portanto, a ela se confere o encargo de mandatária dos interesses e direitos 

dos consorciados. 

Mas não é só isso. Há dois pontos importantes que estão diretamente 

ligados ao papel da administradora de consórcio e do Bacen, diante da novel 

legislação e do CDC, que merecem destaque: as cobranças das taxas de 

administração e permanência, previstas nos artigos 27, § 3º e 35, da Lei nº 

11.795/2008. 
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A análise da novel legislação revela que se buscou ordenar a cobrança 

das taxas de administração e permanência, pelas administradoras de consórcios. A 

observação nesse sentido é que o Banco Central do Brasil não fixou critérios para 

sua estipulação, de modo a evitar abusos contratuais pela administradora, tampouco 

cuidou de explicitar as regras para a antecipação da cobrança da taxa de 

administração, em especial os critérios objetivos para sua identificação e cobrança, 

de modo a não fragilizar a posição do consumidor naquele momento de aquisição da 

cota do consórcio. Além disso, ao prever a cobrança da taxa de permanência sobre 

os recursos não procurados pelos consorciados, o Bacen também não fixou critérios 

objetivos para sua identificação. 

Da análise desses dois pontos, revela-se uma tendência do Banco 

Central do Brasil de deixar para as partes, consorciados e administradoras de 

consórcio, o estabelecimento de regras sobre a remuneração dos serviços. Deu-se, 

portanto, lugar à liberdade contratual plena em termos de preço. 

Fato é que essas questões têm subido recorrentemente aos tribunais, 

que, por sinal, ainda não chegaram a um consenso acerca da limitação da cobrança 

das taxas de administração e permanência objeto da relação de consórcio. 

Há outra questão que merece ser mencionada: os reflexos da atuação da 

administradora nos contratos de consórcio, bem como do Bacen no desempenho de 

suas funções, diretamente ou indiretamente. Explica-se: a intervenção do Estado no 

intuito equilibrar os contratos se faz necessária ante a letargia dos entes envolvidos 

na relação jurídica. 

Pois bem. Nessa cadeia de imposição de responsabilidades, quem 

fiscaliza o fiscal? Como garantir dos direitos dos consumidores? 

Pelas regras da responsabilidade civil, em caso de falha na prestação de 

serviços, pela administradora de consórcios, é dever do ente fiscalizador, no caso o 

Banco Central do Brasil, adotar a medidas legais, como órgão fiscalizador e, na sua 

desídia, cabe à administração pública fazer às vezes, como autoriza o artigo 37, § 

6º, da Constituição Federal. 

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil pelo risco. A respeito, 

sustentamos a incidência da teoria do risco, como regra, ensejando a 

responsabilidade objetiva aos entes envolvidos na relação de consumo, com os 

temperamentos que a matéria merece, inclusive no que tange às denominadas 

causas excludentes dessa mesma responsabilidade. 
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Em nossa reflexão, com o advento da Lei nº 11.795/2008, as discussões 

judiciais acerca da limitação da cobrança das taxas de administração e permanência 

continuarão batendo à porta do judiciário, haja vista que essa questão ainda não 

está definida pelos tribunais. 

No mais, superadas essas questões, verificamos que o modelo atual do 

consórcio acompanhou as mudanças da sociedade de consumo contemporânea. A 

novel legislação veio trazer harmonia para os interesses das partes, fortalecendo o 

equilíbrio do contrato e sua função social, com benefícios à sociedade civil e, em 

especial, à tutela do consumidor. 
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